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กระทรวงศึกษาธิการ  และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน  ในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติ
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และอ านาจหน้าท่ี 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

ภารกิจ 
      จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม

วิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษา 

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

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

เป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ 
2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพฐาน 
2.4 พัฒ น า ค รูแ ล ะ บุค ล า ก ร ก า รอาชีวศึกษา 
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความ      
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ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนและสถานประกอบการ 
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ   
สื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย 
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.2 ยุทธศาสตร ์นโยบายการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร ์
 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
 มิติที ่1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 
  11 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 
  12 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
  13 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
  14 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
  15 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
  16 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 
  17 ลดการออกกลางคัน 
  18 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
  19 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
  110 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  111 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย 
อย่างมีคุณภาพ”  
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

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

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

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

มิติที ่3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ 
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

  3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
  3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
  3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   - ดูแ ล แ ล ะ แ ก้ปัญ ห า ค รูจ้า ง ส อ นและใบประกอบวิชาชีพ 
   - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
  3.4 ป้อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ปัญ ห า ย า เ ส พ ติดในสถานศึกษา 
  3.5 จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ / ท รัพ ย า ก รอย่างเหมาะสม 
   - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
 มิติที ่4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ” 
  4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ 
  4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาคร ู
                พัฒนาการเรียนการสอน 
  4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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ภารกิจและนโยบาย  การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์    การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนนิงานโดย 
  1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดบั ปวช. การเพ่ิมปริมาณผู้เรยีนในระดับ ปวส.  
   1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัย
พัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออก
กลางคันสูง 
  1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
  1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
  1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก ่นักเรียน และผู้ปกครอง  
  2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
   2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
   2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม19 
สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
   2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
   2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
   2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การ
สร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
   2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  อาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ 
เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
   2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  อปท.   และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
   2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
   2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
 3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชวีศึกษา 
  3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
    - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It 
Center และกรณีภัยพิบัต ิ
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    - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครู    รุ่นใหม่ 
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
    - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย   ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
    - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  ตามความ
ต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  
    - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
    - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 
    - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะ
อาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency 
Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม
และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
  3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English Program 
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ  สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษัท
ต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า 
จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
.  4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal, 
E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
   4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula 
Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อ
จัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ  
   4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
   4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้  
   -  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
   -  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
    -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACCและSEARCA ฯลฯ  
   - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก 
เยอรมัน ฯลฯ 
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                 ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

 
ยึดหลักธรรมมาภิบาล                 บริหารงานประจ า 
น าภาพลักษณ์ท่ีดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา       พัฒนาครูและองค์กร 
เน้นสอนระบบทวิภาคี          น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์          สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี  ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
เน้นทางานประสานชุมชน   เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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1.3 วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์หลัก 
  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วิสัยทัศน์ 
      มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 

พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล 

2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์หลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

ประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 

สถานการณ ์แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ  
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ  ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง

เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่  ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตร 
ยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่ างที่สามารถพัฒนา
ต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบ ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิด
เสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศ
ไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ านและมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ 
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ประกอบด้วย 
๕ ประเด็น ได้แก ่

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก 
ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 



11 
 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ  ภูมิภาค  
และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้าง
และธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค 
โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่า
หรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่ นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม  
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตอ่ืน ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) 
“สร้างคุณค่าใหม ่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้่าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการ
กระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
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1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ

หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) 
เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) 
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (4) 
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ  

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส่าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (1) 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
(4) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้่า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค  

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิต
วิ ญญาณของกา ร เป็ น ผู้ ป ร ะกอบกา รที่ มี ค ว ามส ามา รถ ในกา รแข่ ง ขั น และมี อั ต ลั กษณ์ ชั ด เ จน  โ ดย  
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพ่ือ

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่  

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา 
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริม ให้คน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ
และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที ่๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  (6) การวางพ้ืนฐาน
ระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ  

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (1) การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดย (1) การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4) 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1) การส่งเสริมการ
ออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย 
กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญที่ให้ความ

ส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน
การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม
ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง 
และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
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เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่  

1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพ่ิมผลิตภาพ
และคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน (5) 
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูง
วัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพื้นที ่ 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย (1) 
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการ มีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่

ส่าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ  ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งใน
การก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
๖ ประเด็น ได้แก่  

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นก่าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั่วประเทศ (4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
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2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทาง
ทะเล (2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ 
(4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้่าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา 
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้่า  

5. พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้่าเชิงลุ่ม
น้่าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้่าของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่าอย่างประหยัด  
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ  โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่ งแวดล้อม  (3) จัดโครงสร้างเชิ งสถาบันเ พ่ือจัดการประเด็นร่ วม  ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญ  และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ  ที่ยกระดับกระบวนทัศน์   
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม  
และธรรมาภิบาล  

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ

เพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
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สร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี
เพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้่าและเอ้ือต่อการ 
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้ วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่  

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  และ  
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน 
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) ส่งเสริมการ
กระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง  ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ 
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย (1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหา
ความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) 
ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ(5) 
พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศ

ไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการทีส่ าคัญ คือ 
 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
ซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะ
ที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม 
ประเพณีและวัฒนธรรม  

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้  มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม  
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเปน็กรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของ
สถาบั นหลั กของชาติ  ก า รด า ร งอยู่ อ ย่ า ง มั่ น ค ง ของชาติ  และประชาชนจากภั ยคุ ก คามทุ ก รู ป แบบ  
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ าความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  

4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการ
ก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยใน ปี 2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้น
พิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะ
ของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายใน สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
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การพัฒนาอย่ างมั่ นคงและยั่ งยืนบนฐา นการ พัฒนา  ที่ ยั่ งยืน  สั งคมไทยเป็นสั งคมที่ เป็ นธรรมมี ความ 
เหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้  
มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ  
มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิต
ได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น 
เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบ 
โลจิสติกส์ บริการด้าน สุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐาน
อุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน า
ประเทศไทย ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้ กว้างขึ้น โดยก าหนด
เป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร  รายได้ต่ าสุดร้อยละ 40  
ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การ
สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
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6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและ ส่งต่อแนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความ
ครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูก
ส่งต่อและก ากับให้สามารถ ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบ
ราชการที ่6 สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณา
การ เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/ 
โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิตส าธ ารณะ 
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
ทางสังคมท่ีมคีุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพ าตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
 4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา 
 6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมภิาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมบีทบาทและสร้างสรรค์ในด้านการค้า 
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมภิาค และโลก  
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เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี
ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
 2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมคีุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มี
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 
 4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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ส่วนที่ 2  
ข้อมูลพ้ืนฐาน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา  ค่านิยม เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 

วิสัยทัศน ์ :  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคน  ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล ด้วยนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี  มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

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

              ยุวสถิรคุณ 
4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง   

ยั่งยืน 

ปรัชญา  :  ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าทางสังคม  

ค่านิยม  :  ชาว DTCE ทุกคนคือคุณภาพ  เราท างานเป็นทีม  รักกัน  ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
                รักศักดิ์ศรี DTEC 

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

อัตลักษณ์ (Identity  DTEC) : คุณภาพ (Quality) 

คุณธรรมอัตลักษณ์(Identity Ethics Of DTEC) : วินัย สะอาด จิตอาสา  
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

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

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา  DTEC 
     1.  มีความรับผิดชอบ  ได้แก่  ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาที่เรียน 
     2.  มีวินัย  ได้แก่  แต่งกายสุภาพถูกระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลง  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวก  
               กันน็อค  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัย 
     3.  มีน้ าใจต่อกัน  ได้แก่  ผ่านกิจกรรม 5 ส และรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยและชุมชน 
     4.  มีมนุษยสัมพันธ์  ได้แก่  สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และเลือกภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลี หรือ  
              เวียดนามเป็นภาษาท่ี 3 และเล่นดนตรีไทย หรือพ้ืนเมืองอย่างน้อยได้ 1 อย่าง 
     5. มีความรู้ทักษะวิชาชีพ  ได้แก่ สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น 
              ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์  มีงานวิจัยรองรับ 
             จัดท าแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
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2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน  ดังนี้  

 
 

 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

       การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      1.1 ด้านความรู้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

      1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  

      1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
            ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จใน
การด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้  

      2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา
ตรีเทคโนโลยีบัณฑิต มีการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
      2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
             สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

      2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
             สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

      2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

      3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
             สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 
2.3 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

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

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2557  - ปัจจุบัน 
 

ระดับนานาชาติ 
- นายธวัชชัย พลจันทร์และนายปิยวัฒน์ แสนพล นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน “Worldskills ASEAN Bangkok 2018” การแข่งขันความเป็น
เลิศด้านทักษะอาชีพฝีมือแรงงานอาเซียน (10 ประเทศ 26 ทักษะ) สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial 
Automation) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 4 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี 

- ผลงานอุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC รับรางวัล Young Innovation 
award ระดับอาชีวศึกษาของประเทศ สิงคโปร์ ในงาน “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่สายอาชีวศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 

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

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

- นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วม โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศนานาชาติ 
หลักสูตรการฝีกอบรมที่ Northern Melbourne Institute of TAFE 

- ประกาศนียบัติฝีมือยอดเยี่ยม สาขาก่ออิฐ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (Word skills 
competition) จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2559 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

-  
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ระดับชาติ 
- ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ “บุคคล

ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2561 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิม
แพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

- นายเอกราช งวงช้าง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามวยสากล  
สมัครเล่นชาย รุ่น เวลเตอร์เวท น้ าหนักไม่เกิน 69 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 
บัวหลวงเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี 

- นายประภาส  นาค ามูล นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬามวย
สากลสมัครเล่นชาย รุ่น ไลท์เวท น้ าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 
บัวหลวงเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี 

- ผลงานอุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
กิจกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจ าปี 2561 ( Sport Science Innovative 
Showcase 2018) โดยส านักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ สตูดิโอ ช่อง 3 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

- ผลงานอุปกรณ์การบริหาร 4 in 1  ได้รับรางวัลคุณภาพ ในกิจกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาประจ าปี 2561 (Sport Science Innovative Showcase 2018) โดยส านักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม
พลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ สตูดิโอ ช่อง 3 หนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

- ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข เข้า
รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลที่ด าเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2561 วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า Central 
Festival อีสวิลล์ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

- นายวุฒิพงษ์ บริบาล นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภท
สถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีการศึกษา 2560 

- นายธวัชชัย พลจันทร์ และนายปิยะวัฒน์ แสนทพ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
เงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 17 -22 
มีนาคม 2561 และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมแข่งขันระดับอาเซียน ในการแข่งขัน “Worldskills ASEAN 
Bangkok 2018”  

- อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวด  
“สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 

- อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม”่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 

- อุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม”่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 

- อุปกรณ์ห่อผลไม้ 3 in 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม”่ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 

- อุปกรณ์ล็อคหมวดกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวด 
“สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 
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- อุปกรณ์ล็อคหมวดกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
เขียนข้อเสนอโครงการดีเด่น ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่าง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 

- โครงงานเรื่อง “อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร” วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

- ผลงานอุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียว X-Steam ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เกียรติยศ (Horner Awards) เข้ารับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 
4-7 พฤษภาคม 2560 ณ MCC HALL เดอะมอล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2559 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 6 -10 กุมภาพันธ์ 
2560  ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง 

- ผลงานอุปกรณืกายบริหาร 4 in 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี 2559 ระดับชาติ โดย ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม
พลศึกษา กรทรางการท่องเที่ยวและการกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานคร 
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 

- ผลงานเก้าอ้ีไม้เท้าป่วยปรับนั่งได้ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรางวัลนะดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead Innovation 
Award ในโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ระดับชาติสาขาสิ่งประดิษฐ์ทาง
การแพทย์ส าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส 

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

- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตระกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9"ยุทธหัตถี
เกมส์" 

- รางวัลชนะเลิศเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ภายใต้โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร 

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

- ผลงานสิ่ งประดิษฐ์ ”ผานขุดมันส าปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล  
จ านวน 4,000 บาท สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาคของภาคอีสาน จากการเข้าร่วมแข่งขัน 

EchoVE Contrest 2018 ระหว่างวันที่ 21-29 กันยายน 2561  
- ผลงานอุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง ได้รับรางวัลที่ 1 ประกวดผลงานนวัตกรรมการเกษตร ในงานมหกรรม

การเกษตรอินทรีย์และของดี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2561 
- ผลงานอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวด 

“สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” รับดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 
2560 
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- ผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่” รับดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2560 

- ผลงานอุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” รับดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2560 

- ผลงานอุปกรณ์ด านา DTEC ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รับโล่รางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

- ผลงานอุปกรณ์ด านา DTEC X-Steam ประเภทที่ 12 องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับดล่รางวัลชนะเลิศใน
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

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

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

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

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

- นายกฤษดา  ทัดศิริ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน สาขาไม้เครื่องเรือน การ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

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

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

- นายธนพล  คงสีดา นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขา
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 
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- นายสิทธิชัย   ตันสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขา
เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 

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

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

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

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

- นักศึกษาสาชาวิชาเครื่องกล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับขี่ปลอดภัย ระดับภาค 
- นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในงาน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 
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2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
   
     ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมอาชีวศึกษา  (ปัจจุบันคือ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เมื่อวันที่ 
28 กรกฏาคม  2540 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปีและเพ่ือ 
กระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พ้ืนที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด  คณะทางานน าโดย  ผู้อ านวยการเฉลิมพงศ์  
ภิงคสาร  (อดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอดีตผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี   ปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการ) ได้ส ารวจพ้ืนที่ก่อตั้งโดยก าหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อย  ต าบลก่อแอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี และชุมชนบ้านดอนเสาโฮง ต าบลเมืองเดชอ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  คณะทางานได้ส ารวจ
และเปรียบเทียบข้อมูลพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์  สภาพชุมชนและความพร้อมด้านชุมชนและอ่ืน ๆ พบว่าพ้ืนที่ชุมชนซึ่ง
เป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  มีความพร้อมด้านชุมชน
ท้องถิ่นและสามารถรองรับเยาวชนจากพ้ืนที่อ าเภอ ซึ่งห่างไกลตัวจังหวัด 6 อ าเภอ  ตามแนวชายแดนมิตรภาพ
สามเหลี่ยมมรกต (ไทย - ลาว - กัมพูชา)  ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมน าเสนอต่อกรมอาชีวศึกษาเพ่ือ
พิจ า รณาและ ได้ รั บกา รประกาศจั ดตั้ ง เ มื่ อ วั นที่  28 ก รกฏาคม  2540 ล งนาม ในประกาศจั ดตั้ ง โ ดย 
นายชุมพล   ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปี พ.ศ. 2541 อาคารอ านวยการ  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จจึง
เปิดท าการเรียนการสอนรุ่นแรก  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2 แผนกวิชาคือ  
แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน 
   ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอ านวยการ   อาคารเรียนและอาคาร 
โรงฝึกงานถาวรขนาด 4 ชั้น ผู้อ านวยการ วีระพล  วรวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งบริหารงานต่อเนื่อง 
จึงเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.เพ่ิมอีก 2 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาช่างยนต์  ทั้ง
ระบบปกติและระบบ   
   ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 เป็น
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ท่านผู้อ านวยการอนันท์  งานสะอาด  ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง สานต่องานและ
โครงการต่างๆ น าบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่ายจนวิทยาลัยได้รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา
ประจ าปี พ.ศ. 2543 และแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จ  โดยชาวบ้านอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นของวิทยาลัย  
จ านวน 72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  Management) 
การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์  (Management  by Objective) ภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณสนับสนุนแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์  
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจ าส าเร็จเป็นรูปธรรม  
ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขา 
          ปี พ.ศ. 2544-2546 ตามล าดับ วิทยาลัยได้เจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพมุ่งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์  ทั้งด้านการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป   เช่น ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คอนกรีตพลังช้าง   รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ชนะเลิศองค์การวิชาชีพ
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ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชนะเลิศการประกวดดนตรีรวมพลังชาวไทย  ร่วมใจจัดระเบียบสังคมของ
กระทรวงมหาดไทยและมีนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนทุกๆ ปี 

ปี  พ.ศ. 2547-2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอน  ประเภทพาณิชยกรรมเพ่ิมเติม ในระดับปวช. 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทางานในโรงงานได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน(บริษัท ที ดี 
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพ่ิมขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ   ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป   เช่น รางวัลชนะเลิศสถานศึกษารางวัล
พระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่  จากกระทรวงศึกษาธิการ  ชนะเลิศสมาชิกดีเด่น องค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ  รางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประเภทอาชีวศึกษา  ขนาดใหญ ่ กระทรวงศึกษาธิการ  รับโล่
สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่น  จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และรองชนะเลิศระดับภาคเป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ิมปริมาณผู้เรียน
และให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
จากการดินินงานดังหล่าว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาส าหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพตา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ ใน
ปี 2555,2558 วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และผ่านการประเมินคุณภาพกาคศึกษา ภายนอก
รอบสามจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 90.69 
ท าเนียบผู้บริหาร 

1.  นายเฉลิมพงศ์ ภิงคสาร   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2540-2542 
2. นายวีระพล  วรวิบูลย ์  ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2542-2543 
3. นายอนันท์  งามสะอาด  ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2543-2551 
4. นายจิระวัฒน์ ชวลิต   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2551-2554 
5. นายอดุลเดช  ค าผา   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2554-2556 
6. นายจิระวัฒน์ ชวลิต   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2556-2557 
7. นายนิยม  แสงวงศ์   ผู้อ านวยการปี พ.ศ.2557-2560 
8. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว   ผู้อ านวยการปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน 
 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เปิดท าการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาใน

สถานศึกษาและหลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่า ระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้ 

 



31 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 
 

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        
 1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน ได้แก ่   
  1 สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์     
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง      
  3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์      
  4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  
  5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง      
  6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล      
 1.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 สาขางานได้แก่   
  1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช/ม.6) 
  2. สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ปวช./ม.6) 
  3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อม(ปวช./ม.6) 
  4. สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา(ปวช./ม.6) 
  5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปวช./ม.6) 
  6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล(ปวช./ม.6) 
 1.3 ระดับปริญญาตรี(ป.ตรี)  1 สาขาได้แก่ 
  1. เทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง) 
 

2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
 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)    
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  
      
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          ชื่อภาษาอังกฤษ Detudom  Technical  college   
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 377   ถนน โชคชัย-เดชอุดม   ต าบล เมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์     โทร. 045-429050 โทรสาร      โทร. 045-429050       
สีประจ าวิทยาลัย  น้ าเงิน-ขาว  
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย   ต้นทองกวาว       
เว็บไซต์  www.dtec.ac.th  อีเมล dtec_ac@hotmail.com  
Slogan ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  DTEC SMART : We Are Quality 
 D=Detudom Technical College (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม) 
 T=Technology (การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ) 
 E=Ethics (การมีคุณธรรมจริยธรร เป็นพื้นฐานของคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 
 C=Community (ความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนและสังคม) 
 S=Standard (ความมีมาตรฐานในทุกๆด้าน) 
 M=Mastery (ความเป็นมืออาชีพ) 
 A=Achievenent (ความสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งหวัง) 
 R=Relatinoship (ความมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี) 
 T=Top (ความสุดยอด ยอดเยี่ยม) 
    
สถานที่ตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 
ทางหลวง
หมายเลข 24 

ห้างสรรพสินค้า Lotus 

ตู้ยามต ารวจ
เดชอุดม 

โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชเดชอุดม 

อ าเภอ
เดชอุดม 

สนง. เกษตรฯ 

วัดป่าไทรงาม 

http://www.dtec.ac.th/
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มีพื้นที่จ านวน  72  ไร่ .....-........ งาน .......-........ตารางวา  
 

  

 
 
 
 
  

อาคารเรียนและส านักงาน
1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 1 หลัง 17 ห้อง
2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น(แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์) 1 หลัง 23 ห้อง
3 อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น(อาคารห้องประชุมพระศรีสุระ) 1 หลัง 31 ห้อง
4 อาคารอ านวยการ 3 ชั้น 1 หลัง 31 ห้อง
5 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พ้ืนท่ีไมต่่ ากว่า 3,000 ตรม.(ตึกเขียว) 1 หลัง 30 ห้อง
6 อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พ้ืนท่ีไมต่่ ากว่า 1,040 ตรม. 1 หลัง 9 ห้อง
7 อาคารปฏิบัติการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 1 หลัง 3 ห้อง
8 อาคารพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปูนสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา 1 หลัง  - ห้อง
9 อาคารส านักงานอาคารสถานท่ี 1 หลัง 4 ห้อง
10 อาคารส านักงานพัสดุ(ชั่วคราว) 1 หลัง 9 ห้อง
11 อาคารส านักงานบ่มเพาะ(ชั่วคราว) 1 หลัง 2 ห้อง
12 อาคารโรงอาหาร(ชั่วคราว) 1 หลัง   - ห้อง

รวมท้ังส้ิน 12 หลัง 159 ห้อง

อาคารท่ีพักอาศัย
1 อาคารบ้านพักครู(ชั่วคราว) 1 หลัง 26 ห้อง
2 อาคารบ้านพักผู้อ านวยการ(ชั่วคราว) 1 หลัง 2 ห้อง

รวมท้ังส้ิน 2 หลัง 28 ห้อง

พ้ืนท่ีสนามกลางแจง้
1 สนามฟุตซอลล์พร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม
2 สนามฟุตบอล 1 สนาม
3 สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
4 สนามเปตอง 1 สนาม
5 สนามตะกร้อ 2 สนาม
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2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้อ านวยการ
นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้วคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสุดใจ ภู่เทศ

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรยีนนักศึกษา

นายสนธิต ดาโรจน์
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

นายธนชน อินทจันทร์

งานบริหารงานท่ัวไป
นางกกบุญ บัวใหญ่

งานบุคลากร
นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

งานการเงิน
นางกกบุญ บัวใหญ่

งานการบัญชี
นางจารุวรรณ เนตรสง่า

งานพัสดุ
นายวิเศรษฐ ศรีแสง

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

งานความร่วมมือ     
นายอัครวินท์ พละศักดิ์

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
นายสุริยา  สามแก้ว

งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธ์ิศรี

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม

งานครูท่ีปรึกษา
นางสาวรุจิรา  พูลเพ่ิม

งานปกครอง
นายวิจัย  ปรัชพันธ์

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวกานต์จิรารัตน์ เดชะชุดานันท์

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพรชชรัตน์  โพธ์ิศรี

สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครือ่งกล
นายปิยะวุฒิ  ป้องเพชร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์

งานวัดผลและประเมินผล
 นายสมาน  คูณสวัสดิ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางปรานี เขียวสด

งานอาคารสถานท่ี
นายสมชาย ภู่เทศ

งานทะเบียน
นางสาวสมภาน เจตนา

งานประชาสัมพันธ์
นายพัฒนพงศ์ ค าวงศ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ์

งานโครงการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ปริตัง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอุทัย  บุญเสนอ

งานส่ือการเรียนการสอน

นายธนาธิป  สอนอาจ

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

นางศุภรักษ์    บุญสาง

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ/เทคนิคโลหะ

นายโกวิทย์  เคาเลิศ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
นายพิบูล ชวนชม

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายหลวง ประสานพันธ์ 

 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา
านายเรืองชัย เขียวสด

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
นายสมชาย ภู่เทศ

สาขาวิชาการตลาด
นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

สาขาวิชาการบัญชี
นายวิเศรษฐ ศรีแสง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
นายเรืองชัย เขียวสด
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อัตราก าลัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจกิายน  2561
ผู้ให้ข้อมูล  งานบุคลากร

อัตราก าลังของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบุคลากรท้ังส้ิน  111 คน
ก. ข้าราชการ 20 คน

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน
2 ข้าราชการ 15 คน
3 ข้าราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจา้งประจ า -  คน
1 ท าหน้าท่ีสอน  คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน  คน

ค. พนักงานราชการ 19 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน       19 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน  คน

ง. ลูกจา้งช่ัวคราว 72 คน
1 ท าหน้าสอน 30 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน      42 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจา้ง มาช่วยราชการ        -   คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจา้ง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน -   คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง -   คน

2.6 ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 111 คน
ก. ข. เจา้หน้าท่ี/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6  - คน 11 คน 11 คน
 - ปวช./ม.6  - คน 2 คน 2 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน 6 คน 6 คน
 - ปริญญาตรี 51 คน 23 คน 74 คน
 - ปริญญาโท 16 คน  - คน 16 คน
 - ปริญญาเอก 2 คน  - คน 2 คน

รวม 69 คน 42 คน 111 คน

ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจา้ง 111 คน
ก. ข. เจ้าหน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบประจ า      20 คน  - คน 20 คน
 - จ้างด้วยงบบุคลากร        19 คน  - คน 19 คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน  - คน คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 28 คน 40 คน 68 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  - คน คน
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ 2 คน 2 คน 4 คน

69 คน 42 คน 111 คน

ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ครูจา้งสอน

พนักงานราชการ/ครูจา้งสอน
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         ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน

ปฏิบัติหน้าท่ี

(Ph.D.) การจัดการ ผู้อ านวยการวิทยาลัย
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

ปร.ด. การบริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

ข้าราชการครู 15 คน

ช่างก่อสร้าง-โยธา /หน.งานอาชีวบัณฑิต/หน.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หน.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.งานวิทยบริหารและห้องสมดุ

4. นายสมาน คูณสวัสด์ิ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล หน.งานวัดผลและประเมนิผล
การขายการตลาด/หน.สาขาวิชาการตลาด/หน.งานบุคลากร

6. นางสาวเพชรชรัตน์ โพธ์ิศรี ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.งานประกันคุณภาพฯ
7. นางสาวสมภาน เจตนา วท.ม. คณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.งานทะเบียน
8. นายวิเศรษฐ ศรีแสง ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน การบัญชี/หน.สาขาวิชาการบัญชี/หน.งานพัสดุ
9. นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล ช่างยนต์/หน.สาขาวิชาช่างยนต์-เทคนิคเคร่ืองกล
10. นายพิบูล ชวนชม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง/หน.สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
11. นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ ศศ.ม. การส่ือสารภาษาอังกษฤเพ่ืองานอาชีพ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
12. นายสมศักด์ิ ปริตัง  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ช่างยนต์/เคร่ืองกล/หน.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
13. นางกกบุญ บัวใหญ่ บธ.บ. การบัญชี การบัญชี/หน.งานบริหารงานท่ัวไป

หน.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
15. ว่าท่ี ร.ต. อัครวินท์ พละศักด์ิ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.งานความร่วมมอื

พนักงานราชการ 19 คน

ช่างก่อสร้าง/โยธา/ หน.งานกิจกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน
การบัญชี

การตลาด/หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
การบัญชี/หัวหน้างานบัญชี
การตลาด/หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
การบัญชี/หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา
ช่างยนต์/เคร่ืองกล /หัวหน้างานปกครอง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างไฟฟ้าก าลัง/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
ช่างยนต์/เคร่ืองกล
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน/หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างไฟฟ้าก าลัง

ช่ือ - สกุล

ครูประจ าสาขาวิชา/ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษช่ือ - สกุล

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

14. นางศุภรักษ์  บุญสาง

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1. นายวีระศักด์ิ เพ็งธรรม

15. นางสาวอรวรรณ  จันทมาส

1. นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
2. นายหลวง ประสานพันธ์ ปทส. ไฟฟ้าส่ือสาร

6. นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ ค.บ.ธุรกิจศึกษา

5. นางสาวนงรัก บุญเสริฐ บธ.ม. การตลาด

5. นางจารุวรรณ  เนตรสง่า บธ.บ.การจัดการท่ัวไป

2. นายสนธิต ดาโรจน์

4. นายธนชน อินทจันทร์

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา,ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

กศ.ม. การบริการการศึกษา

ช่ือ - สกุล

1. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

11.  นายสุริยา  สามแก้ว
ปทส.เทคนิคช่างยนต์

ครูประจ าสาขาวิชา/ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ

5. นางสาวทักษิณา ชมจันทร์

3. นางสุดใจ ภู่เทศ

7. นางสาวรุจิรา  พูลเพ่ิม

3. นางธนิชภาวรรณ  เขียวสดอมรกุล ค.บ. บรรณารักษศาสตร์

วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. นายธนาธิป สอนอาจ วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
3. นางกิตยาภรณ์  ทวีสิทธ์ิ บช.ม. การบัญชี

ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

บธ.บ.การบัญชี
8. นายวิจัย  ปรัสพันธ์ วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล
9. นายหัสวาร  ผลวิสุทธ์ิ

13. นายสมชาย  ภู่เทศ

14. นายสราวุธ  ก าทอง วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 

บธ.บ.การจัดการ4. นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

12. นายพิทยาทร   ลามสีดา

10. นายอุทัย   บุญเสนอ ค.อ.บ. ไฟฟ้าก าลัง
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ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างเชื่อมโลหะ/หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

18. นางสาววันนิษา   แสนทวีสุข ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้างานศูนย์ข้อมลู
ช่างไฟฟ้าก าลัง/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

72 คน

ช่างยนต์/เคร่ืองกล
ช่างยนต์/เคร่ืองกล
ช่างยนต์/เคร่ืองกล

4. นายศุภวัฒน์ ธรรมวงศ์ศรี ช่างยนต์/เคร่ืองกล
ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

6. นายพิสิทธ์ิ ทัดภูธร แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต

8. นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
9. นายพชร พุฒพันธ์ ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต

ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต

12. นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ ช่างก่อสร้าง/โยธา
13. นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14. นายวัชระ  เขียวกลม ช่างก่อสร้าง/โยธา
15. นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ าพันธ์ ช่างก่อสร้าง/โยธา
16. นายศิลป์ชัย  ข าทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง
17. นายณัฐวิชช์  มะลิวัลย์ ช่างไฟฟ้าก าลัง
18. นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
19. นางสุนิฌานันท์  ประสานพันธ์ บธ.บ การบัญชี การบัญชี
20. นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21. นายกฤตเมธ  ประกอบแสง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22. นายอุเทน นามโคตร ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23. นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชดุานันท์ น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
24. นางสาวกนิษฐา  ลาสา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
25. นางสาวนวลหงษ์   ผูกพันธ์ น.บ.นิติศาสตร์บัณฑิต แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
26. ปาริชาติ ทองทับ คบ.คณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
27. นายธนากร ปวะบุตร คบ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
28. นายประลองยุทธ แก้วกัลยา ศษ.บ. พลศึกษา แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
29. นายปัญญา กล่อมปัญญา คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
30. นายไมตรี เพ็งธรรม ค.อ.บ. เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้าก าลัง
31. นางสาวพรรณิภา    สถาวร บธ.บ.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป
32.นางสาวจิตราภรณ์   แก้วจันดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป
33. นายศรีประพร  บุญเติม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานเอกสารการพิมพ์/เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี
34. นางสาวผยอม  ธาดาวงษา บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
35. นางสาวศตพร กสิภูมิ บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
36. นางสาวน้ าฝน  ส่งเสริม บธ.บ. การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ
37. นางสาวขวัญฤดี  มชีัย บช.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ
38. นางสาวลัดดา  สลางสิงห์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

ลูกจา้งช่ัวคราว       

ครูประจ าสาขาวิชา/ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

11. นางสาวณัฐติญา มงุคุณค าชาว

วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
10. นายองอาจ ศรีนวล

ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อมประสาน

7. นายวีรศักด์ิ เรียงเงิน ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

5. นางสาวประภาดา พวงพุฒ

17. นายโกวิทย์  เคาเลิศ
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์
ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

1. นายประหยาด ก้อนค าบา
2. นายธีรพล  ดาศรี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา

19. นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

16. นายเกียรติศักด์ิ สระแก้ว
ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

(ป.เอก/โท/ตรี...)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล

3. นายปรีดาศักด์ิ  สิงห์ค า
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39. นางสาวอภัยรี มชีัย บช.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลและประเมนิผล
40. นางสาวปัญจลักษณ์  ใหญ่ผา บธ.บ. การจัดการการตลาด เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร
41. นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค์ ทล.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี
42. นางสาวละอองดี  สีหันต์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์
43. นางสาวชิดกมล   ฤษดี ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานความร่วมมอื/งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
44. นายพงษ์สิทธ์ิ จันทะโครพ ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา เจ้าหน้าทีงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์
45. นายเมธาวี ค าทอง วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานศูนย์ข้อมลู

46. นายเจษรินทร์ ประเสริฐ ร.บ. รัฐศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
47. นายพีระศักด์ิ  จันทร์วิจิตร วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานส่ือการเรียนการสอน
48. นายอิทธิพล  บุญคูณ เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/งานครูท่ีปรึกษา
เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

51. นางสาวนิภาวรรณ   ทัตราคม บธ.บ.การตลาด เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการและห้องสมดุ
52. นางสาวสุกัญญา    เสทสีสุข บชบ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/งานครูท่ีปรึกษา
54. นางสาวณชฎาสุนันท์  ชนิโนนจันทร์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
56. นางสาวยุภาภรณ์ พรชู ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวบัณฑิต
57. นางสาวละอองดาว วงษ์ชมภู ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

64. นายสมชาย  บัวใหญ่ นักการภารโรง
65. นายทินกร  ศิรินู นักการภารโรง

นักการภารโรง
นักการภารโรง

68. นางหนูบาง  โสภา พนักงานท าความสะอาด
69.นางนวล  บุญเสริฐ พนักงานท าความสะอาด
70.นายออมทรัพย์  ภู่สละ  พนักงานท าความสะอาด

พนักงานขับรถ
นักการภารโรง

บธ.บ. การบัญชี

66. นายอุเทน  ดวงมาลา ป.6
67. นายจรัญ  ช่วยสุข ป.6

71. นายอุดร  พงษ์พ้ืน ป.6

62. นายทองลา   โสภา ป.6

59. นายจ าลอง  พวงสร้อย ปวส.ช่างยนต์
60. นายฉัตรชัย   บุตรเคน ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

50. นางสาวภาวิณี   ฉัตรวิไล บธ.บ. การจัดการท่ัวไป

61. นายสุภี   มนิด า ป.6

58. นายสาคร  แก้วจันดี ปวช. ช่างยนต์

49. นางสาวจิรัชญา  วงศ์ค า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

55. นางสาววาสนา  จันทร์พวง อส.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

53. นางสาวอัมพิดาพรรณ  ณิกุลแก้วละมุล บชบ. การบัญชี

ม.3
ป.6

ป.6
ป.4
ป.7

72. นายทองใส  กันยุตะ ป.4

63. นายทองสุข  สาระภัย ป.6
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 557 465 682 1,704 417 550 967 0 26 26 2,697

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชายานยนต์ 114 80 130 324 51 73 124 448

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล 82 40 97 219 64 59 123 342

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 26 36 50 112 13 11 24 136

 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 89 74 105 268 66 100 166 434

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 40 38 46 124 22 23 45 169

 - สาขาวิชาก่อสร้าง 39 34 53 126 48 81 129 255

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบัญชี 75 73 96 244 88 114 202 446

 - สาขาวิชาการตลาด 30 25 40 95 16 22 38 133

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 62 65 65 192 49 67 116 308

3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 0

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0

4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 26 26 26

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2560) รวมท้ังส้ิน คน

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

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

………………

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2/2561  

2,697

ภาคเรียนท่ี 2/2561(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 520 557 465 1,542 320 417 737 0 0 0 2,279

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาชา่งยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล 80 114 80 274 40 51 91 365

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล/เทคนิคการผลิต 40 82 40 162 40 64 104 266

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 40 26 36 102 20 13 33 135

 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า 80 89 74 243 40 66 106 349

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 40 40 38 118 40 22 62 180

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา 40 39 34 113 40 48 88 201

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม 0

 - สาขาวิชาการบัญชี 80 75 73 228 40 88 128 356

 - สาขาวิชาการตลาด 40 30 25 95 20 16 36 131

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 62 65 207 40 49 89 296

3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 0

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0

4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 0 0 0 0 0

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา (2561) รวมท้ังส้ิน คน

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

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

………………

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2562

2,279

ภาคเรียนท่ี 1/2562

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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,

 

หน่วย : บาท
รวมท้ังส้ิน

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

 ปวช.  ปวส.  ระยะส้ัน  รวม

 1.ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ 

ยกระดับ
คุณภาพ

การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

 2.รขยาย
โอกาส

การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพ่ือ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
(Fix It)

 2.สนบัสนนุ 
คชจ.ต้ังแต่

ระดับอนบุาล
จนจบ

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

(โครงการ
เรียนฟรี เรียนดี

 15 ปี)

 3.ขยาย
และ

ยกระดับ
อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

 4.ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่ม

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

 5.พัฒนา
ทักษะ

อาชีพแบบ
บูรณาการ
เพ่ือสร้าง
โอกาส

สร้างงาน
สร้าง
อาชีพ
สร้าง
รายได้

ประชาชน

 6.
ผลงานวิจัย

เพ่ือ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี

 7.
ผลงานวิจัย
เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้

 8. โครงการ
พัฒนา

หลักสูตร
กระบวนการ

เรียนการ
สอนการวัด
ประเมินผล
เพ่ือการ
พัฒนา
คุณภาพ

 9.โครงการ
พัฒนาความ

ร่วมมือ
อาชีวศึกษา
สู่มาตรฐาน
นานาชาติ

 10.
โครงการ
ยกระดับ
การจัด

อาชีวศึกษา
เพ่ือเป็น

ศูนย์กลาง
ด้าน

อาชีวศึกษา
ของภูมิภาค
ตะวันออก
เฉียงใต้

 รวม

5.บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม -              -              -       -              -                 -                -               -          -          -          252,000  -          -            -            252,000        252,000         
 1.1 งบบุคลากร 

 1.2 งบด าเนนิงาน

 1.3 งบลงทุน

 1.4 งบเงินอุดหนนุ 252,000  252,000         
 1.5 งบรายจ่ายอ่ืน -                 

ผลผลิต โครงการ

ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย  เทคนคิเดชอุดม

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
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1. ประมาณการรายรับ 68,287,685.00 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 21,962,676.00   บาท

  ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 5,326,616.00                           บาท
  คาดว่ามรีายรับในปีต่อไป 16,636,060.00                         บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป) ท่ีคาดว่าจะได้รับ 46,325,009.00   บาท
งบบุคลากร 13,621,320.00                         บาท
งบด าเนินงาน 6,205,119.00                           บาท
งบลงทุน 6,000,000.00                           บาท
งบเงินอุดหนุน 17,406,630.00                         บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 3,091,940.00                           บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 68,287,685.00 บาท
งบบุคลากร 21,849,360.00   บาท
  เงินเดือน 7,432,440.00      บาท
  ค่าจ้างประจ า -                      บาท
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 4,870,080.00      บาท
  ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว 8,228,040.00      บาท
  เงินอ่ืนๆ(วิทยฐานะ+ประจ าต าแหน่ง) 1,318,800.00      บาท
งบด าเนินงาน 28,117,168.25  บาท
  ค่าตอบแทน 8,372,256.00      บาท
  ค่าใช้สอย 4,619,828.80      บาท
  ค่าวัสดุ 4,492,711.25      บาท
  ค่าสาธารณูปโภค 3,007,472.20      บาท
  ค่าด าเนินงานโครงการตามภาระงานของสถานศึกษา/สอศ. 7,624,900.00      บาท
งบลงทุน 6,822,150.00    บาท
  ค่าครุภัณฑ์ 6,822,150.00      บาท
  ส่ิงก่อสร้าง -                      บาท
  รายการปรับปรุงตามมาตรการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ บาท
งบเงินอุดหนุน 7,358,930.00    บาท
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี* 72,500.00           บาท
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 
ปี)*

6,922,230.00      บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา* 364,200.00         

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ปีต่อไป)
ส่วนท่ี 3 

วิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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งบรายจ่ายอ่ืน 4,140,076.75    บาท
งบพัฒนาสถานศึกษา(ฉุกเฉิน) 1,048,136.75    บาท
รายจ่ายอ่ืนตามวัตถุประสงค์ 3,091,940.00    บาท
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix It Center)* 500,000.00         บาท
โครงการจัดหาบุคลกรสนบัสนนุเพ่ือคืนครูให้นกัเรียน* 235,200.00         บาท
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา* 379,200.00         บาท
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา* 35,000.00           บาท
โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ(E to E)* 72,000.00           บาท
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี* 23,200.00           บาท
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บ่มเพาะ)* 111,800.00         บาท
โครงการผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี* 252,000.00         บาท
โครงการผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้* 300,000.00         บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562* 10,000.00           บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562* 10,000.00           บาท
โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ ปี2562* 61,760.00           บาท
โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ปี2562* 62,600.00           บาท
โครงการอาชีวะพัฒนา* 400,000.00         บาท
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน* 120,000.00         บาท
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก * 28,860.00           บาท
โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน* 84,800.00           บาท
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (Echo V)* 50,400.00           บาท
โครงการจัดสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา 2561* 71,020.00           บาท
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะส้ัน 132,000.00         บาท

30,000.00           บาท
โครงการพัฒนาความร่วมมอือาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 100,000.00         บาท
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน * 22,100.00           บาท

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ (มาตรฐานทวิภาคี)*
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ก.แผนงานบริหารและจดัการอาชีวศึกษา
 1.งบบุคลากร
   1.1 เงินเดือนข้าราชการ 7,432,440.00       7,432,440.00       ข้อ 10
   1.2 เงินเดือนพนักงานราชการ 4,870,080.00       4,870,080.00       
   1.3 ค่าจ้างชั่วคราว ข้อ 10
        - ครูจ้างสอน 3,171,720.00       3,171,720.00       
        - เจ้าหน้าท่ีธุรการ 3,496,680.00       3,496,680.00       
        - นักการภารโรง/แมบ้่าน/พนักงานขับรถ/ยาม 1,559,640.00       1,559,640.00       
   1.4 เงินประจ าต าแหน่ง/วิทยฐานะ 1,318,800.00       1,318,800.00       
2. งบด าเนินการ ข้อ 1,7,9,10
  2.1 ค่าตอบแทน
         2.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา
         2.1.2 ค่าสอนเกินภาระงาน(ปวช./ปวส) 1,585,600.00       2,200,000.00       1,657,600.00      5,443,200.00       
         2.1.3 ค่าสอนเกินภาระงาน(เทียบโอน)) 996,000.00         996,000.00          
         2.1.4 ค่าสอนเกินภาระงาน( ป.ตรี) 89,856.00           89,856.00            
         2.1.5 ค่าธุรการนอกเวลา 1,564,580.00       278,620.00         1,843,200.00       
         2.1.6 ค่าเช่าบ้าน
  2.2 ค่าใช้สอย
         2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 983,900.00          1,800,000.00      2,783,900.00       
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000.00         300,000.00          
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 300,000.00         300,000.00          
         2.2.4 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต(Internet+Computer) 145,348.80         145,348.80          
         2.2.5 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
         2.2.6 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 200,000.00         200,000.00          
         2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ(ยาม) 308,160.00         308,160.00          
         2.2.8 ค่าเอกสารทางวิชาการ
         2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม
         2.2.10 ค่ารับรองและพิธีการ
         2.2.11 เงินสมทบประกันสังคม 171,000.00          411,420.00          582,420.00          
 2.3 ค่าวัสดุ ข้อ 1,2,7,8
        2.3.1 วัสดุก่อสร้าง 300,000.00         300,000.00          
        2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000.00           50,000.00            
        2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00           30,000.00            
        2.3.4 วัสดุยานพาหนะ 50,000.00           50,000.00            
        2.3.5 วัสดุหนังสือและวารสาร 72,000.00           72,000.00            
        2.3.6 วัสดุห้องสมดุ
        2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
        2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00           20,000.00            
        2.3.9 วัสดุการเกษตร 140,000.00         140,000.00          
       2.3.10 วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000.00         100,000.00          
       2.3.11 ค่าเวชภัณฑ์ 30,000.00           30,000.00            
       2.3.12  ค่าวัสดุเอกสารการพิมพ์ 48,000.00           48,000.00            
       2.3.13 ค่าวัสดุคงทน
       2.3.14 ค่าวัสดุส านักงาน 128,000.00         128,000.00          
 วัสดุฝ่ายบริหารทรัพยากร
  -  งานบริหารงานท่ัวไป 100,000.00         100,000.00          
  -  งานบุคลากร 20,000.00           20,000.00            
  -  งานการเงิน 60,000.00           60,000.00            

ยอดยกไป 16,361,820.00   12,404,040.00   7,223,584.80    35,989,444.80   

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
แหล่งค่าใช้จา่ย

รวม
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 16,361,820.00   12,404,040.00   7,223,584.80    35,989,444.80   
  -  งานบัญชี 28,000.00           28,000.00            
  -  งานพัสดุ 60,000.00           60,000.00            
  -  อาคารสถานท่ี 20,000.00           20,000.00            
  - 'งานประชาสัมพันธ์ 18,000.00           18,000.00            
  -  งานทะเบียน 60,000.00           60,000.00            
 วัสดุฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  -  งานวางแผนและงบประมาณ 40,000.00           40,000.00            
 -   งานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ 15,000.00           15,000.00            
  -  งานความร่วมมอื 10,000.00           10,000.00            
  -  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 15,000.00           15,000.00            
  -  งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 12,000.00           12,000.00            
  -  งานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 20,000.00           20,000.00            
 วัสดุฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
  -  งานปกครอง 10,000.00           10,000.00            
  -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 30,000.00           30,000.00            
  -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 15,000.00           15,000.00            
  -  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 35,000.00           35,000.00            
  -  งานครูท่ีปรึกษา 15,000.00           15,000.00            
  -  โครงการพิเศษและบริการชุมชน 10,000.00           10,000.00            
 วัสดุฝ่ายวิชาการ
  -  งานวัดผลและประเมนิผล 50,000.00           50,000.00            
  -  งานหลักสูตรการเรียนการสอน 20,000.00           20,000.00            
  -  งานวิทยบริการและห้องสมดุ 10,000.00           10,000.00            
  -  งานทวิภาคี 15,000.00           15,000.00            
  - งานส่ือการเรียนการสอน 10,000.00           10,000.00            
วัสดุฝึกแผนกวิชา/สาขาวิชา
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างยนต์ 402,217.50          56,625.00           458,842.50          
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 168,587.50          18,725.00           187,312.50          
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 365,165.00          72,100.00           437,265.00          
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา 204,978.75          88,975.00           293,953.75          
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 86,272.50            86,272.50            
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 217,546.25          9,975.00             227,521.25          
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เคร่ืองมอืกล/เทคนิคการผลิต 280,202.50          39,725.00           319,927.50          
 - วัสดุฝึก ป.ตรี 11,732.50           11,732.50            
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 202,947.00          45,250.00           248,197.00          
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี 247,816.00          65,000.00           312,816.00          
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาการขาย/การตลาด 94,920.00            11,100.00           106,020.00          
 - วัสดุฝึกแผนกวิชาสามญั สัมพันธ์ 136,850.75          136,850.75          
  2.4 ค่าสาธารณูปโภค ข้อ 10
         2.4.1 ค่าไฟฟ้า 800,000.00          1,400,000.00      2,200,000.00       
         2.4.2 ค่าโทรศัพท์/UBC 57,472.20           57,472.20            
         2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 40,000.00           40,000.00            
         2.4.4 ค่าขยะและดูดส่ิงปฏิกูล 60,000.00           60,000.00            
         2.4.5 ค่าน้ าประปา 250,000.00         250,000.00          
         2.5.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00         400,000.00          

ยอดยกไป 19,569,323.75   12,404,040.00   10,368,264.50   42,341,628.25   

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
แหล่งค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 19,569,323.75   12,404,040.00   10,368,264.50   42,341,628.25   
3. งบอุดหนุน  
3.1 เงินอุดหนุน(เรียนฟรี 15 ปี)*
   3.1.1 ค่าหนังสือเรียน 3,246,000.00       3,246,000.00       
   3.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 746,580.00          746,580.00          
   3.1.3 ค่าเคร่ืองแต่งกาย 1,387,800.00       1,387,800.00       
   3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,541,850.00       1,541,850.00       
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 364,200.00          364,200.00          
4. งบลงทุน
  4.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
  4.2 ค่าครุภัณฑ์ 6,000,000.00       822,150.00         6,822,150.00       ม.2 ตบช.12

  4.3 ครุภัณฑ์ ป.ตรี
5. งบรายจา่ยอ่ืน ๆ(งบฉุกเฉิน) 1,048,136.75      1,048,136.75       

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix
 It Center)* 500,000.00          500,000.00          งานโครงการพิเศษ

2. โครงการตามแนวพระราชด าริ รร .ต ารวจตระเวนชายแดน(ตชด.) 25,000.00           25,000.00            งานโครงการพิเศษ

3. โครงการ อบต.สัญจร อ.ย้ิม เทศบาลเคล่ือนท่ี 15,000.00           15,000.00            งานโครงการพิเศษ

4. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี* 23,200.00            23,200.00            งานทวิภาคี

5. โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมาย * 72,000.00            72,000.00            งานหลักสูตร

6. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา* 35,000.00            35,000.00            งานครูท่ีปรึกษา

7. โครงการจัดหาบุคลากรสนนัสนนุเพ่ือคืนครูให้นกัเรียน* 235,200.00          235,200.00          บุคลากร

8. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา* 379,200.00          379,200.00          บุคลากร

9. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (Echo V)* 50,400.00            50,400.00            แผนกสามัญ
10. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน* 22,100.00            22,100.00            แผนกสามัญ

11.โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอย้ิม...เคล่ือนท่ีร่วมกับวิทยาลัยเทคนคิเดชอุดม 20,000.00           20,000.00            งานโครงการพิเศษ

12. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ/ระยะส้ัน 50,000.00           50,000.00            งานโครงการพิเศษ
13. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562* 10,000.00            10,000.00            งานโครงการพิเศษ
14 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562* 10,000.00            10,000.00            งานโครงการพิเศษ

15. โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ ปี2562* 61,760.00            61,760.00            งานโครงการพิเศษ

16. โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ปี2562* 62,600.00            62,600.00            งานโครงการพิเศษ

17. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก* 28,860.00            28,860.00            งานโครงการพิเศษ
18. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ(มาตรฐานทวิภาคี)* 30,000.00            30,000.00            งานอาชีวศึกษา

แผนงานบูรณาการวิจยัและนวัตกรรม
1. โครงการผลงานส่ิงประดิษฐ์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี* 252,000.00          252,000.00          งานวิจัย

2. โครงการผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้* 300,000.00          300,000.00          งานวิจัย

3. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมร่ะดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 10,000.00           10,000.00            งานวิจัย

4. โครงการประกวดการส่งเสริมการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสาย
อาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 20,000.00           20,000.00            งานวิจัย

5. โครงการ ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปี
การศึกษา 2562 ภาค/ชาติ 20,000.00           20,000.00            งานวิจัย

ยอดยกไป 27,641,643.75   19,690,470.00   12,398,551.25   59,730,665.00    

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
แหล่งค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 27,641,643.75   19,690,470.00   12,398,551.25   59,730,665.00    
แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน* 111,800.00          111,800.00          งานส่งเสริม

2. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน* 120,000.00          120,000.00          งานส่งเสริม

3. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมนิศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับ อศจ. / ภาค  /ชาติ 20,000.00           20,000.00            งานส่งเสริม

4. โครงการรับการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
ระดับ อศจ. / ภาค  /ชาติ 15,000.00           15,000.00            งานส่งเสริม

5. โครงการบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง งานส่งเสริม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1. โครงการอาชีวะพัฒนา* 400,000.00          400,000.00          โครงการพิเศษ

2. ทุนเฉลิมราชกุมารี* 72,500.00            72,500.00            แนะแนว

3. โครงการพัฒนาความร่วมมอือาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 100,000.00          100,000.00          
4. โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน 132,000.00          132,000.00          
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจตัิล
1. โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตัลชุมชน* 84,800.00            84,800.00            ศูนย์ข้อมูล

โครงการตามภาระงานของสถานศึกษา

1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึก
อาชีพ 7,000.00             7,000.00              งานทวิภาคี
2. โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ
และประชุมผู้ปกครอง 8,000.00                8,000.00              งานทวิภาคี
3. โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ งานทวิภาคี
4. โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศกึษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึก
อาชีพ 7,000.00                7,000.00              งานทวิภาคี
5. โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจง
ข้อตกลงระหว่างองค์กรและลงนามความร่วมมอื (MOU) และจัดท า
แผนการฝึกอาชีพและพัฒนาหลักสูตร 30,000.00              30,000.00            งานทวิภาคี
6. โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา Google Classroom 10,000.00              10,000.00               งานส่ือ
7. โครงการพิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมติัผลการเรียน 1/2561 1,000.00                1,000.00              งานวัดผล
8. โครงการพิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมติัผลการเรียน 2/2561 1,000.00                1,000.00              งานวัดผล

9.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏบัติการครูและ
บุคลากร สู่สถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมลูนิธิยุวสถิรคุณ 25,000.00              25,000.00            งานแนะแนว
10. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ภูมปัิญญาท้องถ่ิน อบรมให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 20,000.00              20,000.00               ทุกสาขา
11. โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามแนวทางของศูนย์
สถานศึกษาคุณธรรม มลูนิธิยุวสถิรคุณ 5,000.00                5,000.00                 แผนกสามญั

12.โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมลู เพ่ือการเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ 7,000.00                7,000.00                 งานศูนย์
13. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 10,000.00              10,000.00               งานวางแผน
14. โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 166,000.00             166,000.00          งานวัดผล
   - โครงการปฐมนเิทศนกัศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 17 งานวัดผล
   - โครงการจัดท าคู่มอืมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 17 งานวัดผล
   - โครงการประเมนิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 16 งานวัดผล
   - โครงการอบรมจัดท าแฟ้มประเมนิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานวัดผล
   - โครงการประเมนิเบ้ืองต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนควมรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 17 งานวัดผล
   - โครงการอบรมสัมนาเชงิปฏิบัติการ นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 15 งานวัดผล

ยอดยกไป 28,590,243.75   19,762,970.00   12,730,551.25   61,083,765.00   

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
แหล่งค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 28,590,243.75   19,762,970.00   12,730,551.25   61,083,765.00   
15. โครงการจัดสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา 2561* 71,020.00               71,020.00               งานวัดผล
16. โครงการนเิทศติดตามการเรียนการสอน ระดับปวช . ปวส.และระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (นเิทศภายใน) ภาคเรียนท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2562 5,000.00                5,000.00                 งานหลักสูตร

17. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม 7,000.00                7,000.00                 งานหลักสูตร
    -  กิจกรรมส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
    -  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง
    -  กิจกรรมการทดลองการใช้หลักสูตร
    - กิจกรรมประเมนิหลักสูตร
    - กิจกรรมการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ 
1- 4 ไมเ่กิน 3 ปีไปใช้

18. โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นสมรรถนะ
อาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการ
ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้ 5,000.00                5,000.00                 งานหลักสูตร
19. โครงการตรวจประเมนิผลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
1/2562,2/2562 4,000.00                4,000.00                 งานหลักสูตร
20. โครงการประชุมผู้ปกครอง ตัวแทนสถานประกอบการเพ่ือส ารวจ
ข้อมลูความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
แบบบรูณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  
ชุมชน และเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน 7,000.00                7,000.00                 งานหลักสูตร
21. โครงการจัดท าตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางการใช้ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ระดับปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนท่ี  1  ประจ าปีการศึกษา   2562 3,000.00                3,000.00                 งานหลักสูตร
22. โครงการจัดท าตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางการใช้ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ระดับปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา   2562 3,000.00                3,000.00                 งานหลักสูตร
23. โครงการพัฒนาบุคลากรครูมอือาชีพด้านเทคนิคการสอนการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และวิชาการ 30,000.00              30,000.00               งานหลักสูตร
24. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 2,000.00                2,000.00                 วิทยบริการ
25. โครงการยอดนักอ่าน 1,000.00                1,000.00                 วิทยบริการ
26. โครงการท าบุญตักบาตวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2562 3,000.00                3,000.00                 บุคลากร
27. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปี พ.ศ. 2562(โล่ และเกียรติบัตร) 65,000.00              65,000.00               บุคลากร
28. โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 3,000.00                3,000.00                 บุคลากร
29 โครงการศึกษาดูงาน 300,000.00             300,000.00              บุคลากร
30. โครงการนวสัมพันธ์ 150,000.00             150,000.00              บุคลากร
31. โครงการจัดนิทรรศการงานประจ าปีอ าเภอเดชอุดม 2561 20,000.00              20,000.00               ประชาสัมพันธ์
32. โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ รับสมคัรนักเรียน นักศึกษาใหม่ 30,000.00              30,000.00               ประชาสัมพันธ์
33. โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปีการศึกษา 2561(20000) 30,000.00              30,000.00               ประชาสัมพันธ์
34. โครงการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 50,000.00              50,000.00               ประชาสัมพันธ์
35. โครงการจัดท าแผ่นพับแนะน าวิทยาลัย 30,000.00              30,000.00               ประชาสัมพันธ์
36. โครงการจัดท าส่ือวีดีทัศน์วิทยาลัย 15,000.00              15,000.00               ประชาสัมพันธ์

ยอดยกไป 28,661,263.75   19,762,970.00   13,493,551.25   61,917,785.00   

แหล่งค่าใช้จา่ย
รวมรายการ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 28,661,263.75   19,762,970.00   13,493,551.25   61,917,785.00   
37. โครงการซักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย 5,000.00                5,000.00                 งานอาคาร
38. โครงการอบรมงานสารบรรณระบบ EDR 10,000.00              10,000.00               บริหารงาน

39. โครงการรับสมคัร นักเรียน นักศึกษาใหมป่ระจ าปีการศึกษา 2562 32,000.00              32,000.00               งานทะเบียน
40. โครงการมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 393,400.00             393,400.00              งานทะเบียน
41. โครงการท าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหมปี่การศึกษา 2562 84,000.00              84,000.00               งานทะเบียน
42. โครงการประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทนิเดชอุดม ปีการศึกษา 2561 10,000.00              10,000.00               งานส่ือ
43. โครงการประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 50,000.00              50,000.00               งานส่ือ
44. โครงการตรวจสุขภาพ 455,800.00             455,800.00              งานสวัสดิการ

45. โครงการประกันอุบัติเหตุ 455,800.00             455,800.00              งานสวัสดิการ

46. โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 30,000.00              30,000.00               งานสวัสดิการ
47. โครงการบริจาคโลหิต 2,000.00                2,000.00                 งานสวัสดิการ
48. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 6,000.00                6,000.00                 งานสวัสดิการ
49. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 12,500.00              12,500.00               งานครูท่ีปรึกษา
50. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 12,500.00              12,500.00               งานครูท่ีปรึกษา
51. โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา 35,000.00              35,000.00               งานครูท่ีปรึกษา
52. โครงการลดการออกกลางคัน โดยใช้ระบบ EDR  เป็นเคร่ืองมอื 1,485,000.00          1,485,000.00           งานครูท่ีปรึกษา
53. โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 1,000.00                1,000.00                 งานปกครอง
54. โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการจอดรถจักรยานยนต์ 
ในสถานศึกษา 5,000.00                5,000.00                 งานปกครอง
55. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในการท ากิจกรรม
หน้าเสาธง 1,000.00                1,000.00                 งานปกครอง
56. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา  -                        งานปกครอง
57. โครงการป้องกันการมัว่สุมในสถานศึกษา 1,000.00                1,000.00                 งานปกครอง
58. โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 1,000.00                1,000.00                 งานปกครอง
59. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10,000.00              10,000.00               งานปกครอง
60. โครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 960,000.00             960,000.00              โครงการพิเศษ
61. โครงการรับการประเมนิประกันคุณภาพภายใน 50,000.00              50,000.00               งานประกัน

62.โครงการเตรียมรับการประเมนิสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 80,000.00              80,000.00               งานประกัน
63. โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 59,000.00              59,000.00               งานประกัน
64. โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ(คู่มอืนักศึกษา) 120,000.00             120,000.00              งานแนะแนว
65. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 5,000.00                5,000.00                 งานแนะแนว
66. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 5,000.00                5,000.00                 งานแนะแนว
67. โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ(สถานศึกษาเครือข่าย) 50,000.00              50,000.00               งานแนะแนว
68. โครงการจัดท าแผนโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมคัร
นักเรียน นักศึกษา 30,000.00              30,000.00               งานแนะแนว
69. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 5,000.00                5,000.00                 งานแนะแนว
70. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5,000.00                5,000.00                 งานแนะแนว
71. โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC OPEN HOUSE 2019 80,000.00              80,000.00               งานแนะแนว
72. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 5,000.00                5,000.00                 งานแนะแนว

ยอดยกไป 28,661,263.75   19,762,970.00   18,045,551.25   66,469,785.00   

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
แหล่งค่าใช้จา่ย

รวม
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 28,661,263.75   19,762,970.00   18,045,551.25   66,469,785.00   
73. โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา -                        งานแนะแนว
74. โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
(ต่อเนื่อง)หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2562 20,000.00              20,000.00               ป.ตรี
75. โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 10,000.00              10,000.00               ป.ตรี
76. โครงการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับ
ปริญญาตรี 5,000.00                5,000.00                 ป.ตรี
77. โครงการครูอาสาสมคัรจีนเพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาจีนใน
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 184,000.00             184,000.00              ความร่วมมอื
78. โครงการครูอาสาสมคัรภูฏานเพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 242,000.00             242,000.00              ความร่วมมอื
79. โครงการอบรมสร้างความเข้าใจและด าเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 50,000.00              50,000.00               งานประกัน
80. โครงการธนาคารขยะ 30,000.00              30,000.00               งานอาคาร
81. โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม 40,000.00              40,000.00               งานความร่วมมอื
82. โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน(108
 อาชีพ) 50,000.00              50,000.00               โครงการพิเศษ

โครงการปรับปรุง/พัฒนา
1. โครงการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและหมอ้แปลงไฟฟ้า 110,000.00             110,000.00              อาคาร
2. โครงการปรับปรุงฝ้าหลังคาและรางน้ า 100,000.00             100,000.00              อาคาร
3. โครงการปรับปรุงพ้ืนเวทีหอประชุมล าโดมใหญ่ 100,000.00             100,000.00              อาคาร
4. โครงการพัฒนารถประหยัดน้ ามนัเชื้อเพลิง ประเภท รถประดิษฐ์ 22,000.00              22,000.00               ช่างยนต์
5. โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเคร่ืองมอืกล 34,000.00              34,000.00               ช่างกล
6. โครงการปรับปรุงห้องเคร่ืองมอืวัดไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า 21,000.00              21,000.00               ไฟฟ้า
7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น(Smart 4.0 
Basic Computer LAB) 24,500.00              24,500.00               อิเล็ก
8. โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น 62,000.00              62,000.00               พ้ืนฐาน
9. โครงการปรับปรุงห้องพักครูแผนกสามญัสัมพันธ์ 42,000.00              42,000.00               สามญั
10. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB4303 62,000.00              62,000.00               คอมพิวเตอร์
11. โครงการปรับปรุงท าห้องเกียรติยศสาขาการตลาด(เสนอผลงาน) 37,400.00              37,400.00               การตลาด
12. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 20,000.00              20,000.00               งานสวัสดิการ
13. โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว 30,000.00              30,000.00               งานสวัสดิการ
14.โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล 30,000.00              30,000.00               งานปกครอง
15. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานปูน 62,000.00              62,000.00               ก่อสร้าง
16. โครงการปรับปรุงห้องสถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมลูนิธิ
ยุวสถิรคุณ 50,000.00              50,000.00               แนะแนว
17.โครงการปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงหอประชุมล าโดมใหญ่ 80,000.00              80,000.00               งานอาคารฯ
18.โครงการปรับปรุงห้องน้ าหน้าหอประชุมล าโดมใหญ่ 100,000.00             100,000.00              งานอาคารฯ
19.โครงการจัดท าป้ายห้อง 3 ภาษา 50,000.00              50,000.00               งานอาคารฯ
20.โครงการปรับปรุงห้องเกียรติยศ 100,000.00             100,000.00              งานอาคารฯ
21.DTEC แลนด์มาร์ค 50,000.00              50,000.00               งานอาคารฯ

ยอดยกไป 28,661,263.75   19,762,970.00   19,863,451.25   68,287,685.00   

แหล่งค่าใช้จา่ย
รวม

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
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สนองนโยบาย

งปม. อุดหนุนการศึกษา บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ข้ันพ้ืนฐาน ข้อ

ยอดยกมา 28,661,263.75   19,762,970.00   19,863,451.25   68,287,685.00   

โครงการท่ีไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน
1. โครงการประเมนิความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมทัิศน์ของ
สถานศึกษา งานอาคารฯ
2. โครงการประเมนิความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ งานพัสดุ
3. โครงการขับเคล่ือน DTEC SMART ขยายผลองค์ความรู้พัฒนา
คุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่สถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของ
มลูนิธิยุวสถิรคุณ แผนกสามญั
4. โครงการภาษารายสัปดาห์สู่สากล (Languages a week to 
International) แผนกสามญั
5. โครงการปรับปรุงและติดตาม ข้อมลูนักเรียน นักศึกษา สถาน
ประกอบการ ก าลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา ศูนย์ข้อมลู
6. โครงการจัดนิทรรศการแนะน าหนังสือใหม่ วิทยบริการ
7. โครงการแนะน าหนังสือดีน่าอ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง วิทยบริการ
8. โครงการส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน งานส่ือ
9. โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียน  ระดับ ปวช. และ ปวส.และ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
10. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน หลักสูตร
11. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน หลักสูตร
12. โครงการฝึกอบรมอาชีพบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการพิเศษ
13. โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียน
ดี เนื่องในวันไหว้ครู แนะแนว
14. โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง แนะแนว
15. โครงการศึษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ แนะแนว
16. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร ไฟฟ้า

17. โครงการประเมนิความรู้ความสามารถ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในอาคาร ไฟฟ้า

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 28,661,263.75   19,762,970.00   19,863,451.25   68,287,685.00   

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายการ
แหล่งค่าใช้จา่ย

รวม
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รายละเอียดโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่  ประจ าปีงบประมาณ  2562                              
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์   ปริตัง                        
ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ  โทรศัพท์ 045-429050                  
 โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-6271131                 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :   รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยให้มี
การจัดตั้ง “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข”เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่  ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ 
(One Stop  Service) เข้าไปให้บริการในพ้ืนที่หมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน  โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่  และในอีกทาง
หนึ่งถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพ่ือรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือจะได้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้
เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการให้บริการเชิงรุก ณ หน่วยบริการอ าเภอมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการ
ประชาชน สามารถบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล        
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่   
เพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 3.2  เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยึดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ อาชีพ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
 3.3  เพ่ือสนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3.4  เพ่ือให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน     
ครัวเรือน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.5  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ในการให้บริการประชาชน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

4.1 หมู่บ้านทั้ง 240 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม โดยจัดหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกไป 
ให้บริการประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.2 ประชาชนในพื้นท่ี 240 หมู่บ้าน ทั้ง 16 ต าบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  
อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ......... 
สอศ.           ข้อ..2.2.7.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.6.. 
 อื่นๆ

............................... 
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5.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ 
ครัวเรือน  ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตประชาชนคนยากจน  
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 

5.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมือในการ  
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

5.3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีทักษะ ประสบการณ์ และการเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ  
และปฏิบัติงานในชุมชน 

5.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ 
5.5 มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
6. กลุ่มเป้าหมาย   

6.1 หมู่บ้านทั้ง 240 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม  
6.2 ประชาชนในพื้นท่ี 240 หมู่บ้าน ทั้ง 16 ต าบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  

อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน 
7. พื้นที่ด าเนินการ :   องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลต าบล  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :   

8.1 ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้านที่ก าหนดออกจุดบริการ และพ้ืนที่หมู่บ้านใกล้เคียงจะได้รับบริการจากหน่วย 
บริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ เฉลี่ยหน่วยบริการละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน 

8.2 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเม่ือต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและยังเป็น 
การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่ีน้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

8.3 ท าให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพ้ืนที่ 
8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. หมู่บ้านทั้ง 240 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม  

2. ประชาชนในพ้ืนที่ 240 หมู่บ้าน ทั้ง 16 ต าบล ได้รับบริการจาก
หน่วยบริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ 100 คนต่อ
ครั้งต่อเดือน 

หมู่บ้าน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1. ส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วย
บริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่เพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึง
การบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดรายจ่ายของ
ประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบ อาชีพ  และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของ
ครัวเรือน สนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่
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     10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

 
11. การติดตาม  ประเมินผล 

           11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
           11.2  สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน

ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ใน
การให้บริการประชาชน 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562      12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  5,000        บาท 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนิน

การ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

2.จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

3. ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 

  

 งานพัสดุ  วท.เดชอุดม 5,000 - - - 

5.ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรมการ
ด า 

เนินงาน 

เขตอ าเภอ 
เดชอุดม 

- - - - 

6.ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 

 
เขตอ าเภอ 
เดชอุดม 

- - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 

 
วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถว้น) 

 
5,000 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการ  อบต. พบประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ  2562                               
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์   ปริตัง                        
 ต าแหน่งหัวหน้างานโครงการพิเศษ  โทรศพัท์ 045-429050    
 โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-6271131        
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :    
 ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่  ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาจากระดับ
รากหญ้าสู่รากแก้วและเพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสมสะอาด จึงได้ด าเนินงานโครงการ อบต. พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือเข้าถึงสภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิจการงานที่หน่วยงาน
ราชการได้ด าเนินการไปแล้ว หรือก าลังด าเนินการอยู่ และที่วางแผนเตรียมจะด าเนินการ พร้อมกับน าข้อมูลที่ได้รับ
จากการลงพ้ืนที่น ามารวบรวม วิเคราะห์ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาต าบล อีกทั้งให้บริการซ่อมแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสมสะอาด  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
     3.1   เพ่ือเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
บริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 3.2 เพ่ือเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และท า
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือที่จะได้ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 3.3 เพ่ือรับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง  
 3.4 เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพ้ืนที่ 
 3.5 เพ่ือสนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
 3.6 เพ่ือเป็นการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ 
 3.7 เพ่ือให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน  

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

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
 5.1 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและ ยังเป็น
การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..2.2.7.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.6... 
 อื่นๆ

............................... 
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 5.2 ท าให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพ้ืนที่ 
 5.3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 
 5.4 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน 

6. กลุ่มเป้าหมาย  : ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด  จ านวน  200  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :   
  8.1  ส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพ่ิมช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐ
ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
  8.2  ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และท าให้
หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือที่จะได้ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 8.3 รับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง  
 8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ 
 8.5 สนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 
 8.6 ลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ 
 8.7 บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับประชาชน  

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

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

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

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562-สิงหาคม 2562     2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา  5,000        บาท 
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     10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

 
11. การติดตาม  ประเมินผล 

           11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
           11.2  สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบด าเนิน

การ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

2.จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 
งานโครงการ

พิเศษ 
วท.เดชอุดม - - - - 

3. ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 

  

 งานพัสดุ  วท.เดชอุดม 5,000 - - - 

5.ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรมการ
ด า 

เนินงาน 
อบต.สมสะอาด - - - - 

6.ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 

 
อบต.สมสะอาด - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 

 
วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถว้น) 

 
5,000 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสุริยา  สามแก้ว                        
 ต าแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050     โทรศัพท์เคลื่อนที่  085-4912343        
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :    

ด้วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชมรมวิชาชีพทุกชมรมและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะด าเนินโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2554) มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถในด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ ข้อก าหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบและมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อก าหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ข้อก าหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนา ข้อก าหนดที่ 5.2 จัดสรร
งบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกั บการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 

  2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.11 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.5….. 
 อื่นๆ

............................... 
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3. เพ่ือสนับสนุนให้ก าลังใจและโอกาสแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักประดิษฐ์  ได้แสดงผลงานต่อ
สาธารณชน 

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

 4.1 จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม     จ านวน 41  ชิ้น 
 4.2 นักเรียน นักศึกษา       จ านวน 82  คน 
 4.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน 60  คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้ ทักษะ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และ
วิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท าผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถน าวัสดุเหลือใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ และน าความรู้สู่การ
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริง 

6. กลุ่มเป้าหมาย  :  

 6.1 จ านวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม     จ านวน 41  ชิ้น 
 6.2 นักเรียน นักศึกษา       จ านวน 82  คน 
 6.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน 60  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี   

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :   

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

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 142  คน 
เชิงคุณภาพ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 41 ผลงาน รายการ 
เชิงเวลา 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินกา
ร 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

 
  

 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
  

 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

  

 
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
  

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ  

  
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
  

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
10,000 

  
 
 

 

11.การติดตามผลและประเมินผล 
           11.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ 
           11.2  สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน 
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 โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ   อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ  ภาคเรียนที่  2/2562 
ผู้ประสานงาน  นายอุทัย   บุญเสนอ 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โทรศัพท์  045-429050 
โทรสาร  045-429050  โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-5493655 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 วิ ทย าลั ย เทคนิ ค เ ดช อุดม  ได้ ด า เ นิ นการจั ดการ เ รี ยนการสอนระบบทวิ ภ าคี  ต ามน โยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย  1 ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ  ในสถานประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา  
 ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ  จึงจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกง าน
และฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ  

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  

         3.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ 
ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 

3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์  
อันดีกับสถานประกอบการ 

 

4.  ผลผลิตของโครงการ (Output) 
 ได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ  ประจ าภาคเรียนที่ 2562 

 

5.  ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและฝึก
อาชีพ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึง 
มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 

 
 
 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.6... 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.3…. 
 อื่นๆ

............................... 
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/6. เป้าหมาย... 
 

6. เป้าหมายโครงการ/งาน 
   6.1 เชิงปริมาณ    

   - บุคลากรในวิทยาลัย  จ านวน  30  คน 
- นักเรียนระดับ ปวช.2 จ านวน   105  คน ประกอบด้วย 

  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  39  คน 
  - สาขาวิชาการก่อสร้าง  จ านวน  34  คน 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  32  คน 
  - นักศึกษาระดับ ปวส.1 จ านวน   245  คน ประกอบด้วย 
  - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จ านวน   53  คน 
  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จ านวน   65  คน 
  - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  จ านวน   15  คน 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า   จ านวน   33  คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน   23  คน 
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน            16  คน 
  - สาขาวิชาโยธา   จ านวน     9  คน 
  - สาขาวิชาการตลาด  จ านวน     6  คน 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน   25  คน 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน          380  คน 

 

   6.2 เชิงคุณภาพ 

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา จ านวน 380 คน ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพ มีความพร้อมและ
รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและอาชีพ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 

 

7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและอาชีพ 

ในสถานประกอบการ 
         8.2 นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ ก่อนออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพ 

8.3 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์อัน
ดีกับสถานประกอบการ 

 
 
 
 

/9.  ตัวชี้วัดเป้าหมาย... 
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9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะครู  นักเรียน นักศึกษา 380 คน 
เชิงคุณภาพ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา มี

ความพร้อมและรับทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงาน
และฝึกอาชีพ จัดเตรียมข้อมูล 
เอกสาร และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษารวมถึง 
มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาน
ประกอบการ 

 
- 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,500 บาท 

 

10.สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

 
   งานทวิฯ 

วท.ดด. 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
   งานทวิฯ 

วท.ดด. 
วท.เดชอุดม - - - - 

3. ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
   คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4. จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
  

พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 3,500 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

  คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ 
  

  งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
11.การติดตามผลและประเมินผล  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ   อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ  
                 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ผู้ประสานงาน  นายอุทัย   บุญเสนอ 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   โทรศัพท์  045-429050 
โทรสาร  045-429050      โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-5493655    

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 

 

 ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยได้
ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพ จากการปฏิบัติงานจริงในการฝึกงานโดยใช้สถาน
ประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจใน
การเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 
1 ภาคเรียน  เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะประสบการณ์  ทางวิชาชีพจากการเรียน ในสถาน
ประกอบการ  ในสาขาวิชาที่เรียนและได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการและเพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

 ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและ
ฝึกอาชีพ  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการฝึกงานและฝึกอาชีพและน าไปสู่การ
แก้ไขต่อไป 

 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกงานและฝึกอาชีพเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
3.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
3.3 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาน าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
3.4 เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพ่ือ

เป็นแนวทางในการฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป        
 

4.  ผลผลิตของโครงการ (Output) 
 ไดอ้บรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 
 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..2.2.6.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.3….. 
 อื่นๆ

............................... 
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5.  ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป 

 

6. เป้าหมายโครงการ/งาน 
   6.1 เชิงปริมาณ    

   - บุคลากรในวิทยาลัย  จ านวน  50  คน 
- นักเรียนระดับ ปวช.2 จ านวน   345  คน ประกอบด้วย 

  - สาขาวิชาช่างยนต์  จ านวน          77  คน 
  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  จ านวน  65  คน 
  - สาขาวิชาช่างเชื่อม  จ านวน  29  คน 
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  จ านวน  84  คน 
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  23  คน 
  - สาขาวิชาการตลาด  จ านวน  21  คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  30  คน 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  16  คน 
  - นักศึกษาระดับ ปวส.1 จ านวน    346  คน ประกอบด้วย 
  - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จ านวน  52  คน  

 - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จ านวน  42  คน 
  - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  จ านวน    8  คน 
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน   22  คน 
  - สาขาวิชาโยธา   จ านวน   53  คน 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า   จ านวน   58  คน 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน   45  คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน   51  คน 

     - สาขาวิชาการตลาด  จ านวน   15  คน 

   รวม    จ านวน          741  คน 
 

   6.2 เชิงคุณภาพ 

คณะครูและนักเรียน นักศึกษา จ านวน 741 คน ได้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ร่ วมกัน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน  และได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป 

 

7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ  ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
8.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

8.1 นักเรียน นักศึกษาได้น าเสนอผลการฝึกงานและฝึกอาชีพเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
         8.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
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8.3 น าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการ  
ของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่อไป 

 

9.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะครูและนักเรียน นักศึกษา  741  คน 
เชิงคุณภาพ คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้น าเสนอผลการฝึกงาน

และฝึกอาชีพเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
และกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนาน าหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

 
- 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,500 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.  จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

 
   งานทวิฯ 

วท.ดด. 
วท.เดชอุดม - - - - 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
   งานทวิฯ 

วท.ดด. 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
   คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
  

พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 3,500 - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ   

  คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผลโครงการ 
  

  งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
11. การติดตามผลและประเมินผล 

การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ  นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ   
    ผู้ประสานงาน  นายอุทัย  บุญเสนอ 

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

      

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ตามพระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
มาตรา 8 (3) ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี และในปีการศึกษา  2556 วิทยาลัยฯ ได้จัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้ก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติงานจริงในการฝึกงาน  โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 ภาคเรียน และได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
และเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

 ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  จึงจัดโครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและ  
ฝึกอาชีพ ณ สถานประกอบการ เพ่ือเป็นการติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษาและทราบถึงปัญหาอุปสรรคในระหว่างที่
นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งเป็น
การประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ  

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
3.2 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง และน าไปสู่

การแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์  ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตาม  
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์ 
กับสถานประกอบการ 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.1.17… 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.3.... 
 อื่นๆ

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

5. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome):     ครูนิเทศและนักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึนแล้วน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 
พร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน 
และกัน  เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการต่อไป 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 6.1 ครูนิเทศ    จ านวน    30  คน 
 6.2 นักเรียนระดับ ปวช.2   จ านวน          108  คน 

 6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.1  จ านวน          238  คน 

  รวมทั้งสิ้น   จ านวน           376  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ   
 ณ  สถานประกอบการ            
                                                                                      

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

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 376 คน 
เชิงคุณภาพ ครูนิเทศ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

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

 

เชิงเวลา 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 
งานทวิ
ภาค ี

วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
- 

   

 

11. การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ: พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท์ 045-429-050 

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

3.1  เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจ าภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 
3.2  เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ   

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

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  65  คน      

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
8.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
- 

   

 

11. การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 

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

และประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มี            

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา เดือนมีนาคม  2562     1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ: พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายดานุพงษ์   แสงทอง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล   โทรศัพท์ 045-429-050 

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1  เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจ าภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562 
3.2  เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ   

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

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  65  คน      

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

8.1 เพ่ือให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
8.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 
 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 
 งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 
 

พัสดุ 
วท.ดด 

วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 
 

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 
 

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
- 

   

 

11. การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

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

และประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มี            

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา เดือนกันยายน  2562     1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ประจ าปีการศึกษา 2562   
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305                         

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

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

3.1  เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร  
3.2  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี                                      

          3.3  เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง              

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.7.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.4….. 
 อื่นๆ

............................... 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช.1จ านวน 480 คน                                                                                               
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบ
พิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึนมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้
ชีวิตกลางแจ้ง                                                                                             

6. กลุ่มเป้าหมาย :   

1 ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน 480 คน                                      
2. ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ         

 3. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง                     
7. พื้นที่ด าเนินการ :     ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                             
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ 
ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน

480   
  คน 

 
เชิงคุณภาพ 1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึน 
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง     

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  80,775   บาท 
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4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 48,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
80,775 

   

 

11. การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : อบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  จริยธรรม  และต่อต้านยาเสพติด 
ประจ าปี การศึกษา 2561 

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

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้
ถูกต้อง                                                                                       
3.2  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด  

           3.3  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาใหม่ได้รับพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

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

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

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.7 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.4. 
 อื่นๆ

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

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

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :    นักเรียน  นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ
ตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
                                                                                                                                                                                                                    

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
                                                      

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 

 
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 40,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ   

 
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

     งานวิจัย วทเดชอุดม - - -  

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

2. นักศึกษา  ระดับ  ปวส.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  320    
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 3. นักเรียน  นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถศึกษา
เล่าเรียนปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย 

4. นักเรียน  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยและ
ห่างไกลยาเสพติด  ได้รับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

 

เชิงเวลา เดือน  พฤษภาคม  2561    3 วัน      วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  40,000        บาท 
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6. ประเมินผลโครงการ วท.ดด. - 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 

 
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
40,000 

   

 

11. การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพธิีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2562    
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                           
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050                 

 โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-8446305              
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัด
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  ครูเป็นบุคคลที่มีหน้าบทบาทที่
ส าคัญยิ่งในสังคม  เพราะครูเป็นทรัพฐานมนุษย์ทีมีบทบาทในการให้ความรู้ในการอบรมและสอนลูกศิษย์ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติให้เป็นผู้ที่มีความคู่คุณธรรม    
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

 3.1 เพ่ือให้ลูกศิษย์แสดงออกซึ้งความเคารพเทินทูนและร าลึกของพระคุณ ครู – อาจารย ์ 
         3.2  เพ่ือให้ครู – อาจารย์  นกัเรียน  นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงามที่ สืบทอดกันมาแต่โบราณ                                      

           3.3  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ                      
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน   2,305  คน                                                                                           
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและร าลึกถึงพระคุณของ
ครู อาจารย์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี                                                                                           
6. กลุ่มเป้าหมาย :  6.1 นักเรียน  ระดับ  ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน    1,500  คน                               

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.7.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.4….. 
 อื่นๆ

............................... 
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  6.2 นักศึกษา  ระดับ ปวส.  วทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน     755 คน                                                                                                           
7. พื้นที่ด าเนินการ :       ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                      
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและร าลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์  
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี  
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 20,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000    
 

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

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

2.  นักเรียน  ระดับ  ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    755 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียน  นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและร าลึก
ถึงพระคุณ  ของครู อาจารย์ 

2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณตามจารีตประเพณี                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

เชิงเวลา เดือน  มิถุนายน  2561    1   วัน วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  20,000  บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน  ระดับจังหวัด ภาค และชาติ   
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050                 

 โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305             
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (ปรับปรุง
แก้ไข พศ  2545  ) มาตรการ 22,23  และ 24  ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้เรียนมีคุณภาพอันพ่ึงประสงค์  โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี  เก่ง  มีความสุข  ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  และการปรันคุณภาพ  มาตรฐานที่  6 ด้านการปลูกฝัง
จิตส านึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  สอดคล้องกับ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี  (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free)  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัด
ด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม  ความดีงาม  รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ  ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษาได้ออก
ก าลังกาย  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  ในด้านความคิด ความเสียสละ มีความ
มานะ อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ  รู้อภัย  มีความสามัคคีโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ              
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

3.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัด 
3.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
3.3  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษามีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
3.5  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป            

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

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.7 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.4. 
 อื่นๆ

............................... 
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                                                                                                                    7 . 
7. พื้นที่ด าเนินการ :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัดรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดฝึกฝนให้รักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบ
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ 
จังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป               
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

            

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

กิจกรรม 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 40,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000    
11. การติดตามผลและประเมินผล  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน  ระดับ  ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   1,800   

บุคลากร   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    109 
คน 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษาได้เล่นกีฬา  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
นักเรียน  นักศึกษาสมรรถภาพแข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่ดี      

 

เชิงเวลา เดือน มกราคม – มีนาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  40,000  บาท   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ   พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล            นางสาวสมภาน   เจตนา   

 ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน    โทรศัพท ์ 045-429050   
 โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 087-0441745  

                               

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  จากที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์   ตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งงาน
ทะเบียนจะเป็นผู้รวบรวมผลการเรียนและอนุมัติการส าเร็จการศึกษาต่อไป 
 

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

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

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

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา   สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมถึงให้
ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาท่ี
ส าเร็จการศึกษา 
6. กลุ่มเป้าหมาย :  

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

7. พื้นที่ด าเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..3.3.2.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ...1.4…. 
 อื่นๆ

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

ชั้นสูง (ปวส.)  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา   สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมถึง ให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ
และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพ่ือใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 393,400 - - - 

5. ด าเนินงานตามโครงการ 
    

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 393,400    

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  จ านวน  270  คน 

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง           จ านวน  430  คน 
 

คน 
คน 

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

 

เชิงเวลา เดือน  9 มีนาคม  2561   1 วัน      วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินลงทะเบียนของนักศึกษา  จ านวน  393,400         

    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

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

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

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  2,500  คน                                                                                          

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.3.3.2.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.4.. 
 อื่นๆ

............................... 
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5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  นักเรียน  นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ  
ศาสนา  และพระหากษัตริย์  ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์                                                    

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

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

พระหากษัตริย์  ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ  

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
วท.เดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1 นักเรียน  นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  และ  

ชุมชนใกล้เคียงในเขตอ าเภอเดชอุดม      2,500    
คน 

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

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม  2561 - กันยายน  2561   1  ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  50,000   บาท 
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เนินงาน 
4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 50,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000    
 

11. การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

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

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

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

3.1 เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร  
3.2  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี                                      

          3.3  เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง              
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  ลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน  520 คน                                                                                                

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..3.1.2. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…1.4… 
 อื่นๆ

............................... 
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5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบ
พิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน และรู้จักการใช้
ชีวิตกลางแจ้ง                                                                                              
6. กลุ่มเป้าหมาย :   

6.1 ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  จ านวน   520   คน                                      
6.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ         
6.3 มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง                         

7. พื้นที่ด าเนินการ :     ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                              
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่างๆ 
ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งาน

ทะเบียน 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ     

พัสดุ 
วท.ดด 

วท.เดชอุดม 50,000 - - 

 
 
- 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1  520    คน 

 
เชิงคุณภาพ 1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ

ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีข้ึน 
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและ
รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง     

 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561   5  เดือน 5  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  48,000   บาท 



94 
 

                 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000    
 

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษาพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข  
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม                         
ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา โทรศัพท์  045-429050                 
โทรสาร  045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305               

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :     นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  2,697  คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ        

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..3.1.2. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…1.4… 
 อื่นๆ

............................... 
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เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย                                                                                            

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
6.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  1,704  คน 
6.2 นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  967  คน 
6.3 บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  112  คน 
6.4 โครงการ  จ านวน  30  โครงการ 

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

เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย                      

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   
                   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

จ านวน  1,704  คน 
2. นักเรียน นักศึกษา  ระดับชั้น ปวส.  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

จ านวน  967  คน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  112  คน 
4. โครงการ  จ านวน 30 โครงการ 
 

คน 
 
 
 

คน 
โครงการ 

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

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

2. แผนพัฒนาคนดี และมีความสุข 5 เก่ง มี 
2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.3 แผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูณาการ 
2.4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ 
2.5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

     อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 990,030   - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,030      
 

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562     12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี  990,030   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี          
ประจ าปีการศึกษา 2561 

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

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
3.1.  เพ่ือเป็นการวัดความรู้ความสามารถของ นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะวิชาชีพ 
3.2.  เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
3.3. เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ทักษะวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 170 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน นักเรียนมี

ความรู้   และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

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

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..3.3.2. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…1.1… 
 อื่นๆ

............................... 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

8.1 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ     

พัสดุ 
วท.ดด 

วท.เดชอุดม 50,000 - - 

 
 
- 
 
 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
อศจ.อุบล - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน 110  

 ผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่         จ านวน    60  
 
คน 

เชิงคุณภาพ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน    
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั กษะวิ ช า ชี พและทั กษะวิ ช า พ้ื น ฐ าน  ร ะดั บภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีความรู้และความสามารถ
ด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 5 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
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เนินงาน 
 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

อศจ.อุบล - - - 
- 
 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000    
 

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

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

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

3.2 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
3.3 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
3.4 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                    
จ านวน 1,232 คน                                                               
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..3.3.2. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…1.1… 
 อื่นๆ

............................... 
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6. กลุ่มเป้าหมาย :  
6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   จ านวน    682  คน 
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน    550  คน  

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

 8.1 นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
 8.2 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - 
 
 
- 

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

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

เชิงคุณภาพ ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

 

เชิงเวลา เดือนธันวาคม 2561 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย   
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6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

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

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

3.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร 
3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ 
3.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดกิจกรรมทางด้านวิชาชีพและเกิดคุณภาพทางชีวิต 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)จ านวน 1,232 คน                                                              
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพจะมี
คุณภาพทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานที่ก าหนด และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบ
หลักสูตร  และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ 
6.กลุ่มเป้าหมาย :  

6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)   จ านวน    682  คน 
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน    550  คน  

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..3.3.2. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…1.1… 
 อื่นๆ

............................... 
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7. พืน้ที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

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

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานวัดผล วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)        จ านวน    682  คน 

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน    550  คน 
 
คน 

เชิงคุณภาพ ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ: โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นายสมศักดิ์  ปริตัง                                 
ต าแหน่ง  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   โทรศัพท์ 045-429-050 

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

  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จึง
ได้จัดท าโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน โดยมีการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
กิจกรรม 1) บริการซ่อม (Repair) เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน และอ่ืนๆ ให้ค า แนะน าวิธีการใช้การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมี
การส ารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดท าหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูน า

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.6... 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.6..... 
 อื่นๆ

............................... 
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นักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้ และน าเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการ
รับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาน าวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :   
 3.1  เพ่ือพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
 3.2  เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It 
Center Thailand 4.0)   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  จ านวน     1 ศูนย ์
 4.2 ครู    จ านวน  30 คน 
 4.3 นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 100 คน 
 4.4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม จ านวน 200 คน 
 4.5 ประชาชนผู้รับการฝึกอบรม จ านวน 100 คน 
 4.6 ช่างชุมชน   จ านวน     5 คน 
 4.7 ผลิตภัณฑ์ชุมชน  จ านวน     5 ชิ้นงาน 
 4.8 หมู่บ้าน   จ านวน     5 หมู่บ้าน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน  อบต./เทศบาล จ านวนประชาชน
ผู้รับบริการ 200 คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพ้ืนฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน 
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้มารับบริการซ่อมและรับการฝึกอบรม จ านวน 300 คน  
7. พื้นที่ด าเนินการ :  จังหวัดอุบลราชธานี 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน  เขตจังหวัดอุบลราชธานี  จ านวนประชาชนผู้รับบริการ 200 คน 
และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ในครัวเรือนและ
สุขอนามัยพ้ืนฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 300  คน 
เชิงคุณภาพ ได้ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 1 ศูนย์ ศูนย์ 
เชิงเวลา 6 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 500,000 บาท 

 
 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
โครงการ
พิเศษ 

วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
โครงการ
พิเศษ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - 500,000 - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วทเดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  500,000  

 
11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 



110 
 

                 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ: อาชีวะอาสา ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตามความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ กรมการขนส่งทางบก 

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

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

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

อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจ านวน 200 คน  

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

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

 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.6... 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.6..... 
 อื่นๆ

............................... 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :   

 8.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างยนต์  และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการ
ด าเนินงานร่วมกัน  

8.2  นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน  
8.3  ประชาชนผู้ใช้รถโดยสารประจ าทางเกิดความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสาร

ประจ าทาง 
8.4 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการปลูกจิตสานึก สร้างความเอ้ืออาทร ความสามัคคี และเสริมสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีของวิทยาลัยฯ ต่อชุมชน 
 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ   

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 200  คน 
เชิงคุณภาพ ประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจ าทางได้รับความ

สะดวกในการให้บริการของวิทยาลัย และมี
ความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจ าทาง 

 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 28,860 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งคพ. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งคพ. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

อ าเภอเดชอุดม - - 28,860 - 



112 
 

                 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - 
 
- 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  28,860  

 
11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวสมภาน   เจตนา  
 ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน        โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-0441745 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ด าเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจ าปี 2562 เพ่ือการเพ่ิมปริมาณของ
ผู้เรียน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12 
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อก าหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพ
ที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ตังบ่งชี้ที่ 27 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชุม
และท้องถิ่นกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 ดังนั้น งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจ าปี 2562  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์ 
 

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

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

(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  430 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ได้ครบตรงตามแผนรับ  พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.1.1.4 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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6.1 นักเรียน  ระดับ  ปวช.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  260  คน 
6.2 นักศึกษา  ระดับ  ปวส.1  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน  170  คน  

 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  

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

  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม 32,000 - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,000  -  

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

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

คน 

 

คน 

เชิงคุณภาพ เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา  ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน 12 ธันวาคม 2561 – 16  มีนาคม  2562     3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 32,000      บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประเภทปกติพร้อมมอบตัว  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวสมภาน   เจตนา  
 ต าแหน่งหัวหน้างานทะเบียน        โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-0441745 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ด าเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจ าปี 2562 เพ่ือการเพ่ิมปริมาณของ
ผู้เรียน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12 
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อก าหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพ
ที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ตังบ่งชี้ที่ 27 จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชุม
และท้องถิ่นกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 ดังนั้น งานทะเบียน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการรับสมัครนักเรียน  
นักศึกษา  ประเภทปกติพร้อมมอบตัว  ประจ าปีการศึกษา  2562  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์ 
3.  วัตถุประสงค์ : 
 3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ และการแนะน าแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา 
 3.2 เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 3.4 เพ่ือรับมอบตัวและรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)  
 3.5 เพ่ือรับมอบตัวนักเรียน  นักศึกษาท่ีมีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในทางสาขาที่ต้องการ 
4.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง
(ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  430 คน 
5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ได้ครบตรงตามแผนรับ  พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ 
6. กลุ่มเป้าหมาย:  

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

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..1.1.5. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     

8.1 ได้จ านวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8.2 นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น 

 9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งทบ. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
6. ประเมินผลโครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วทเดชอุดม - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -  -  

 
11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส.  ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  430 

คน 

 

คน 

เชิงคุณภาพ เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ  ได้ครบตามจ านวนที่ก าหนด  
เชิงเวลา ระหว่างวันที่ 19  มีนาคม  -  31  พฤษภาคม  2562     2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   การจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาดอ าเภอเดชอุดม ประจ าปี 2561 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะด าเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาด
อ าเภอเดชอุดม ประจ าปี 2561 เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนว การจัดการอาชีวศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพงและสอดคล้องงานประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐาน
ที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข 
แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
จึงขออนุญาตด าเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาดอ าเภอเดชอุดม ประจ าปี 2561 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนาสถานศึกษาให้เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น
พัฒนาอาชีพได ้
3.  วัตถุประสงค์ : 

3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และการอาชีวศึกษา 
   3.2 เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
    3.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3.4 เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษา สร้างความสมานฉันท์ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง 
4.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอ าเภอเดชและอ าเภอใกล้เคียง  จ านวน    7  อ าเภอ 
          4.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน    7  อ าเภอ 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.1.1.5.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…2.4…. 
 อื่นๆ

............................... 
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5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :  
 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอ าเภอเดชอุดม และอ าเภอใกล้เคียง 
จ านวน 7 อ า เภอ ได้ รับข่ าวสารประชาสัมพันธ์  วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม การแนะแนวการศึกษาต่อ 
การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

6. กลุ่มเป้าหมาย:  

          6.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอ าเภอเดชและอ าเภอใกล้เคียง  จ านวน    7  อ าเภอ 
          6.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน    7  อ าเภอ 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  ที่ว่าการอ าเภอเดชอุดม  
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและส่วนร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและเพ่ือการ 
แนะแนวการศึกษาต่อ การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 

  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

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

คน 

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

 
- 

เชิงเวลา พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
ด าเนินการในไตร

มาส () เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
7 อ าเภอ วท.เดชอุดม 20,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 
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4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 20,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 20,000    

 
11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   จัดท าสื่อวีดีทัศน์  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะด าเนินโครงการจัดท าสื่อวีดีทัศน์ เพ่ือประชาสัมพันธ์แนะแนว  
การจัดการอาชีวศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
อาชีวศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตามยุทธศาสตร์อุบลฮักแพงและสอดคล้องงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้
ที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  

ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการจัดท าสื่อ 
วีดีทัศน์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ   

   3.2 เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
    3.3 เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานจัดท าวีดิทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร   
 

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

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

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

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.1.1.5.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…2.4…. 
 อื่นๆ

............................... 
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8.1 มีทักษะการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
8.2 มีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อตนเองและหน่วยงานสูงสุด 
8.3 เพ่ือให้ได้มาซึ่งงานจัดท าวีดีทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร   

  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

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

แนะน าวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดมให้เป็นที่รู้จัก 

 
- 

เชิงเวลา ตลอดปีการศึกษา 2561 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
จ.อุบลฯ วท.เดชอุดม 15,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 15,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 15,000    

 
11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :  ด้วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะด าเนินโครงการสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  เพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และบุคคล
ทั่วไป ได้ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2559 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน การ
ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   

 ดั งนั้น  งานประชาสัมพันธ์   วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม จึ งมีความประสงค์จะด า เ นินโครงการ 
สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2562  เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ การแนะน าแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา 

   3.2 เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป 
 3.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

4.  ผลผลิตโครงการ (Output) :  ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2562   

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

6. กลุม่เป้าหมาย: ป้ายประชาสัมพันธ์จ านวน 9 แห่ง 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.1.1.5.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…2.4…. 
 อื่นๆ

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

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     

8.1.จ านวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
8.2.นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนสายอาชีพมากข้ึน  

  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ,อ าเภอ

ทุ่งศรีอุดม ,อ าเภอนาจะหลวย ,อ าเภอน้ ายืน , 
อ าเภอบุณฑริก, อ าเภอน้ าขุ่น, อ าเภอนาเยีย,  
ต าบลนาส่วง และสามแยกนากระแซง  
จ านวน 9 แห่ง 

แห่ง 

เชิงคุณภาพ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ การแนะแนว
การศึกษาต่อ การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจและ
เพ่ิมปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 

 
- 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562 7 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000   บาท 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
9 แห่ง วท.เดชอุดม 30,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 30,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC”  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ ์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  090-609-7146 
2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ด้วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะด าเนินโครงการ จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” เพ่ือการเพ่ิมปริมาณของผู้เรียน และเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่  1 ด้าน
ผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 
2.00 ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่  1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน  
เพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงมีความประสงค์จะด าเนินโครงการ  จัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนและเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานต่างๆ ของวิทยาลัย 

   3.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยาลัย 
3.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร

ของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 

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

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ได้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและ
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น 
6. กลุม่เป้าหมาย:  
 6.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน  500 แห่ง 
 6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  จ านวน   50 แห่ง  
 6.3 หน่วยงานอื่นๆ      จ านวน   50 แห่ง 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.1.1.5.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…2.4…. 
 อื่นๆ

............................... 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ 
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ   อาชีวศึกษา 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
- หน่วยงานอื่นๆ       
 

600 แห่ง 

เชิงคุณภาพ - เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การ
แนะแนวการศึกษาต่อ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมและสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดข้ึน 
 

 
- 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000   บาท 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
600 แห่ง วท.เดชอุดม 30,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 30,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา   
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล  
พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน การขยายโอกาสในการเรียน
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน   

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ด าเนินโครงการจัดท า
แผ่น พับ โปสเตอร์  แนะแนวประชาสั ม พันธ์ การรับสมั ครนัก เรี ยน นักศึกษา เ พ่ือ เป็นการ เ พ่ิมโ อกาส 
ทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และบุคคลทั่วไปได้
ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ที่
อยู่ในอ าเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ ายืน น้ าขุ่น ทุ่งศรีอุดม นาเยียอีกทั้งยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

3.  วัตถุประสงค์ : 
3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.2 เพ่ือเป็นการแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
3.3 เพ่ือจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562 

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

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จ านวน 5,000 ใบ เพื่อประชา
สัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสาย
อาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562  และมีนักเรียน  
นักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี  2561 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.1.1.5.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ…2.4…. 
 อื่นๆ

............................... 
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6. กลุ่มเป้าหมาย:  

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

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ     

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ 
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล 
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 

 

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จ านวน 5,000 ใบ  
 

ใบ 

เชิงคุณภาพ เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การแนะ
แนวการศึกษาต่อ  ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมและสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดข้ึน 
 

 
- 

เชิงเวลา เดือน  ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000   บาท 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
100 แห่ง วท.เดชอุดม 30,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 

  
  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 30,000    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 30,000    

11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   พิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  เมื่อปีพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เพ่ือเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีคณะรัฐมนตรี
จึงอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีขึ้นโดยให้ทุนการศึกษาแก่ นักเรียน 
นักศึกษาและสามเณร ที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกองทุนดังกล่าวเริ่ม
ด าเนินการในระยะแรกไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2558 โดยได้จัดสรรทุนให้เด็กในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) และสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชานแดน (ตชด.) ปีละ 480 ทุนเป็นเวลาต่อเนื่อง 10 ปี รวม
ทั้งสิ้น 4,800 ทุน ส่วนการด าเนินการในระยะที่ 2 ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2562  

   งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ประจ าปีการศึกษา 2562 

3.  วัตถุประสงค์ : 
  3.1 เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
  3.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  3.3 เพ่ือให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น 

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

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น 

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน 10 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จ านวน 1 ทุน  

 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดีขึ้น 

 
- 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2562 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
2 คน วท.เดชอุดม - - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน -    
งบประมาณรวมทั้งโครงการ -    

 
11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ช่ือโครงการ   จัดท าคู่มือนักเรียน  นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  เนื่องจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา   ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบ
ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์ต่างๆ  การจัดท าคู่มือนักเรียน  นักศึกษา ปีการศึกษา  2562 จะช่วยท าให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอยู่ ในสถานศึกษา 
และต้องอยู่ในกฏ ระเบียบที่สถานศึกษาก าหนดได้อย่างมีความสุข  และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน การ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์  การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   

  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการจัดท าคู่มือนักเรียน  
นักศึกษา ปีการศึกษา  2562 

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

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

6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน 840 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    นักเรียน  นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จ านวน 840   

 
คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษา
เล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง 
รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน การ
ให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ 

 
- 

เชิงเวลา เดือนพฤษภาคม 2562 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 120,000 บาท 

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบด าเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัต ิ

    
840 คน วท.เดชอุดม 120,000 - -  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 

    
  - - - - 

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน 

    
  - - - - 

4. จัดหาวิทฐาน       - - - - 
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

6. ด าเนินการตาม
โครงการ 

 
 
  

  - - - - 

7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล 

   
 

  - - - - 

รวมเงิน 120,000    

งบประมาณรวมทั้งโครงการ 120,000    

 
11. การติดตามผลและประเมินผล   การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794       

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา 

ความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้    
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน า
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรีย นและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 
ประจ าปีการศึกษา 2561   ให้กับนักศึกษาระดับชั้ น  ปวช .3  และ ปวส .  2  ที่ จะส า เ ร็ จการศึกษาใน 
ปีการศึกษา  2561 

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,232 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

6. กลุ่มเป้าหมาย  :  

 6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จ านวน 682 คน 

 6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2  จ านวน 550 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา  และสร้างความ 
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,232 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้

ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ

ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รายการ 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินกา
ร 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

 
 
  1,232 คน วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

 
 
    - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
    - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 
    5,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
    - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ   
    - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 
    - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
5,000 

  
 
 

 

11.การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794       

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา 

ความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้    
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน า
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,232 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

6. กลุ่มเป้าหมาย  :  

 6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จ านวน  682 คน 

 6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2  จ านวน 550 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา  และสร้างความ 
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,232 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาได้

ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ

ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รายการ 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    1,232 วท.เดชอุดม 5,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

      - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

      - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

      - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

      - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ       - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

      - - - - 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 
5,000 

  
 
 

 

11.การติดตามผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  
 ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล  นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์  
 ต าแหน่งหัวหน้างานแนะแนว         โทรศัพท ์ 045-429050  
 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-9651794       

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :    
การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา 

ความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้    
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถน า
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิก าร ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561
ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2561 

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาจ านวน 1,232 คน 

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

6. กลุ่มเป้าหมาย  :  
 6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จ านวน  682 คน 
 6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2  จ านวน 550 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่านักเรียน 
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว  
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,2352 คน 
เชิงคุณภาพ วิทยาลัยสามารถติดตาม ส ารวจ 

ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อัน
ดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และ
ทราบข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคน
ใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถาน
ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

รายการ 

เชิงเวลา มีนาคม 2561-กันยายน 2561 7 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    
งานแนะ

แนว 
วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
งานแนะ

แนว 
วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม 5,000 - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ 
    

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.อุบลราชธาน ี - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000    

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
 ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์   045-429050                  

 โทรสาร 045-429050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-6654470      

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ 
3.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีหลักประกันด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 

          3.3  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :    นักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน   2,279  คน                                                                                               

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :    นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบ
อุบัติเหตุและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา  
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน   2,279  คน                                                                                               

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

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ               

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 2,279 คน  
เชิงคุณภาพ    นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้าน

ประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม 61-กันยายน 2562 1 ปี 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม 455,800 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,800    

 
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงค่าใช้จ่าย 455,800 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 
       ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ                        
       ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท ์045-429050  
       โทรสาร 045-429050  โทรศัพท์เคลื่อนที่   094-6654470       

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

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

          3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกายตนเอง 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน  2,279  คน                                                                                                 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี                                                                                       

6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน  2,279  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีและนักเรียนและนักศึกษาทราบ
ผลการตรวจสุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์หรือผิดปกติหรือไม่  

 

 

 

                   

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ               

 
  10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม 455,800 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,800    
 
  11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   2,279     คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนและนักศึกษาทราบผลการตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีความสมบูรณ์

ดีหรือไม่ 
 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  2562 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 455,800 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจ าปี  2562 
  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ     
  ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท ์045-429050     
  โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-6654470       

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1 เพ่ือให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย 
3.2  เพ่ือให้เป็นแหล่งบริการด้านสุขภาพอนามัย 

          3.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใส่ใจ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   ผู้รับการตรวจสุขภาพ  จ านวน    2,279  คน                                                                                           

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ผู้รับการตรวจสุขภาพรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง                                                                                                

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
6.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม     จ านวน     2,279  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :     ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                            

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับยาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในการดูแลรักษาและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและนักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน 

 

                   

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ               

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม 30,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000    
 
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ  2,279 คน     
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึนภายหลังจากท่ี

ได้รับบริการ 
 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1.  ชื่อโครงการ:    โครงการบริจาคโลหิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ     
  ต าแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050     
  โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่  094-6654470               
2.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :   ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ

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

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

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

มนุษย์ด้วยกันเหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ                
6. กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรยีน นักศึกษา บุคลากร    จ านวน  200  คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ :      ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                          
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเหล่า

กาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ    
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ :              

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

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกท่ีดี 
 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562   2 ครั้ง 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  2,000  บาท บาท 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..3.3.2.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม 2,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000    

 
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการท าบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า  –  ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ                       

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

2.ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :   ด้วยการจัดกิจกรรมท าบุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่  เป็น
กิจกรรมที่มีความส าคัญต่อวิถีสังคมของไทย และมีความเป็นสากลที่มนุษยชาติในโลกให้ความส าคัญ ซึ่งเป็นวัน
สัญลักษณ์แห่งการส่งความรักความสุขและความสามัคคีต่อกัน ขณะเดียวกันสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั่นต่อสถาบัน
หลักของชาติ กล่าวคือสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์อยู่คู่คนไทยมายาวนาน  จึงท าให้สังคมไทยมี
ความรักและผูกพันกับสถาบันหลักของชาติเป็นอย่างมากการปลูกฝังและขัดเกลาจิตใจของคนในสังคมไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรมยึดหลักธรรมที่ส่งเสริมและเสริมสร้างให้เป็นคนมีความสามัคคี  มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 
เสียสละ อดทนมีความตื่นตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลกปัจจุบัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
ตนเอง และหน้าที่การงานหน่วยงาน หรือองค์กรควรตระนักในเรื่องดังกล่าว และต้องมีโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง
จิตส านึก และขวัญก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 

 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เป็นสถานศึกษาหนึ่งของรัฐที่ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่ที่มีความสากล
และบูรณาการวันส าคัญดังกล่าวให้มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตตนเอง หน่วยงาน/องค์กร สั งคมประเทศชาติเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์และขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ือให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ิมวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เพ่ิมขวัญและก าลังใจใน
การทางานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพ่ือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์
การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

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

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

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ………… 
 อื่นๆ

............................... 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และท ากิจกรรมร่วมกัน                                                                                            
6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน   
7. พื้นที่ด าเนินการ :   ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                                           
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  มีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆมาพัฒนาวิทยาลัยของตนเอง และ
ได้เพ่ิมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ               

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ     สวัสดิการ วท.เดชอุดม 3,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    สวัสดิการ วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรร
มการด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตามโครงการ 
    

คณะกรร
มการด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผลโครงการ 
    

งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลัย     

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000    

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112 คน  ได้ร่วมกิจกรรม

และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
 คน 

เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เกิดขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  3,000   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรดน้ าด าหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
          ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ                      
 ต าแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร  โทรศัพท์ 045-429050     

  โทรสาร 045-429050   โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-9699698    

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

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :       บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน  

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :     ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 

6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112 คน  

7 พื้นที่ด าเนินการ : ณ  อาคารล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

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

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ               

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม 3,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000    
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 
เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เกิดขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

เชิงเวลา เดือน เมษายน    1 วัน วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ  3,000   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

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

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

ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงด าเนินจึงด าเนิน
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกและสาขาวิชาขึ้นเพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานและจัดท า
รายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

3.1  เพ่ือสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
3.2  เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3.3 เพ่ือให้การบริหารและจัดการภายในวิทยาลัย ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทราบจุดเด่นและจุดที่

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

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) :  
 4.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 
 4.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม  จ านวน 63  คน   
                                                                                                                                                                       

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) :   

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ3.3.1.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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5.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ   
5.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน                                                                                                                                                

6. กลุ่มเป้าหมาย :   
6.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน 

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

8.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ 
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ   
8.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น         

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ                                                   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 175   คน 
เชิงคุณภาพ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐาน

ฉบับใหม ่ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ        บาท 
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5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

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

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
ก าหนด  เพื่อรองรับการประเมินและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่
จากส านักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การประกันฯ  มาตรฐานที่  7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงด าเนินจึงด าเนินโครงการ
จัดท าและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2561  ขึ้น  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

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

4. ผลผลิตโครงการ  (Output) :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112  คน                                                                                                                                                                         

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

6. กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  112 คน  

7. พื้นที่ด าเนินการ :   ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม         

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.3.3.1.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

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

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช ้

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 112 คน 
เชิงคุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา  2560 ได้เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้น

สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 

เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม  2561   1 วัน วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย      บาท 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา        

 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  กานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์                        
 ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050   
 โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  0839651794 

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

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

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา 2561   1,232 คน 

5. ผลลัพธ์โครงการ  (Outcome) : ได้ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ส าเร็จการศึกษาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษาหาวิธีให้ความช่วยเหลือและ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   และน าข้อมูลมาก าหนด
รูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้ ตรงกับ   ตลาดแรงงาน 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ                                                                                     

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.2.2.5... 
วิทยาลัยฯ     ข้อ........... 
 อื่นๆ

............................... 
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6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่จะจบปีการศึกษา 2561  จ านวน 1,232 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  หาวิธีให้ความช่วยเหลือและน ามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  และน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบด้าน
ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการน ามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานประกอบการ 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,232 คน 
เชิงคุณภาพ เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ

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

 

เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562 90  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    
   
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC Open House 2019 
  ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวพรปวีณ์  ก้านเพชร                        
  ต าแหน่ง  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน โทรศัพท์ 045-429-050   
  โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  0839651794 

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
 3.1 เพ่ือรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริ
การ 
 3.3 เพ่ือเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิด
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

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

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนใน

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ..1.1.5.. 
วิทยาลัยฯ     ข้อ...2.4... 
 อื่นๆ

............................... 
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สายอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การบริการ  และเตรียมก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน                                                                                                                                    

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

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนในสายอาชีวศึกษา เพ่ือ
เป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริการ  และเตรียมก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 

9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1  นักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่บริการ  ระดับมัธยมศึกษา

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

 
500  คน 
 
500  คน 
100  คน 
 
900  คน 

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

 

เชิงเวลา เดือนมกราคม 2562 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 50,000  บาท 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม 50,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000    
   
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ 
 ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์    

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

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

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
 3.1  เพ่ือให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
 3.2  เพื่อให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

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

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

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

7. พื้นที่ด าเนินการ :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ 

และนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2   
250 คน 
150 คน 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..2.4... 
 อื่นๆ

............................... 
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -    
   
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

เชิงคุณภาพ 1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อ
ภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่
จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 30  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงการ/กิจกรรม  ตาม  พ.ร.บ.  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ  ค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน 
ผู้ประสานงาน  ชื่อ-นามสกุล  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี                          
ต าแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  โทรศัพท์ 045-429-050     
โทรสาร 045-429-050    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-2853728                

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษามีความกล้า
แสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
3.1  เพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ 
3.2  เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดีรับประสบการณ์จริง 
3.3  เพ่ือนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ 
3.4  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ 

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

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

6. กลุ่มเป้าหมาย :  6.1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1,2   จ านวน  986 คน 
6.2  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2  จ านวน 175 คน 

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

สื่อสารภาษาอังกฤษและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับครูสอนภาษาอังกฤษต่างประเทศยิ่งขึ้น  อันเป็นจุดที่ท าให้
นักเรียน  นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีและให้ความส าคัญความสนใจต่อภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

 
 

โครงการที่ ……...../ 2562 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ.3.3.2... 
วิทยาลัยฯ     ข้อ..1.1. 
 อื่นๆ

............................... 
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9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ   

 
10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

    
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

    บุคลากร วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

2. จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    บุคลากร วท.เดชอุดม - - - - 

3.ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อ
ใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
พัสดุ 

วท.ดด 
วท.เดชอุดม - - - - 

5. ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

6. ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

ณ.สถานท่ีจดั - - - - 

7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000    

   
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2    

2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  
3.  คณะครูและเจ้าหน้าที่   

986 คน 
175 คน 
  50 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น  มีความใกล้ชิดกับ
ครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ                                                                                     

 

เชิงเวลา เดือน ธันวาคม 2560 1  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 10,000 บาท 
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รายการครุภณัฑ ์
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน บาท

จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
1 กล้องถ่ายภาพ 1            58,800      58,800       งานประชาสัมพันธ์
2 เลนส์ซูม 1            49,190      49,190       งานประชาสัมพันธ์
3 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดมลัติฟังก์ชั่น 1            7,490        7,490        งานบริหารงานท่ัวไป
4 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดมลัติฟังก์ชั่น 1            7,490        7,490        งานทะเบียน
5 แฟลชกล้อง 1            22,490      22,490       งานประชาสัมพันธ์
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไปชนิด All in one 1            19,900      19,900       งานบุคลากร

รวมเป็นเงิน 165,360     
7 อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต(เราท์เตอร์) 1            60,000      60,000       งานศูนย์ข้อมลู
8 โต๊ะส านักงาน 1            5,000        5,000        งานประกันคุณภาพ
9 เก้าอ้ีส านักงาน 1            1,800        1,800        งานประกันคุณภาพ
10 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 1            5,000        5,000        งานวางแผน
11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไปชนิด All in one 1            19,900      19,900       งานความร่วมมอื
12 เก้าอ้ีส านักงาน 2            1,800        3,600        งานส่งเสริมผลิตผล
13 เคร่ืองส ารองไฟ  1            4,990        4,990        งานส่งเสริมผลิตผล

รวมเป็นเงิน 100,290     
14 วิทยุส่ือสาร 15          3,600        54,000       งานปกครอง
15 ล าโพงเอนกประสงค์ 2            6,000        12,000       งานแนะแนว
16 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดมลัติฟังก์ชั่น 1            7,490        7,490        งานครูท่ีปรึกษา
17 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดมลัติฟังก์ชั่น 1            7,490        7,490        งานสวัสดิการ
18 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1            19,990      19,990       งานแนะแนว
19 เก้าอ้ีส านักงาน 3            1,800        5,400        งานโครงการพิเศษ

รวมเป็นเงิน 106,370     
20 เคร่ืองยนต์เล็กดีเซลสูบเดียว 1            44,100      44,100       สาขาวิชาช่างยนต์
21 ทีวี LED Smart 55 นิ้ว 1            28,000      28,000       สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
22 เคร่ืองเชื่อม MIG อินเวอร์เตอร์ ขนาด 350 A 1            35,000      35,000       สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
23 เคร่ืองเชื่อม MIG อินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 A 1            27,000      27,000       สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
24 เก้าอ้ีส านักงาน 9            1,800        16,200       สาขาวิชาไฟฟ้า
25 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1            19,990      19,990       สาขาวิชาไฟฟ้า
26 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดมลัติฟังก์ชั่น 1            7,490        7,490        สาขาวิชาไฟฟ้า
27 เคร่ืองก าเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น(Function Generator) 5            7,500        37,500       สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
28 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู 2            42,000      84,000       สาขาการบัญชี
29 โต๊ะพับจัดนิทรรศการห้องเรียนการจัดแสดงสินค้า 5            1,000        5,000        สาขาวิชาการตลาด
30 เก้าอ้ีเบาะนวม(สีแดง) 10          450          4,500        สาขาวิชาการตลาด
31 พัดลมติดผนัง 10          1,650        16,500       สาขาวิชาการตลาด
32 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1            19,990      19,990       แผนกสามญัสัมพันธ์
33 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 1            25,000      25,000       งานส่ือการเรียน
34 ไมค์ไร้สาร 1 ชุด 1            15,000      15,000       งานส่ือการเรียน
35 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 1            5,000        5,000        งานวิทยบริการ
36 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป(All in one) 1            19,990      19,990       งานวิทยบริการ
37 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดมลัติฟังก์ชั่น 1            7,490        7,490        งานวิทยบริการ
38 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดมลัติฟังก์ชั่น 1            7,490        7,490        งานพัฒนาหลักสูตร
39 เคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดเลเซอร์ 1            4,900        4,900        งานพัฒนาหลักสูตร
40 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไป(All in one) 1            19,990      19,990       งานพัฒนาหลักสูตร

รวมเป็นเงิน 450,130     
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 822,150     

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์

ผู้รับผิดชอบ

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงิน

รายการครุภัณฑ์ ท่ีจดัซ้ือด้วยเงินบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ล าดับท่ี รายการ
ยอดท่ีอนุมัติ

822,150                      

หมายเหตุ
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รายละเอียดโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 

จนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคเรียนท่ี 2/2561ภาคเรียนท่ี 1/2562

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน  230  บาท

   1.1 สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 598 74,520        63,020        137,540      นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

   1.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 381 50,370        37,260        87,630        นายดานุพงษ์  แสงทอง

   1.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 214 25,760        23,460        49,220        นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   1.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟ้าก าลัง 511 61,640        55,890        117,530      นายพิบูล ชวนชม

   1.5  สาขาวิชาชพีชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 242 28,520        27,140        55,660        นายหลวง ประสานพันธ์

   1.6  สาขาวิชาชพีชา่งก่อสร้าง/โยธา 239 28,980        25,990        54,970        นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

   1.8  สาขาวิชาชพีการบัญชี 472 56,120        52,440        108,560      นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   1.9  สาขาวิชาชพีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 399 44,160        47,610        91,770        นางสาวสายฝน  สาระผล

   1.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 190 21,850        21,850        43,700        นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

รวมเป็นเงิน 3,246      391,920      354,660      746,580      

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ  2562

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน  วงเงิน   230  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบรวมเป็นเงิน
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ภาคเรียนท่ี 2/2561 ภาคเรียนท่ี 1/2562

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ค่าเครืองแบบนักเรียน  900  บาท

   2.1  สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 274 246,600         246,600      นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

   2.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 162 145,800         145,800      นายดานุพงษ์  แสงทอง

   2.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 102 91,800           91,800        นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   2.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟ้าก าลัง 243 218,700         218,700      นายพิบูล ชวนชม

   2.5  สาขาวิชาชพีชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 118 106,200         106,200      นายหลวง ประสานพันธ์

   2.6  สาขาวิชาชพีชา่งก่อสร้าง/โยธา 113 101,700         101,700      นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

   2.8  สาขาวิชาชพีการบัญชี 228 205,200         205,200      นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   2.9  สาขาวิชาชพีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 207 186,300         186,300      นางสาวสายฝน  สาระผล

   2.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 95 85,500           85,500        นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

รวมเป็นเงิน 1,542      -              1,387,800      1,387,800   

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ  2562

2. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  วงเงิน   900  บาท/คน/ปี

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบรวมเป็นเงิน
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ภาคเรียนท่ี 2/2561 ภาคเรียนท่ี 1/2562

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

3. ค่าหนังสือเรียน  1,000  บาท

   3.1  สาขาวิชาชพีชา่งยนต์ 598 324,000       274,000         598,000      นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

   3.2  สาขาวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 381 219,000       162,000         381,000      นายดานุพงษ์  แสงทอง

   3.3  สาขาวิชาชพีเชื่อมโลหะ 214 112,000       102,000         214,000      นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   3.4  สาขาวิชาชพีชา่งไฟฟ้าก าลัง 511 268,000       243,000         511,000      นายพิบูล ชวนชม

   3.5  สาขาวิชาชพีชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 242 124,000       118,000         242,000      นายหลวง ประสานพันธ์

   3.6  สาขาวิชาชพีชา่งก่อสร้าง/โยธา 239 126,000       113,000         239,000      นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

   3.8  สาขาวิชาชพีการบัญชี 472 244,000       228,000         472,000      นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   3.9  สาขาวิชาชพีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 399 192,000       207,000         399,000      นางสาวสายฝน  สาระผล

   3.10 สาขาวิชาชพีการขาย/การตลาด 190 95,000         95,000           190,000      นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

รวมเป็นเงิน 3,246      1,704,000     1,542,000      3,246,000   

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

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รายการ จ านวน นร.
จ านวนเงิน

ผู้รับผิดชอบรวมเป็นเงิน

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ  2562
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ภาคเรียนท่ี 2/2561 ภาคเรียนท่ี 1/2562

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

4.1 กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชพี)100  บาท

   4.1.1  ชมรมวิชาชพีชา่งยนต์(50%) 598 16,200          13,700          29,900          นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

   4.1.2  ชมรมวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 381 10,950          8,100           19,050          นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   4.1.3  ชมรมวิชาชพีเชื่อมโลหะ 214 5,600           5,100           10,700          นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   4.1.4  ชมรมวิชาชพีชา่งไฟฟ้าก าลัง 511 13,400          12,150          25,550          นายพิบูล ชวนชม

   4.1.5  ชมรมวิชาชพีชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 242 6,200           5,900           12,100          นายหลวง ประสานพันธ์

   4.1.7  ชมรมวิชาชพีชา่งก่อสร้าง/โยธา 239 6,300           5,650           11,950          นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

   4.1.8  ชมรมวิชาชพีการบัญชี 472 12,200          11,400          23,600          นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   4.1.9  ชมรมวิชาชพีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 399 9,600           10,350          19,950          นางสาวสายฝน  สาระผล

   4.1.10 ชมรมวิชาชพีการขาย/การตลาด 190 4,750           4,750           9,500           นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

   4.1.11 กิจกรรมองค์การวิชาชพี (20%) 34,080          30,840          64,920          นายวีระศักด์ิ  เพ็งธรรม

   4.1.12  กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์(30%) 51,120          46,260          97,380          นายวีระศักด์ิ  เพ็งธรรม

รวมเงิน 3,246           170,400        154,200        324,600        

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

4.2  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม (175 บาท)จ านวนนักเรียน นักศึกษา 3,246 คน

   4.2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 41,775          39,000          80,775          นายสมศักด์ิ  ปริตัง

   4.2.2  โครงการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/จิตอาสา 256,425        230,850        487,275        นายวีระศักด์ิ  เพ็งธรรม

รวมเงิน 298,200        269,850        568,050        

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

4.3  กิจกรรมทัศนศึกษา (50  บาท)

   4.3.1  ชมรมวิชาชพีชา่งยนต์ 598 16,200          13,700          29900 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

   4.3.2  ชมรมวิชาชพีเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 381 10,950          8,100           19050 นายวีรศักด์ิ  เรียงเงิน

   4.3.3  ชมรมวิชาชพีเชื่อมโลหะ 214 5,600           5,100           10700 นายโกวิทย์  เคาเลิศ

   4.3.4  ชมรมวิชาชพีชา่งไฟฟ้าก าลัง 511 13,400          12,150          25550 นายพิบูล ชวนชม

   4.3.5  ชมรมวิชาชพีชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 242 6,200           5,900           12100 นายหลวง ประสานพันธ์

   4.3.6  ชมรมวิชาชพีชา่งก่อสร้าง/โยธา 239 6,300           5,650           11950 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

   4.3.7  ชมรมวิชาชพีการบัญชี 472 12,200          11,400          23600 นายวิเศรษฐ  ศรีแสง

   4.3.8  ชมรมวิชาชพีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 399 9,600           10,350          19,950          นางสาวสายฝน  สาระผล

   4.3.9 ชมรมวิชาชพีการขาย/การตลาด 190 4,750           4,750           9,500           นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ

รวมเงิน 3,246           85,200         77,100          162,300        

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ  2562

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วงเงิน   475  บาท/คน/ภาคเรียน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จ านวนเงิน
จ านวน นร.รายการ รวมเป็นเงิน ผู้รับผิดชอบ
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ภาคเรียนท่ี 2/2561 ภาคเรียนท่ี 1/2562

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื+รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

4.4  Internet,Computer (150  บาท)  

   4.4.1 Internet 127,800.00    115,650.00    243,450        นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

   4.4.2  Computer 127,800.00    115,650.00    243,450        นายธนาธิป  สอนอาจ

รวมเงิน 255,600        231,300        486,900        

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 809,400        732,450        1,541,850     

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วงเงิน   475  บาท/คน/ภาคเรียน

รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ผู้รับผิดชอบรวมเป็นเงิน
จ านวนเงิน

จ านวน นร.รายการ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมวิชาการ(กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี) (100/คน/เทอม) (324,600 บาท)
1.1 ค่าใช้จา่ยของชมรมวิชาชีพ (162,300 บาท)
1.1.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์  (29,900 บาท)

กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 1,400        
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการประกวดร้องเพลงโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000        
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารความดีชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000        
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการท าบุญวันส าคัญทางศาสนาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 3,000        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการปลูกต้นไมภ้ายในและนอกสถานศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000        
 - โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในสาขาวิชาช่างยนต์ 5,000        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000        
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการ 108 อาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 5,500        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 3,000        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาอังกฤษสาขาวิชาชีพช่างยนต์ 2,000        29,900       

1.1.2 ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน (19,050 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข

แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเลือกต้ังประธานชมรมและสมาชิกชมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 1,000        
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 2,000        

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการช่างกลโรงงานวิถีพุทธ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 1,000        
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาพาเข้าวัดชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 1,000        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการพัฒนาน าพาช่างกลโรงงานสะอาด ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 2,050        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน 2,000        
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 1,000        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 5,000        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 2,000        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน 2,000        19,050       

1.1.3 ชมรมวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ (10,700 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข

แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการแข่งขันร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการประเมนิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,700        

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 1,000        10,700       

1.1.4 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า (25,550 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข

แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000        
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 5,000        
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการธนาคารความดี ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 1,000        
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในสาขาวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง 2,000        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000        
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 5,550        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000        25,550       

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.1.5 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (12,100 บาท)

กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,000        
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,000        
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการประเมนิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,000        
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,500        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,000        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,100        
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,500        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,000        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,000        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1,000        12,100       

1.1.6 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา (11,950 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข

แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,000        
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการ Morning Exercise ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,000        
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการออมวันละบาท ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,000        

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,500        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,500        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,500        
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,000        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,000        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันสะพานไมไ้อศรีม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,450        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการอบรมภาษาอาเซียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา 1,000        11,950       

1.1.7 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (19,950 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข

แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,000        
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000        
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการประเมนิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000        
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,950        
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000        

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1,000        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2,000        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการพัฒนานักศึกษาให้ได้มารตฐานสู่สากล(ส่งเสริมภาษาอังกฤษ) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3,000        19,950       

1.1.8 ชมรมวิชาชีพการบัญชี (23,600 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข

แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
 - โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี 600          
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการ Accounting Cover Dance ชมรมวิชาชีพการบัญชี 4,000        
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ชมรมวิชาชีพการบัญชี 600          
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการท าบุญเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,500        
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ชมรมวิชาชีพการบัญชี 6,000        

กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการบัญชี 2,000        
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,600        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาชีพการบัญชี เชิญวิทยากรภายนอก ชมรมวิชาชีพการบัญชี 4,000        
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพการบัญชี 2,300        
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการ Echo VE ชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,000        23,600       

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.1.8 ชมรมวิชาชีพการตลาด (9,500 บาท)

กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนส่งเสริมบุคลิกภาพและความรับผิดชอบ
 - โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด 
 - โครงการอบรมสัมมนาเชงิปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย(ชมรมวิชาชพีการตลาด)

 - โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา  2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
 - โครงการประชุมผู้ปกครอง  ประจ าปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด 500          
แผนส่งเสริมบุคลิกภาพกีฬาและนันทนาการ
 - โครงการประกวดร้องเพลง ประจ าปีการศึกษา  2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด 2,000        
 - โครงการรณรงค์งดสูบบุร่ีโลก ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,000        
แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 - โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด 500          
 - โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด 500          
 - โครงการท าบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด 500          
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ชมรมวิชาชีพการตลาด
 - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ชมรมวิชาชีพการตลาด
 - โครงการแห่เทียนพรรษา(สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจ าปี 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
 - โครงการวันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนเสริมสร้างธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการปลูกป่า เนื่องในวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด
 - โครงการ Big Cleaning Day ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด 2,000        
 - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,500        
แผนงานพัฒนส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,000        
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง(ฝึกงานภายในวิทยาลัย)  ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมารตฐานสู่สากล
 - โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ(Echo VE ) ชมรมวิชาชีพการตลาด 9,500         
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.2 ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมวิชาการ (97,380บาท)+(487,275 บาท)=584,635 บาท
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข

แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 30,000      
 - โครงการทดสอบฝีมอืแรงงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 20,000      
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา/อศจ. 50,000      
 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับภาค/ชาติ 20,000      
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
 - โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 10,000      
 - โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 10,000      
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
 - โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัย 20,000      
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
 - โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 10,000      
 - โครงการอบรมภาษาจีนสู่อาเซียน (Chinese to Asean) 30,000      
 -  โครงการภาษารายสัปดาห์สู่สากล (Languages a week to International)

แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
 - โครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน 10,000      
 - โครงการวันคริสต์มาสและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน 8,000        218,000     

กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม

 - โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 5,500        

 - โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 10,000      

 - โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 12,000      
 - โครงการรณรงค์งดสูบบุหร่ีโลกประจ าปี พ.ศ. 2562 4,000        
 - โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มถุินายน 2562 10,000      
 - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 10,000      
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
 - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (DTEC GAMES 2018) 40,000      
 - โครงการประกวดร้องเพลง 5,000        
 - โครงการประกวดโฟล์คซอง 5,000        
 - โครงการฝึกสอนลีลาส-ร าวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ 3,465        
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รายการ จ านวนเงิน รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรท้ังส้ิน  1,541,850 บาท

หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 - โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 20,000      
 -  โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด 40,000      
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
 - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคงเฉลิมพระชมมพรรษา 87 พรร 12 สิงหาคม 2562 7,000        
 - โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2562 7,000        
 - โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 7,000        
 - โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 97 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562 และท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 15,000      
 - โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมป่ระจ าปี 2562 10,000      
 - โครงการสืบสานประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษาประจ าปี 2562 40,000      
 - โครงการสืบสานประเพณีโบราณในวันเข้าพรรษา(ท าเทียนโบราณเนื่องในวันแห่เทียนเข้าพรรษา) 10,000      
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไมแ้ห่งชาติ 10,000      
 - โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 20,000      
 - โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning Day) 10,000      
 - โครงการสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 10,000      
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 55,690      366,655     

1.3 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ
1.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ 64,920      64,920       

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (175 บาท/คน/เทอม)
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ( 80,775 บาท)
2.2.1 โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ 2,000        
2.2.2 โครงการอบรมนายหมูลู่กเสือวิสามญั 24,600      
2.2.3 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาบริการ 2,160        
2.2.4 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาศิลปะประยุกต์ 2,160        
2.2.5 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาปฐมพยาบาล 2,160        
2.2.6 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 2,160        
2.2.7 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาโครงการ 2,160        
2.2.8 โครงการลูกเสือรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 1,440        
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รายการ จ านวนเงิน รวม
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หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2.9 โครงการอบรมลูกเสือจราจร 13,720      
2.2.10 โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2,940        
2.2.11 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจ าปีการศึกษา 1/2562 5,000        
2.2.12 โครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามญัอาชีวศึกษา ระดับชาติ -           
2.2.13 โครงการประเมนิคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามญั อาชีวศึกษา 15,775      
2.2.14 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการประจ ากองลูกเสือ -           
2.2.15 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามญั 1,500        
2.2.16 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 3,000        
2.2.17 โครงการอบรมแกนน าลูกเสือช่อสะอาด -           80,775       

2.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม/ค่ายจติอาสา และกิจกรรมอ่ืนๆ (487,275 บาท) น ายอดเงินรวมกับข้อ 1.2

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน(การศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี) (50 บาท/คน/เทอม) 162,300 บาท
3.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 29,900      
3.2 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเคร่ืองมอืกลและซ่อมบ ารุง 19,050      
3.3 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ 10,700      
3.4 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 25,550      
3.5 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12,100      
3.6 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา 11,950      
3.7 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการบัญชี 23,600      
3.8 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 19,950      
3.9 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด 9,500        162,300     

4. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ทในหลักสูตรปกติ (40 ช่ัวโมง/คน/ปี) (150 บาท/คน/เทอม) (486,900 บาท)
4.1 Internet
4.1.1 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ 243,450     
4.2 Computer
4.2.1 โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 200,000     
4.2.2 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ 43,450      486,900     

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,541,850  1,541,850   

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fix It Center)* โครงการพิเศษฯ 500,000         

2 โครงการตามแนวพระราชด าริ รร.ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โครงการพิเศษฯ 25,000           

3 โครงการ อบต.สัญจร อ.ย้ิม เทศบาลเคล่ือนท่ี โครงการพิเศษฯ 15,000           

4 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี* อาชีวศึกษาฯ 23,200           

5 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมาย* หลักสูตรฯ 72,000           

6 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา* ครูท่ีปรึกษา 35,000           

7 โครงการจัดหาบุคลากรสนันสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน* บุคลากร 235,200         

8 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา* บุคลากร 379,200         

9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือก้าวสู่อาชีพ (Echo V)* สามญัสัมพันธ์ 50,400           

10 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน * แผนกสามญั 22,100           

11 โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอย้ิม...เคล่ือนท่ีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โครงการพิเศษฯ 20,000           

12 โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ/ระยะส้ัน โครงการพิเศษฯ 50,000           

13 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม ่2562* โครงการพิเศษฯ 10,000           

14 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562* โครงการพิเศษฯ 10,000           

15 โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม ่ปี2562* โครงการพิเศษฯ 61,760           

16 โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ปี2562* โครงการพิเศษฯ 62,600           

17 โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก* โครงการพิเศษฯ 28,860           

18 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
(มาตรฐานทวิภาคี)*

อาชีวศึกษาฯ 30,000           


19 โครงการผลงานส่ิงประดิษฐ์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี* วิจัยฯ 252,000         

20 โครงการผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้* วิจัยฯ 300,000         

21 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหมร่ะดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี /ภาค/ชาติ วิจัยฯ 10,000             

22 โครงการประกวดการส่งเสริมการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN) วิจัยฯ 20,000           

23 โครงการ ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาค/ชาติ วิจัยฯ 20,000           

24 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน * ส่งเสริมฯ 111,800         

25 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน* ส่งเสริมฯ 120,000         

26 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับ อศจ . /
 ภาค  /ชาติ

ส่งเสริมฯ 20,000           


27 โครงการรับการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับ อศจ. / ภาค  /ชาติ ส่งเสริมฯ 15,000             

28 โครงการบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ส่งเสริมฯ 

29 โครงการอาชีวะพัฒนา* โครงการพิเศษฯ 400,000         

30 ทุนเฉลิมราชกุมารี* แนะแนว 72,500            

31 โครงการพัฒนาความร่วมมอือาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ ความร่วมมอื 100,000         

32 โครงการฝึกอาชีพระยะส้ัน พัฒนาหลักสูตรฯ 132,000         

33 โครงการสนันสนุนการขับเคล่ือนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตัลชุมชน* ศูนย์ข้อมลูฯ 84,800           

34 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาฯ 7,000              

35 โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง อาชีวศึกษาฯ 8,000              

36 โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาฯ    

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
37 โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศกึษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ อาชีวศึกษาฯ 7,000              

38 โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและชีแ้จงข้อตกลงระหว่างองค์กรและลง
นามความร่วมมอื (MOU) และจัดท าแผนการฝึกอาชีพและพัฒนาหลักสูตร

อาชีวศึกษาฯ 30,000           


39 โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา Google Classroom ส่ือการเรียนฯ 10,000           

40 โครงการพิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมติัผลการเรียน 1/2561 วัดผลฯ 1,000             

41 โครงการพิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมติัผลการเรียน 2/2561 วัดผลฯ 1,000             

42 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏบัติการครูและบุคลากร สู่สถานศึกษาคุณธรรม
ตามแนวทางของมลูนิธิยุวสถิรคุณ

แนะแนว 25,000           


43 โครงการเชิญผู้เชีย่วชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ภูมปัิญญาท้องถ่ิน อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาฯ 20,000           

44 โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามแนวทางของศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม มลูนิธิยุวสถิรคุณ แผนกสามญั 5,000             

45 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมลู เพ่ือการเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมลูฯ 7,000             

46 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ วางแผนฯ 10,000           

47 โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วัดผลฯ 166,000         

   - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 17 วัดผลฯ 

   - โครงการจัดท าคู่มอืมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 17 วัดผลฯ 

   - โครงการประเมนิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 16 วัดผลฯ 

   - โครงการอบรมจัดท าแฟ้มประเมนิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  รุ่นท่ี 16 วัดผลฯ 

   - โครงการประเมนิเบ้ืองต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนควมรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 17 วัดผลฯ 

   - โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 15 วัดผลฯ 

48 โครงการจัดสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา 2561* วัดผลฯ 71,020           

49 โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ระดับปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (นิเทศภายใน)

พัฒนาหลักสูตรฯ 5,000             


50 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม

พัฒนาหลักสูตรฯ 7,000             


    -  กิจกรรมส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรฯ 

    -  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาหลักสูตรฯ 

    -  กิจกรรมการทดลองการใช้หลักสูตร พัฒนาหลักสูตรฯ 

    - กิจกรรมประเมนิหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรฯ 

    - กิจกรรมการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีพัฒนาแล้วตามข้อ 1- 4 ไมเ่กิน 3 ปีไปใช้ พัฒนาหลักสูตรฯ 

51
โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้

พัฒนาหลักสูตรฯ 5,000             



52 โครงการตรวจประเมนิผลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2562,2/2562 พัฒนาหลักสูตรฯ 4,000             

53
โครงการประชุมผู้ปกครอง ตัวแทนสถานประกอบการเพ่ือส ารวจข้อมลูความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ  ชุมชน และเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน

พัฒนาหลักสูตรฯ 7,000             



54 โครงการจัดท าตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ระดับปวช. ปวส. 
และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนท่ี  1  ประจ าปีการศึกษา   2562

พัฒนาหลักสูตรฯ 3,000             

 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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55

โครงการจัดท าตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ระดับปวช. ปวส. 
และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนท่ี  2  ประจ าปีการศึกษา   2562

พัฒนาหลักสูตรฯ 3,000             

 

56 โครงการพัฒนาบุคลากรครูมอือาชีพด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และวิชาการ พัฒนาหลักสูตรฯ 30,000           

57 โครงการส่งเสริมรักการอ่าน วิทยบริการฯ 2,000             

58 โครงการยอดนักอ่าน วิทยบริการฯ 1,000             

59 โครงการท าบุญตักบาตวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2562 บุคลากร 3,000             

60 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี พ .ศ. 2562(โล่ และ
เกียรติบัตร)

บุคลากร 65,000           


61 โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 บุคลากร 3,000             

62 โครงการศึกษาดูงาน บุคลากร 300,000         

63 โครงการนวสัมพันธ์ บุคลากร 150,000         

64 โครงการจัดนิทรรศการงานประจ าปีอ าเภอเดชอุดม 2561 ประชาสัมพันธ์ 20,000           

65 โครงการส่ือประชาสัมพันธ์ รับสมคัรนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประชาสัมพันธ์ 30,000           

66 โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปีการศึกษา 2561(20000) ประชาสัมพันธ์ 30,000           

67 โครงการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ 50,000           

68 โครงการจัดท าแผ่นพับแนะน าวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ 30,000           

69 โครงการจัดท าส่ือวีดีทัศน์วิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ 15,000           

70 โครงการซักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย อาคารฯ 5,000             

71 โครงการอบรมงานสารบรรณระบบ EDR บริหารงานฯ 10,000           

72 โครงการรับสมคัร นักเรียน นักศึกษาใหมป่ระจ าปีการศึกษา 2562 ทะเบียน 32,000           

73 โครงการมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ทะเบียน 393,400         

74 โครงการท าบัตรนักเรียน นักศึกษาใหมปี่การศึกษา 2562 ทะเบียน 84,000           

75 โครงการประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทนิเดชอุดม ปี
การศึกษา 2561

ส่ือการเรียนฯ 10,000           


76 โครงการประกวดการจัดสถานท่ีเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ส่ือการเรียนฯ 50,000           

77 โครงการตรวจสุขภาพ สวัสดิการฯ 455,800          

78 โครงการประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการฯ 455,800          

79 โครงการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ สวัสดิการฯ 30,000            

80 โครงการบริจาคโลหิต สวัสดิการฯ 2,000              

81 โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก สวัสดิการฯ 6,000             

82 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ครูท่ีปรึกษา 12,500           

83 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ครูท่ีปรึกษา 12,500           

84 โครงการออกเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษา ครูท่ีปรึกษา 35,000           

85 โครงการลดการออกกลางคัน โดยใช้ระบบ EDR  เป็นเคร่ืองมอื ครูท่ีปรึกษา 1,485,000      

86 โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ปกครอง 1,000             

87 โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการจอดรถจักรยานยนต์ ในสถานศึกษา ปกครอง 5,000             

88 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง ปกครอง 1,000             

89 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ปกครอง 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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90 โครงการป้องกันการมัว่สุมในสถานศึกษา ปกครอง 1,000             

91 โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา ปกครอง 1,000             

92 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปกครอง 10,000           

93 โครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

โครงการพิเศษฯ 960,000         


94 โครงการรับการประเมนิประกันคุณภาพภายใน งานประกัน 50,000           

95 โครงการเตรียมรับการประเมนิสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน งานประกัน 80,000           

96 โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานประกัน 59,000           

97 โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ(คู่มอืนักศึกษา) งานแนะแนว 120,000         

98 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 5,000             

99 โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา

งานแนะแนว 5,000             


100 โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ(สถานศึกษาเครือข่าย) งานแนะแนว 50,000           

101 โครงการจัดท าแผนโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมคัรนักเรียน นักศึกษา งานแนะแนว 30,000           

102 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ งานแนะแนว 5,000             

103 โครงการวันเด็กแห่งชาติ งานแนะแนว 5,000             

104 โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC OPEN HOUSE 2019 งานแนะแนว 80,000           

105 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว 5,000             

106 โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานแนะแนว 

107 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา(ต่อเนือ่ง)หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2562 ป.ตรี 20,000           

108 โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ป.ตรี 10,000           

109 โครงการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ป.ตรี 5,000              

110 โครงการครูอาสาสมคัรจีนเพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 ความร่วมมอื 184,000         

111 โครงการครูอาสาสมคัรภูฏานเพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2562

ความร่วมมอื 242,000         


112 โครงการอบรมสร้างความเข้าใจและด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

งานประกัน 50,000           


113 โครงการธนาคารขยะ งานอาคาร 30,000           

114 โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม งานความร่วมมอื 40,000           

115 โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน (108 อาชีพ) โครงการพิเศษ 50,000           

116 โครงการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและหมอ้แปลงไฟฟ้า อาคาร 110,000         

117 โครงการปรับปรุงฝ้าหลังคาและรางน้ า อาคาร 100,000         

118 โครงการปรับปรุงพ้ืนเวทีหอประชุมล าโดมใหญ่ อาคาร 100,000         

119 โครงการพัฒนารถประหยัดน้ ามนัเชือ้เพลิง ประเภท รถประดิษฐ์ ช่างยนต์ 22,000           

120 โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเคร่ืองมอืกล ช่างกล 34,000           

121 โครงการปรับปรุงห้องเคร่ืองมอืวัดไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า ไฟฟ้า 21,000           

122 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น(Smart 4.0 Basic Computer LAB) อิเล็ก 24,500           

123 โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น พ้ืนฐาน 62,000           

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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124 โครงการปรับปรุงห้องพักครูแผนกสามญัสัมพันธ์ สามญั 42,000           

125 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB4303 คอมพิวเตอร์ 62,000           

126 โครงการปรับปรุงท าห้องเกียรติยศสาขาการตลาด(เสนอผลงาน) การตลาด 37,400           

127 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล งานสวัสดิการ 20,000           

128 โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว งานสวัสดิการ 30,000           

129 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล งานปกครอง 30,000           

130 โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานปูน ก่อสร้าง 62,000           

131 โครงการปรับปรุงห้องสถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมลูนิธิยุวสถิรคุณ แนะแนว 50,000           

132 โครงการปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงหอประชุมล าโดมใหญ่ อาคารฯ 80,000           

133 โครงการปรับปรุงห้องน้ าหน้าหอประชุมล าโดมใหญ่ อาคารฯ 100,000         

134 โครงการจัดท าป้ายห้อง 3 ภาษา อาคารฯ 50,000           

135 โครงการปรับปรุงห้องเกียรติยศ อาคารฯ 100,000         

136 DTEC แลนด์มาร์ค อาคารฯ 50,000           

137 โครงการประเมนิความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมทัิศน์ของสถานศึกษา อาคารฯ 

138 โครงการประเมนิความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ พัสดุ 

139 โครงการขับเคล่ือน DTEC SMART ขยายผลองค์ความรู้พัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
สถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของมลูนิธิยุวสถิรคุณ

สามญัสัมพันธ์


140 โครงการภาษารายสัปดาห์สู่สากล (Languages a week to International) สามญัสัมพันธ์ 

141 โครงการปรับปรุงและติดตาม ข้อมลูนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ก าลังคนอาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษา

ศูนย์ข้อมลู


142 โครงการจัดนิทรรศการแนะน าหนังสือใหม่ วิทยบริการ 

143 โครงการแนะน าหนังสือดีน่าอ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง วิทยบริการ 

144 โครงการส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนฯ 

145 โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียน  ระดับ ปวช. และ ปวส.และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562

พัฒนาหลักสูตรฯ


146 โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน พัฒนาหลักสูตรฯ 

147 โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พัฒนาหลักสูตรฯ 

148 โครงการฝึกอบรมอาชีพบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการพิเศษ 

149 โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู แนะแนว 

150 โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง แนะแนว 

151 โครงการศึษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ แนะแนว 

152 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไฟฟ้า 

153 โครงการประเมนิความรู้ความสามารถ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในอาคาร ไฟฟ้า 

154 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 1,400             

155 โครงการประกวดร้องเพลงโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000             

156 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารความดีชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000             

157 โครงการท าบุญวันส าคัญทางศาสนาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 3,000             

158 โครงการปลูกต้นไมภ้ายในและนอกสถานศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000             

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
159 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในสาขาวิชาช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 5,000             

160 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000             

161 โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000             

162 โครงการ 108 อาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 5,500             

163 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 3,000             

164 โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาอังกฤษสาขาวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 2,000             

165 โครงการเลือกต้ังประธานชมรมและสมาชิกชมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 1,000             

166 โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 2,000             

167 โครงการช่างกลโรงงานวิถีพุทธ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 1,000             

168 โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาพาเข้าวัดชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 1,000             

169 โครงการพัฒนาน าพาช่างกลโรงงานสะอาด ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 2,050             

170 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 2,000             

171 โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 1,000             

172 โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 5,000             

173 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 2,000             

174 โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ชมรมวิชาชีพช่างกล 2,000             

175 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

176 โครงการแข่งขันร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

177 โครงการประเมนิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

178 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา;วันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

179 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

180 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,700             

181 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

182 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

183 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

184 โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 1,000             

185 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000             

186 โครงการประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 5,000             

187 โครงการธนาคารความดี ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 1,000             

188 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวันเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000             

189 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในสาขาวิชาชีพไฟฟ้าก าลัง ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000             

190 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000             

191 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000             

192 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 5,550             

193 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000             

194 โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 2,000             

195 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,000             

196 โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 2,000             

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
197 โครงการประเมนิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,000             

198 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,500             

199 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,000             

200 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,100             

201 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,500             

202 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,000             

203 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,000             

204 โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 1,000             

205 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000             

206 โครงการ Morning Exercise ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000             

207 โครงการออมวันละบาท ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000             

208 โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,500             

209 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,500             

210 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,500             

211 โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000             

212 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000             

213 โครงการแข่งขันสะพานไมไ้อศรีม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,450             

214 โครงการอบรมภาษาอาเซียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 1,000             

215 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 1,000             

216 โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 2,000             

217 โครงการประเมนิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 2,000             

218 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 2,000             

219 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 2,000             

220 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 2,950             

221 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 2,000             

222 โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 1,000             

223 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 2,000             

224 โครงการพัฒนานักศึกษาให้ได้มารตฐานสู่สากล(ส่งเสริมภาษาอังกฤษ) ชมรมวิชาชีพคอมฯ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 3,000             

225 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 600                

226 โครงการ Accounting Cover Dance ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 4,000             

227 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตรวจเคร่ืองแต่งกาย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 600                

228 โครงการท าบุญเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,500             

229 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 6,000             

230 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 2,000             

231 โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,600             

232 โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาชีพการบัญชี เชิญวิทยากรภายนอก ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 4,000             

233 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 2,300             

234 โครงการ Echo VE ชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,000             

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

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

236 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ชมรมวิชาชีพการตลาด 

237 โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา  2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

238 โครงการประชุมผู้ปกครอง  ประจ าปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 500                

239 โครงการประกวดร้องเพลง ประจ าปีการศึกษา  2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 2,000             

240 โครงการรณรงค์งดสูบบุร่ีโลก ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,000             

241 โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 500                

242 โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 500                

243 โครงการท าบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 500                

244 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

245 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

246 โครงการแห่เทียนพรรษา(สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจ าปี 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

247 โครงการวันไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา  2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

248 โครงการปลูกป่า เนื่องในวันต้นไมป้ระจ าปีของชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

249 โครงการ Big Cleaning Day ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

250 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 2,000             

251 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,500             

252 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,000             

253 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ฝึกงานภายในวิทยาลัย)  ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

254 โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

255 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ(Echo VE ) ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 

256 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2561 วัดผลฯ 30,000           

257 โครงการทดสอบฝีมอืแรงงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 วัดผลฯ 20,000           

258 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา/อศจ. วัดผลฯ 50,000           

259 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐานระดับภาค/ชาติ วัดผลฯ 20,000           

260 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ วิจัยฯ 10,000           

261 โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 สามญัสัมพันธ์ 10,000           

262 โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัย โครงการพิเศษฯ 20,000           

263 โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ สามญัสัมพันธ์ 10,000           

264 โครงการอบรมภาษาจีนสู่อาเซียน (Chinese to Asean) สามญัสัมพันธ์ 30,000           

265 โครงการภาษารายสัปดาห์สู่สากล (Languages a week to International) สามญัสัมพันธ์ 

266 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน สามญัสัมพันธ์ 10,000           

267 โครงการวันคริสต์มาสและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน สามญัสัมพันธ์ 8,000             

268 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมฯ 5,500             

269 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมฯ 10,000           

270 โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรมฯ 12,000           

271 โครงการรณรงค์งดสูบบุหร่ีโลกประจ าปี พ.ศ. 2562 กิจกรรมฯ 4,000             

272 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มถุินายน 2562 กิจกรรมฯ 10,000           

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2562  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
273 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ กิจกรรมฯ 10,000           

274 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (DTEC GAMES 2018) กิจกรรมฯ 40,000           

275 โครงการประกวดร้องเพลง กิจกรรมฯ 5,000             

276 โครงการประกวดโฟล์คซอง กิจกรรมฯ 5,000             

277 โครงการฝึกสอนลีลาส-ร าวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมฯ 3,465             

278 โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 กิจกรรมฯ 20,000           

279 โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมฯ 40,000           

280 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคงเฉลิมพระชมมพรรษา 87 พรร 12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมฯ 7,000             


281 โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี 2562 กิจกรรมฯ 7,000             

282 โครงการท าบุญ 9 วัด เนื่องในเข้าพรรษา ประจ าปี 2562 กิจกรรมฯ 7,000             

283 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 97 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562 และท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ประจ าปี 2562

กิจกรรมฯ 15,000           


284 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมป่ระจ าปี 2562 กิจกรรมฯ 10,000           

285 โครงการสืบสานประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษาประจ าปี 2562 กิจกรรมฯ 40,000           

286 โครงการสืบสานประเพณีโบราณในวันเข้าพรรษา(ท าเทียนโบราณเนื่องในวันแห่เทียนเข้าพรรษา) กิจกรรมฯ 10,000           

287 โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไมแ้ห่งชาติ กิจกรรมฯ 10,000           

288 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมฯ 20,000             

289 โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning Day) กิจกรรมฯ 10,000           

290 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สามญัสัมพันธ์ 10,000           

291 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการพิเศษฯ 55,690           

292 โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ งานลูกเสือ 2,000             

293 โครงการอบรมนายหมูลู่กเสือวิสามญั งานลูกเสือ 24,600           

294 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาบริการ งานลูกเสือ 2,160             

295 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาศิลปะประยุกต์ งานลูกเสือ 2,160             

296 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาปฐมพยาบาล งานลูกเสือ 2,160             

297 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาอิเล็กทรอนิกส์ งานลูกเสือ 2,160             

298 โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาชีพพิเศษวิชาโครงการ งานลูกเสือ 2,160             

299 โครงการลูกเสือรณรงค์ต่อต้านการทุจริต งานลูกเสือ 1,440             

300 โครงการอบรมลูกเสือจราจร งานลูกเสือ 13,720           

301 โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า งานลูกเสือ 2,940             

302 โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจ าปีการศึกษา 1/2562 งานลูกเสือ 5,000             

303 โครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามญัอาชีวศึกษา ระดับชาติ งานลูกเสือ -                 

304 โครงการประเมนิคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามญั อาชีวศึกษา งานลูกเสือ 15,775           

305 โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการประจ ากองลูกเสือ งานลูกเสือ -                 

306 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามญั งานลูกเสือ 1,500             

307 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานลูกเสือ 3,000             

308 โครงการอบรมแกนน าลูกเสือช่อสะอาด งานลูกเสือ -                 

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
309 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 29,900           

310 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเคร่ืองมอืกลและซ่อมบ ารุง ชมรมวิชาชีพช่างกล 19,050           

311 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเชือ่มโลหะ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ม 10,700           

312 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า 25,550           

313 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก 12,100           

314 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 11,950           

315 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการบัญชี ชมรมวิชาชีพการบัญชี 23,600           

316 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชมรมวิชาชีพคอมฯ 19,950           

317 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด 9,500             

318 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ ศูนย์ข้อมลูฯ 243,450         

319 โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนฯ 200,000         

320 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ ส่ือการเรียนฯ 43,450           

ล าดับท่ี รายการแผนงาน/โครงการ แผนก/สาขา/งาน งบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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