
  

 
 

     สรุปโครงการลูกเสือจิตอาสา  อาชีวะบริการ 

 

 

 

 

ระหว่างวันท่ี  25 พฤษภาคม 2561 – 14 กันยายน 2561  
ทั้งภายในวทิยาลัยเทคนิคเดชอุดม  หน่วยงานและชุมชนภายนอก 

 
 
 
 

 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

สถาบันการอาชีวศกึษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ผู้ประสานงานโครงการ 1. นายสมศักดิ์   ปริตัง  โทร. 089-627-1131 
   2. นางกกบุญ   บัวใหญ่  โทร. 094-541-8737 

๒. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

นักเรียน นักศึกษา จะต้องพัฒนาตนเองด้านความเป็นคนเก่ง ความเป็นคนดี อีกทั้งการจัดกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญในสถานศึกษา เป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองทั้งทางร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการฝึกฝนพัฒนาตนเอง
ตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือ บริการ ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อีกท้ังมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลการจัดการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
คุณธรรม   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัด
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดี
และมีความสุข” ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ประพฤติปฏิบัติตนตามคติ
พจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อันจะส่งผลให้ลูกเสือเป็นผู้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ และ
เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป 

ดังนั้นชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงด าเนินโครงการลูกเสือจิตอาสา 
อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม 2561 – 14 กันยายน 2561  
ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย 

๓. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ลูกเสือเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
3.2 เพ่ือให้ลูกเสือ ท างานร่วมกันชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพ่ือให้ลูกเสือ น าคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในการท างานร่วมกันได้ 
3.4 เพ่ือให้ลูกเสือ ได้ท าประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน ครอบครัว กองลูกเสือ วิทยาลัย ชุมชนและ
ประเทศชาติ 

๔. ผลผลิตของโครงการ (Output) 
/4.1 ลูกเสือ... 

โครงการที่ ............./ ๒๕๖๑ 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ............. 
 อื่นๆ............................... 
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4.1 ลูกเสือได้ท างานร่วมกันชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 ลูกเสือได้น าคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในการท างานร่วมกัน 
4.3 ลูกเสือ ได้ท าประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว กองลูกเสือ วิทยาลัย ชุมชนและ

ประเทศชาติ 

๕. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 ลูกเสือเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้คุณค่าในตนเองและเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป 

๖. เป้าหมาย 
 ๖.๑.  เชิงปริมาณ   
   6.1.1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา จ านวน 5๒๘ คน  
   6.1.2. ลูกเสือพ่ีเลี้ยง      จ านวน   20 คน          
   6.1.3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน   60 คน  
   รวมทั้งสิ้น    จ านวน ๖๓๘ คน 

๖.๒.  เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ พ่ีเลี้ยงลูกเสือ คณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันท างานบริการด้วย 

ความเต็มใจ สร้างจิตอาสา พัฒนาตนเอง กองลูกเสือ วิทยาลัย และชุมชนให้เป็นสังคมน่าอยู่ 

๗. พื้นที่ด าเนนิการ 
7.1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
7.2 หน่วยงาน และชุมชนภายนอกวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
8.1 ลูกเสือเป็นผู้มีจิตสาธารณะ 
8.2 ลูกเสือ ท างานร่วมกันชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.3 ลูกเสือ น าคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในการท างานร่วมกันได้ 
8.4 ลูกเสือ ท าประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น ครอบครัว กองลูกเสือ วิทยาลัย ชุมชนและประเทศชาติ 
8.5 ลูกเสือ เป็นผู้ประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา และใจ 

๙. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ลูกเสือบริการตนเอง ผู้อ่ืน ครอบครัว กองลูกเสือ วิทยาลัย และ
ชุมชน จ านวน 500 คน 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ ลูกเสือเป็นผู้มีจิตสาธารณะในการบริการและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น โดยมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรท ากิจกรรรมในระดับดี
มาก 

ระดับความพึง
พอใจ 

เชิงเวลา 25 พฤษภาคม 2561 – 14 กันยายน 2561   1 ภาคเรียน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 1,440 บาท บาท 

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

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการใน 
ไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร 

จ านวนครั้ง 
เรื่อง  พ้ืนที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔  
งบ 

ด าเนิน 
การ 

งบ
ลงทุน 

งบราย 
จ่ายอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

๑.  จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

 
   ชมรมลส.วท.

ดด. 
วิทยาลัยเทคนิค

เดชอุดม     

๒.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

 
   ชมรมลส.วท.

ดด. 
วิทยาลัยเทคนิค

เดชอุดม     

๓.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
   

ชมรมลส.วท.
ดด. 

คูหาลูกเสือ
วิทยาลัยเทคนิค

เดชอุดม 
    

๔.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  วสัดุ  
อุปกรณ์  เพ่ือใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

   
งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิค

เดชอุดม    1,440 

๕.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
   ชมรมลส.วท.

ดด. 
วิทยาลัยเทคนิค

เดชอุดม  - - - - 

๖.  ประเมินผลโครงการ 

 

   งานวิจัย 
นวัตกรรม

และ
สิ่งประดิษฐ์ 

วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม - - - - 

๗.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
   

ชมรมลส.วท.
ดด. 

วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม - - - - 

๑๑.การติดตามผลและประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

    ลงชื่อ…………………………………… 
                                                                           (นายศราวุฒิ   พุ่มจันทร์) 
           ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
                                                ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

/ลงชื่อ... 
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ลงชื่อ......................................    ลงชื่อ...................................... 
        (นางกกบุญ   บัวใหญ่)      (นายสมศักดิ์   ปริตัง)     

ครูที่ปรึกษาโครงการ        ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ...................................... 
 (นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม) 

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
........./พ.ค./2561 

 
ความเห็นรองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา           

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ...................................... 
(นายสนธิต   ดาโรจน์) 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
........./พ.ค./2561            

                                           

ความเห็นหัวหน้างานวางแผนฯ 
   โครงการมีในแผนฯ         เห็นสมควรอนุมตั ิ
   โครงการไมม่ีในแผนฯ      เห็นสมควรไม่อนุมตัิเพราะ
.................          

ยอดเงินที่จัดสรรให้.................................บาท 
ยอดเงินท่ีขอ..........................................................บาท 
คงเหลือ............................................…...................บาท 
 
ลงช่ือ....................................        ........../พ.ค. /2561 
(นางสาววิภาวดี   จันทร์อุตส่าห์) 

ความเห็น รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 
   เห็นสมควรอนุมตั ิ
   เห็นสมควรไม่อนุมตัิเพราะ
............................................. 
          
 
ลงช่ือ..................................       ........../พ.ค. /2561 
         (นางสุดใจ  ภู่เทศ) 
 
ความเห็นผู้อ านวยการ 
   อนุมัต ิ
   ไม่อนุมตั ิ

 
ผู้รับโครงการ............................          ........../พ.ค. /2561 
.ผู้ส่งโครงการ (ไปพัสด)ุ........................ ........../พ.ค. /2561 
                                     

   อื่น ๆ ................................................................. 
 
ลงช่ือ..................................        ........../พ.ค. /2561 
        (นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก้ว) 

 



 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  งานกิจกรรมฯ              , 
ที ่      ฝพ.งกน.         /๒๕๖๑                 วันที ่ ๒5  พฤษภาคม  ๒๕๖๑                               .                                         
เรื่อง   ขออนุญาต/ขออนุมัติในการด าเนินโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ  
         ประจ าปีการศึกษา 2561                                             

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ด้วยชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์ด าเนินงาน 

โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม 2561 
ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561  ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย 
พัฒนาคุณภาพของลูกเสือ ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ประพฤติปฏิบัติตนตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ อันจะส่งผลให้ลูกเสือเป็นผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ และเติบโตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติต่อไป ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน จ านวน 1 รายการ คือ ป้ายโครงการ ขนาด 3 x 4 
ตารางเมตร จ านวน 1 ผืน เป็นเงิน  1,440 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. อนุญาต 
2. อนุมัติ 

 
 
                                                            (นายศราวฒุิ   พุ่มจันทร์) 
                                                                                ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
                                                                                       ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
    
 
 
               (นางกกบุญ   บัวใหญ่)                                           (นายสมศักดิ์   ปริตัง) 
                      ครูที่ปรึกษา                                                      ครูที่ปรึกษา 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

(นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
/เห็นควร... 
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 เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ            เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ 
          ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ....................... ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ................. 

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

 
               (นายสนธิต   ดาโรจน์)          (นางสุดใจ  ภู่เทศ) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ                 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                ผู้เห็นชอบโครงการ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ          เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ 
          ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ....................... ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ................. 

..........................................................          ......................................................... 
 
             
          (นายธนชน  อินทจันทร์)                                         (นายค าปุ่น  พลรัตน์) 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                     
              ผู้เห็นชอบโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 
                      อนุญาต/อนุมัติ 
                                 ไม่อนุญาต/อนุมัติ เพราะ..................................................... 
    
 

(นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก้ว) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ที่            /๒๕๖1 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ  

ประจ าปีการศึกษา 2561                   
………………………………………..……. 

 
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
หมวด  ๔ ตามแนวการจัดการศึกษา  มาตราที่  ๒๒,๒๓,๒๖ และมาตราที่ ๒๙  มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการ
จัดการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม
และให้สอดคล้องตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จึงได้จัด
โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม  ถึง
วันที่ 14 กันยายน 2561  ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ประพฤติปฏิบัติตนตามคติพจน์ ค าปฏิญาณและกฎ
ของลูกเสือ อันจะส่งผลให้ลูกเสือเป็นผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ และเติบโตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติต่อไป เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  วิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
1.1  นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว   ประธานกรรมการ 
1.2  นายค าปุ่น  พลรัตน์    รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสุดใจ ภู่เทศ    กรรมการ 
1.4  นายธนชน  อินทจันทร์   กรรมการ 
1.5  นายสนธิต  ดาโรจน์   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ  อ านวยความสะดวกให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
2.1  นายสนธิต  ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 
2.2 นายจรินทร์เทพ   เขียวสดอมรกุล  รองประธานกรรมการ 
2.3  นายหลวง    ประสานพันธ์   กรรมการ 
2.4  นางสาวสายฝน   สาระผล   กรรมการ 
2.5  นางสาวนงรัก   บุญเสริฐ   กรรมการ 
2.6  นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี   กรรมการ 

/2.7  นาย… 
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2.7  นายวิเศรษฐ   ศรีแสง   กรรมการ 
2.8  นายปิยะวุฒิ   ป้องเพชร   กรรมการ 
2.9  นายพิบูล ชวนชม    กรรมการ 
2.10 นายดานุพงษ์   แสงทอง   กรรมการ 
2.13 นายโกวิทย์   เคาเลิศ   กรรมการ 
2.12 นายสมศักดิ ์  ปริตัง   กรรมการ 
2.13 นางกกบุญ    บัวใหญ่   กรรมการ 
2.14 คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการ 
2.15 นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม   กรรมการและเลขานุการ 
2.16 นายอิทธิพล   บุญคูณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.17 ประธานชมรมลูกเสือวิสามัญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นักเรียน) 
มีหน้าที ่ วางแผนการด าเนินงาน ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆ  ในการด าเนินงาน อ านวยความ

สะดวกในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง  ๆ  ควบคุมการใช้เงิน ให้การสนับสนุนติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3.  คณะกรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 
3.๑  นายค าปุ่น   พลรัตน์   ประธานกรรมการ 
3.๒  นายสมศักดิ ์  ปริตัง   รองประธานกรรมการ 
3.3  นางกกบุญ   บัวใหญ่   กรรมการ 
3.4  นางสาววิภาวดี   จันทรอุ์ตส่าห์  กรรมการ 
3.5  นายศุภวัฒน์   ธรรมวงศ์ศรี   กรรมการ 
3.6  นายณรงค์ฤทธิ์   อ าพันธ์   กรรมการ 
3.7  นายสราวุธ    ก าทอง   กรรมการ 
3.8  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 

 3.9  นายสมชาย  ภู่เทศ    กรรมการและเลขานุการ 
3.10  นายอิทธิพล   บุญคูณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.11 คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที ่จัดหาวัสดุ อุปกรณใ์นการท ากิจกรรม และจัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรม  

4.  คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลลูกเสือวิสามัญ  
     4.๑ สาขาวิชาช่างยนต์/เครื่องกล 

๑. นายค าปุ่น   พลรัตน์   ประธานกรรมการ 
๒. นายปิยะวุฒิ   ป้องเพชร   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสมศักดิ์   ปริตัง   กรรมการ 
๔. นายวิจัย    ปรัสพันธ ์   กรรมการ 
๕. นายสมชาย    ภู่เทศ   กรรมการ  
๖. นายพิทยาทร   ลามสีดา   กรรมการ 

/7. นาย... 
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๗. นายธีรพล   ดาศร ี   กรรมการ 
๘. นายประหยาด  ก้อนเบา  กรรมาร 
๙. นายปรีดาศักดิ์  สิงห์ค า   กรรมการ 
๑๐. นายศุภวัฒน์  ธรรมวงศ์ศรี  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 4.๒ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 
๑. นางสุดใจ   ภู่เทศ   ประธานกรรมการ 

๒. นายดานุพงษ์ แสงทอง   รองประธานกรรมการ 

๓. นายพชร   พุฒพันธ์   กรรมการ 

๔. นายองอาจ   ศรีนวล   กรรมการ 

๕. นายวีรศักดิ์   เรียงเงิน   กรรมการ 

๖. นางสาวณัฐติญา  มุงคุณค าชาว  กรรมการ 

๗. นายจิรานุวัฒน์  ทะนสุข   กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.๓ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 
๑. นายสนธิต   ดาโรจน ์   ประธานกรรมการ 

๒. นายพิบูล   ชวนชม   รองประธานกรรมการ 

๓. นายอุทัย   บุญเสนอ   กรรมการ 
๔. นายเกียรติศักดิ์ สระแก้ว   กรรมการ 
๕. นายพัฒนพงศ์ ค าวงศ์   กรรมการ 
๖. นายณัฐวิชช์   มะลิวัลย ์   กรรมการ 
๗. นายศิลป์ชัย   ข าทอง   กรรมการ 

๘. นางสาวอรวรรณ   จันทมาส  กรรมการและเลขานุการ 
๙. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

  4.๔ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 
๑. นายสนธิต   ดาโรจน ์   ประธานกรรมการ 
๒. นายหลวง    ประสานพันธ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายหัสวาร   ผลวิสุทธิ ์   กรรมการ 
๔. นายธนาธิป   สอนอาจ   กรรมการ 
๕. นายสุริยา   สามแก้ว   กรรมการ 
๖. นายสราวุธ   ก าทอง   กรรมการ 
๗. นายศิริวัฒน์   สุวรรณรมย์  กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/4.5 สาขาวิชา... 
 



-4- 
 

  4.๕ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 
๑. นางสุดใจ   ภู่เทศ    ประธานกรรมการ 
๒. นายโกวิทย์    เคาเลิศ    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวประภาดา    พวงพุฒ   กรรมการ 
๔. นายวิษณุ   จ าปาวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  4.๖ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา 
๑. นางสุดใจ  ภู่เทศ   ประธานกรรมการ 
๒. นายจรินทร์เทพ  เขียวสดอมรกุล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายปริวัฒน์  ยืนยิ่ง   กรรมการ 
๔. นายวีระศักดิ์       เพ็งธรรม  กรรมการ 
๕. นายวัชระ           เขียวกลม  กรรมการ 
๖. นายณัฐพัชร์  วรพิมรัฐ   กรรมการ 
๗. นายณรงค์ฤทธิ์     อ าพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  4.๗ สาขาวิชาการบัญชี 
๑. นายธนชน  อินทจันทร์  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิเศรษฐ   ศรีแสง   รองประธานกรรมการ 
๓. นางกกบุญ  บัวใหญ่   กรรมการ 
๔. นางจารุวรรณ    เนตรสง่า  กรรมการ 
๕. นางสาวรุจิรา        พูลเพิ่ม   กรรมการ 
๖. นางสุนิฌานันท์     ประสานพันธ์  กรรมการ 
๗. นางกิตยาภรณ์      ทวีสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  4.๘ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีส านักงาน 
๑. นายธนชน   อินทจันทร์    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสายฝน   สาระผล    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาววันนิษา  แสนทวีสุข   กรรมการ 
๔. นายกฤตเมธ     ประกอบแสง   กรรมการ 
๕. นางสาวพัชนีย์   วิธีบุญ    กรรมการ 
๖. นางสาวธารทิพย์   ภาเรือง   กรรมการ 
๗. นายอุเทน   นามโคตร    กรรมการและเลขานุการ 
๘. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  4.๙ สาขาวิชาการขาย/การตลาด 
/นาย... 
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๑. นายธนชน อินทจันทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนงรัก   บุญเสริฐ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิชชาภา   นาชัยภูม ิ   กรรมการ 
๔. นางสาววิภาวดี    จันทร์อุตส่าห์  กรรมการและเลขานุการ 
๕. คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่   ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ลูกเสือวิสามัญ 

ตลอดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

5.  คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง 
5.๑  นายค าปุ่น   พลรัตน์   ประธานกรรมการ 
5.๒  นายหลวง  ประสานพันธ์   รองประธานกรรมการ 
5.๓  นายธนาธิป    สอนอาจ   กรรมการ 
5.๔  นายสุริยา    สามแก้ว   กรรมการ 
5.๕  นายหัสวาร    ผลวสิุทธิ ์   กรรมการ 
5.๖ นายสราวุธ    ก าทอง   กรรมการ 
5.๗  นายหัสวาร  ผลวิสุทธิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 5.๘  คณะกรรมการประจ ากองลูกเสือวิสามัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องเสียง  ให้เพียงพอในการจัดกิจกรรม 

6.   คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
6.๑  นายค าปุ่น   พลรัตน์   ประธานกรรมการ 
6.๒  นางสาวสายฝน   สาระผล   รองประธานกรรมการ 
6.๓  นางกกบุญ   บัวใหญ่   กรรมการ 
6.๔  นางจารุวรรณ   เนตรสง่า   กรรมการ 
6.๕  นางสาวเจนจิรา   ศรีหาวงศ ์   กรรมการ 
6.๖  นางสาวผยอม   ธาดาวงษา   กรรมการและเลขานุการ 
6.๗  นางสาวศตพร   กสิภูม ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  เบิก-จ่ายเงินในการด าเนินงาน จัดเตรียมหลักฐาน ใบส าคัญต่าง  ๆ   ในการเบิกจ่าย 

 และสรุปผลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

7.  คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง 
 7.๑  นายค าปุ่น  พลรัตน์    ประธานกรรมการ 
 7.๒  นายวิเศรษฐ   ศรีแสง   รองประธานกรรมการ 
 7.3  นายอิทธิพล   บุญคูณ   กรรมการ 
 7.4  นางสาวขวัญฤดี  มีชัย   กรรมการและเลขานุการ 
 7.5  นางสาวภาวินี   ฉัตรวิไล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่   จัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม 

/8. คณะกรรมการ... 
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8.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการพิมพ์ 
8.๑  นายค าปุ่น   พลรัตน์   ประธานกรรมการ 
8.๒  นางกกบุญ  บัวใหญ่    รองประธานกรรมการ 
8.๓  นางสาวพรรณิภา   สถาวร   กรรมการ 
8.๔  นางสาวจิตราภรณ์  แก้วจันดี  กรรมการ 
8.๕  นายอิทธิพล   บุญคูณ   กรรมการและเลขานุการ 
8.๖  นายศรีประพร   บุญเติม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดพิมพ์เอกสาร   หนังสือต่างๆ  และพิมพ์ โครงการ  ค าสั่งในการด าเนินงาน 

9.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
9.1.  นายค าปุ่น พลรัตน์    ประธานกรรมการ 
9.2   นายพัฒนพงศ์   ค าวงศ์    รองประธานกรรมการ 
9.3   นายธนาธิป   สอนอาจ   กรรมการ 
9.4   นายอิทธิพล   บุญคูณ   กรรมการ 
9.5   นายพีระศักดิ์   จันทร์จิตร   กรรมการ 
9.6   นางสาวนวลหงส์  ผูกพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
9.7   นางสาวละอองดี  ศรีหันต์   กรรมการและช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา ทางอินเตอร์เน็ต สถานี

วิทยุเพ่ือการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  บันทึกภาพการระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ   

10.  คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล 
๑0.1  นายสุดใจ    ภู่เทศ    ประธานกรรมการ 
๑0.2  นายสุริยา    สามแก้ว   รองประธานกรรมการ 
๑0.3  นางสาวกนิษฐา   ลาสา   กรรมการ 
๑0.4  นางสาวนวลหงษ์   ผกูพันธ์   กรรมการ 
๑0.5  นางเพ็ญศร ี  กุลพัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 

          ๑0.6  นายพงษ์สิทธิ์   จันทะโครพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ สร้างแบบประเมินและแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   เก็บข้อมูลและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม  สรุปผลการด าเนินงานรายงานผลและด าเนินงาน 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่           พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1 
 
 
 

(นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก้ว) 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 



 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑       
 

************************* 
๑.  ชื่อโครงการ   โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ 

 

๒.  แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 

๓.  ผู้รับผิดชอบ ชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
  ผู้ประสานงานโครงการ 1. นายสมศักดิ์   ปริตัง  โทร. 089-627-1131 
     2. นางกกบุญ   บัวใหญ่  โทร. 094-541-8737 

๔.  ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑    
  ปฏิบัติ 
            ไม่ปฏิบัติ   เหตุผล……………………….. (ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆต่อ) 
            ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการเหตุผล……………………………………… 
 

๕.  ผลการปฏิบัติ 
เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
  1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)   จ านวน 528 คน  

   2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง        จ านวน   50 คน          
   3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ    จ านวน   60 คน  

   รวมทั้งสิ้น     จ านวน 638 คน 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ      
๑. กิจกรรมจิตอาสา ท าบุญ ๙ วัด เนื่องในเข้าพรรษา  

        1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 5๒๑ คน  
    2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง       จ านวน   ๕๐ คน          
    3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน   ๖๐ คน  
   รวมทั้งสิ้น     จ ำนวน 6๓๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๙๐ 
 

๒. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเข้าพรรษา (งานแห่เทียนเข้าพรรษา) 
        1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 5๑๖ คน  

    2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง       จ านวน   ๔๓ คน          
    3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน   ๕๑ คน  
   รวมทั้งสิ้น     จ ำนวน 6๑๐คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๖๑ 
 

/๓.กิจกรรมจิต.. 
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๓. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องงานตลาดประชารัฐ 
       1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 5๑๙ คน  

    2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง       จ านวน   ๔๕ คน          
    3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน   ๔๗ คน  
   รวมทั้งสิ้น     จ ำนวน 6๑๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๗๖ 
 

๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (สมุดปูม) 
       1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 528 คน  

   รวมทั้งสิ้น     จ ำนวน ๕๒๘ คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

ทัง้หมด ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๒๖ 
 

     เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ พ่ีเลี้ยงลูกเสือ คณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันท างานบริการด้วย 

ความเต็มใจ สร้างจิตอาสา พัฒนาตนเอง กองลูกเสือ วิทยาลัย และชุมชนให้เป็นสังคมน่าอยู่ 
 

๖.  ค่าใช้จ่าย      
-จากเงินเงินอุดหนุนเรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ปี  1,440 บาท 

  ตามท่ีระบุไว้ 
  มากกว่าที่ระบุไว้…………….บาท 
  น้อยกว่าที่ระบุไว้…………….บาท 
            

๗.  ปัญหา/อุปสรรค 
- ไม่มี 

 

๘.  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา 
 - ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น 

 
 
 

    ลงชื่อ…………………………………… 
                                                                           (นายศราวุฒิ   พุ่มจันทร์) 
           ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
                                                ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 
 

/ลงชื่อ... 
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ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นางกกบุญ   บัวใหญ่)         (นายสมศักดิ์   ปริตัง)     

       ครูที่ปรึกษาโครงการ           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ...................................... 
 

                                                                                       (นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม) 
                                                                             หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
                                                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นายสนธิต   ดาโรจน์)                                       (นางสุดใจ  ภู่เทศ)             
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา          รองผู้อ าวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                (นายธนชน  อินทจันทร์)                                             (นายค าปุ่น  พลรัตน์)                       
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 

              ลงชื่อ...................................... 
(นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , 

ที่                   ฝพ.งกน.          /๒๕๖๑                 วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑                                    , 

เร่ือง  ขออนุญาตประชุม                                                                                               .                                                                                                
 

เรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

    ด้วย งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะจัดโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะ
บริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัย  
เทคนิคเดชอุดม หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน  
 

   ในการนี้ งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงขออนุญาตประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
๑. อนุญาต 

   ๒. ลงนามในหนังสือเชิญประชุม 
      ลงชื่อ…………………………………… 

                                                                           (นายศราวุฒิ   พุ่มจันทร์) 
           ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
                                                ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

 
ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 

                 (นางกกบุญ   บัวใหญ่)         (นายสมศักดิ์   ปริตัง)     
       ครูที่ปรึกษาโครงการ           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    

                                                                                 ลงชื่อ...................................... 
                   (นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม) 
              หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 

ความเห็น..................................................... 
..................................................................... 

 
(นายสนธิต  ดาโรจน์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , 

ที่                   ฝพ.งกน.          /๒๕๖๑                 วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑                                   , 

เร่ือง  ขอเชิญประชุม                                                                                                     .                                                                                                
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

    ด้วย งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะจัดโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะ
บริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัย  
เทคนิคเดชอุดม หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 
 

   ในการนี้ งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงขออนุญาตประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 

 
 
 

(นายสนธิต  ดาโรจน์) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561  

ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายสนธิต   ดาโรจน์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๒ นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 
๓ นายสมศักดิ์     ปริตัง ผู้ช่วยงานกิจกรรม ด้านลูกเสือ 
๔ นางกกบุญ     บัวใหญ่ ครูที่ปรึกษาโครงการ 
๕ นายศราวุฒิ    พุ่มจันทร์ ประธานชมรมลูกเสือ ปี ๒๕๖๐ 
๖ นายทรัพย์ทวี    นันทวัฒน์ ประธานชมรมลูกเสือ ปี ๒๕๖๑ 
๗ นางสาววรารัตน์   ปุยฝ้าย รองประธาน 
๘ นางสาวชวัลรัตน์  เพียรมาตร เหรัญญิก 
๙ นางสาวช่อผกา  เสนาวัน เลขานุการ 

๑๐ นายเกียรติพันธ์  ขานทา ทะเบียน 
๑๑ นายชัยพฤกษ์  ทองเปลว ปฏิคม 
๑๒ นายวรวุธ   บรรฑิต ประชาสัมพันธ์ 
๑๓ นายพุฒิพงษ์  สายบุญ กรรมการ 
๑๔ นายธีรภัทร  วงค์เท่ียง กรรมการ 
๑๕ นายอดิศักดิ์  พรหมวงค์ กรรมการ 
๑๖ นางสาวอินทิรา  มาลา กรรมการ 
๑๗ นายโสธร  ค าเป้น กรรมการ 
๑๘ นายชุติพนธ์  คูณทอง กรรมการ 
๑๙ นายรุ่งสุริยา  จ าปาทอง กรรมการ 



ระเบียบวาระการประชุม 
โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561  

ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- การจัดโครงการโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 
  วันที่  25 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561  ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม    
  หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี) 
       -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- กิจกรรมที่จะด าเนินในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561   

   ๑. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันวิสาขบูชา  
๒. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเข้าพรรษา (งานแห่เทียนเข้าพรรษา) 
๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (สมุดปูม) 
๔. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืน ๆ 
   - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , 

ที่                   ฝพ.งกน.          /๒๕๖๑                วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑                                 , 

เร่ือง  สรุปรายงานการประชุม                                                                                                .                                                                                                
 

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

   ตามที่ งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงขออนุญาตประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา  2561   ในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ชัดเจน และได้มีการประชุมในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การนัก
วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นั้น   
  

    บัดนี้ การประชุมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานได้ส าเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงาน
ผลการประชุมดังรายงานการประชุมต่อไปนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      ลงชื่อ…………………………………… 

                                                                           (นายศราวุฒิ   พุ่มจันทร์) 
           ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
                                                ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นางกกบุญ   บัวใหญ่)         (นายสมศักดิ์   ปริตัง)     

       ครูที่ปรึกษาโครงการ           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้รับผิดชอบโครงการ        

                                                                                 ลงชื่อ...................................... 
                   (นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม) 
              หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 
 

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

 
(นายสนธิต  ดาโรจน์) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

/(นายพงษ์ศักด.ิ.. 



-๒- 
 

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

 
 
 

(นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก้ว) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561  

ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

ผู้มาประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-      การจัดโครงการโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่  25 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561  ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี) 
       -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      -  ไม่มี 
 

/ระเบียบวาระ… 

๑ นายสนธิต   ดาโรจน ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๒ นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๓ นายสมศักดิ์     ปริตัง ผู้ช่วยงานกิจกรรม ด้านลูกเสือ 
๔ นางกกบุญ     บัวใหญ่ ครูที่ปรึกษาโครงการ 
๕ นายศราวุฒิ    พุ่มจันทร์ ประธานชมรมลูกเสือ ปี ๒๕๖๐ 
๖ นายทรัพย์ทวี    นันทวัฒน์ ประธานชมรมลูกเสือ ปี ๒๕๖๑ 
๗ นางสาววรารัตน์   ปุยฝ้าย รองประธาน 
๘ นางสาวชวัลรัตน์  เพียรมาตร เหรัญญิก 
๙ นางสาวช่อผกา  เสนาวัน เลขานุการ 

๑๐ นายเกียรติพันธ์  ขานทา ทะเบียน 
๑๑ นายชัยพฤกษ์  ทองเปลว ปฏิคม 
๑๒ นายวรวุธ   บรรฑิต ประชาสัมพันธ์ 
๑๓ นายพุฒิพงษ์  สายบุญ กรรมการ 
๑๔ นายธีรภัทร  วงค์เท่ียง กรรมการ 
๑๕ นายอดิศักดิ์  พรหมวงค์ กรรมการ 
๑๖ นางสาวอินทิรา  มาลา กรรมการ 
๑๗ นายโสธร  ค าเป้น กรรมการ 
๑๘ นายชุติพนธ์  คูณทอง กรรมการ 
๑๙ นายรุ่งสุริยา  จ าปาทอง กรรมการ 



-๒- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- กิจกรรมที่จะด าเนินในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561   

   ๑. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันวิสาขบูชา  
       มอบหมายให้ครูกกบุญ  บัวใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

๒. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเข้าพรรษา (งานแห่เทียนเข้าพรรษา) 
                                    มอบหมายให้ครูวีระศักดิ์   เพ็งธรรมเป็นผู้รับปิดชอบ 

๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (สมุดปูม) 
มอบหมายให้คุณครูสมศักดิ์  ปริตัง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

๔. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม มอบหมายให้ครูกกบุญ  บัวใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕    เรื่องอ่ืน ๆ 
       - ไม่มี 
 

เลิกประชุม เวลา  ๑๔.๓๐ น. 
                      

 
                       (นางสาวชอ่ผกา  เสนาวัน)                     (นายกกบุญ  บัวใหญ่)  
               เลขานุการ            ครูที่ปรึกษาโครงการ 
                        ผู้รายงานการประชุม                                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม    

           
 
 

(นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 
 
 

    



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา 2561  

ในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลงช่ือ หมำยเหตุ 
๑ นายสนธิต   ดาโรจน ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน นักศึกษา 
  

๒ นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศกึษา   

๓ นายสมศักดิ์     ปริตัง ผู้ช่วยงานกิจกรรม ด้านลูกเสือ   
๔ นางกกบุญ     บัวใหญ่ ครูที่ปรึกษาโครงการ   
๕ นายศราวุฒิ    พุ่มจันทร์ ประธานชมรมลูกเสือ ปี ๒๕๖๐   
๖ นายทรัพย์ทวี    นันทวัฒน์ ประธานชมรมลูกเสือ ปี ๒๕๖๑   
๗ นางสาววรารัตน์   ปุยฝ้าย รองประธาน   
๘ นางสาวชวัลรัตน์  เพียรมาตร เหรัญญิก   
๙ นางสาวช่อผกา  เสนาวัน เลขานุการ   

๑๐ นายเกียรติพันธ์  ขานทา ทะเบียน   
๑๑ นายชัยพฤกษ์  ทองเปลว ปฏิคม   
๑๒ นายวรวุธ   บรรฑิต ประชาสัมพันธ์   
๑๓ นายพุฒิพงษ์  สายบุญ กรรมการ   
๑๔ นายธีรภัทร  วงค์เท่ียง กรรมการ   
๑๕ นายอดิศักดิ์  พรหมวงค์ กรรมการ   
๑๖ นางสาวอินทิรา  มาลา กรรมการ   
๑๗ นายโสธร  ค าเป้น กรรมการ   
๑๘ นายชุติพนธ์  คูณทอง กรรมการ   
๑๙ นายรุ่งสุริยา  จ าปาทอง กรรมการ   



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา , 

ที่                   ฝพ.งกน.          /๒๕๖๑                 วันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑                                    , 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์                                                                                     .                                                                                                
 

เรียน   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์,หัวหน้างานงานศูนย์ข้อมูล,หน้าหน้าสถานีวิทยุ R – Radio 
   

   ด้วย งานลูกเสือ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้นักศกึษาทราบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

 

  ๑. ปิดประกาศและประกาศเสียงตามสาย 
 ๒. ประกาศทาง http://www.dtec.ac.th  

๓. ประกาศทางสถานีวิทยุ R – Radio 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบคุณ  ณ  โอกาสนี้ 
 

      ลงชื่อ…………………………………… 
                                                                           (นายศราวุฒิ   พุ่มจันทร์) 
           ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
                                                ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นางกกบุญ   บัวใหญ่)         (นายสมศักดิ์   ปริตัง)     

       ครูที่ปรึกษาโครงการ           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

              
                                                                                 ลงชื่อ...................................... 
                   (นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม) 
              หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 

 
     ลงชื่อ...................................... 

(นายสนธิต  ดาโรจน์) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

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


 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  (ฝ่ายบริหารทรัพยากร)  งานประชาสัมพันธ์                                 , 

ที่                   ฝบ.งปส.          /๒๕๖๑                 วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑                                   , 

เร่ือง  แจ้งการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์                                                                           .                                                                                                
 

เรียน    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

  ตามท่ี งานลูกเสือ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยและ
บุคคลภายนอกทราบในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น บัดนี้งานประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ท่านแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
       
 
 
             (นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์)   
                                     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์                              
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ               , 

ที่                   ฝผ.                /๒๕๖๑                 วันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑                                   , 

เร่ือง  แจ้งการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์                                                                           .                                                                                                
 

เรียน    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

  ตามท่ี งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกไดท้ราบในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นั้น  

 

บัดนี ้งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ท่านแล้ว 
 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

 
             (นางสาววันนิษา  แสนทวีสุข)  
                          หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)  งานวิทยุเพ่ือการสื่อสาร                , 

ที่                   ฝผ.                /๒๕๖๑                 วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑                                   , 

เร่ือง  แจ้งการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์                                                                           .                                                                                                
 

เรียน    หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

 ตามท่ี งานลูกเสือ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปี
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกทราบในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น บัดนี้งานวิทยุเพ่ือการสื่อสาร ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ท่านแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
 

(นายหลวง   ประสานพันธุ์) 
หัวหน้างานวิทยุเพ่ือการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ อำชีวะบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย 
กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  
 



 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ อำชีวะบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมหน่วยงาน
และชุมชนภายนอกวิทยาลัย 
กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในกิจกรรมงานตลาดประชารัฐ  
 



 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรลูกเสือจิตอำสำ อำชีวะบริกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมหน่วยงาน
และชุมชนภายนอกวิทยาลัย 
กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในกิจกรรมท าบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  , 

ที่                   ฝพ.งกน              /๒๕๖๑              วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑                                   , 

เรื่อง  สรุปรายงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑         ..                                                                                                
 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

                 ด้วย งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน บัดนี้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  
   

จึงขอรายงานนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   ดังรายการต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย เชิงปริมาณ 
1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)   จ านวน 528 คน  

   2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง        จ านวน   50 คน          
   3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ    จ านวน   60 คน  

   รวมทั้งสิ้น     จ านวน 638 คน 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ      
๑. กิจกรรมจิตอาสา ท าบุญ ๙ วัด เนื่องในเข้าพรรษา  

       1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 5๒๑ คน  
    2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง       จ านวน   ๕๐ คน          
    3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน   ๖๐ คน  
   รวมทั้งสิ้น     จ ำนวน 6๓๑ คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๙๐ 
 

๒. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเข้าพรรษา (งานแห่เทียนเข้าพรรษา) 
       1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 5๑๖ คน  

    2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง       จ านวน   ๔๓ คน          
    3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน   ๕๑ คน  
   รวมทั้งสิ้น     จ ำนวน 6๑๐คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓.กิจกรรมจิตอาสา... 



 
-๒- 

 
 

๓. กิจกรรมจิตอาสา เนื่องงานตลาดประชารัฐ 
       1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 5๑๙ คน  

    2 ลูกเสือพ่ีเลี้ยง       จ านวน   ๔๕ คน          
    3 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   จ านวน   ๔๗ คน  

   รวมทั้งสิ้น   จ ำนวน 6๑๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๗๖ 

     

๔. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (สมุดปูม) 
       1 ลูกเสือ (นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา)  จ านวน 528 คน  

   รวมทั้งสิ้น     จ ำนวน ๕๒๘ คน 

คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

ทั้งหมด ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๒๖ 
 

     เชิงคุณภาพ 
ลูกเสือ พ่ีเลี้ยงลูกเสือ คณะผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันท างานบริการด้วย 

ความเต็มใจ สร้างจิตอาสา พัฒนาตนเอง กองลูกเสือ วิทยาลัย และชุมชนให้เป็นสังคมน่าอยู่ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    ลงชื่อ…………………………………… 
                                                                           (นายศราวุฒิ   พุ่มจันทร์) 
           ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
                                                ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นางกกบุญ   บัวใหญ่)         (นายสมศักดิ์   ปริตัง)     

       ครูที่ปรึกษาโครงการ           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ...................................... 
 

                                                                                       (นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม) 
                                                                             หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
                                                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 

/ลงชื่อ.. 



 
-๓- 

 
 

 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นายสนธิต   ดาโรจน์)                                       (นางสุดใจ  ภู่เทศ)             
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา          รองผู้อ าวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                (นายธนชน  อินทจันทร์)                                             (นายค าปุ่น  พลรัตน์)                       
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 

              ลงชื่อ...................................... 
(นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  , 

ที่                   ฝพ.งกน.      /๒๕๖๑                    วันที่  ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๑                                   , 

เร่ือง  รายงานค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑                             

                                                                                                

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ด้วย งานลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินโครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ทั้งภายในวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม หน่วยงานและชุมชนภายนอกวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของลูกเสือ เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน  

บัดนี้ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานค่าใช้จ่ายซึ่งในการด าเนินงานมีค่าใช้จ่าย  
จ านวน ๑๐,๙๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยจ าแนกดังรายการต่อไปนี้ 

 

๑. รายรับ 
  -  จากเงินเงินอุดหนุนเรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ปี     จ านวน  1,440 บาท 
     รวม     จ านวน 1,440 บาท 
                             (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
  ๒.  รายจ่าย 
  รายจ่าย 
   -ค่าจัดท าป้ายไวนิล     จ านวน  1,440 บาท 
     รวม     จ านวน 1,440 บาท 
                             (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    ลงชื่อ…………………………………… 
                                                                           (นายศราวุฒิ   พุ่มจันทร์) 
           ประธานชมรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  
                                                ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นางกกบุญ   บัวใหญ่)         (นายสมศักดิ์   ปริตัง)     

       ครูที่ปรึกษาโครงการ           ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม รับผิดชอบด้านลูกเสือ 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

/ลงชื่อ.. 
 



-๒- 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................... 
 

                                                                                       (นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม) 
                                                                             หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
                                                                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                 (นายสนธิต   ดาโรจน์)                                       (นางสุดใจ  ภู่เทศ)             
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา          รองผู้อ าวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                  ผู้เห็นชอบโครงการ                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ  
 
 
 

ลงชื่อ......................................         ลงชื่อ...................................... 
                (นายธนชน  อินทจันทร์)                                             (นายค าปุ่น  พลรัตน์)                       
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                   ผู้เห็นชอบโครงการ                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
 

              ลงชื่อ...................................... 
(นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบประเมินโครงการ 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 

ค าชี้แจ้ง    ให้ใช้เครื่องหมาย  ขีดลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริง และตรงกับความเห็นของท่านมากท่ีสุด 
แบบประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ตอน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจของโครงการ 
  

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ 
 (    )  ชาย 
 (    ) หญิง 
 

๒. สถานภาพ 
 (    ) นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 (    ) ครู / อาจารย์ 
  

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของโครงการ  
 

ข้อที่ กิจกรรม/รายการ ระดับความพึงพอใจของโครงการ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๑ การมีส่วนร่วมในโครงการ      
๒ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน      
๓ การด าเนินกิจกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในกระบวนการการเขียนแผนเชิง
ปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพฯ 

     

๔ สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

     

๕ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 

     

๖ เห็นควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง      
 
ข้อเสนอแนะ 
.................................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
 



 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

๑.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๒.  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ๓.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้สื่อความหมายในการวิจัย 
    แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับการตอบทุกฉบับ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ พร้อมทั้งให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีค าตอบให้เลือกตอบ แบ่งเป็น ๕ ระดับ และ     
การพิจารณาในการให้คะแนนในแต่ละค าถามมีดังนี้ คือ 

 

 ระดับคะแนนของความพึงพอใจ   ความหมายของคะแนน 
  มากที่สุด     ๕  คะแนน 
  มาก      ๔  คะแนน 
  ปานกลาง     ๓  คะแนน 
  น้อย      ๒  คะแนน 
  น้อยที่สุด     ๑  คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินใจระดับความพึงพอใจ  โดยพิจารณาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ   
เป็น ๕ ระดับ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ของ บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๓๕ ) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง   พึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง   พึงพอใจมากที่สุด 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาค้าคว้าได้เรียงล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  
  ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจของโครงการ 
 



ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

๑ เพศ   
 ชาย ๕๕ ๖๓.๒๒ 
 หญิง ๓๒ ๓๖.๗๘ 
๒ สถานภาพ   
 นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ๗๗ ๘๘.๕๑ 
 ครู / อาจารย์ ๑๐ ๑๑.๔๙ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการมีทั้งหมด  ๘๗  คน แบ่งเป็น เพศชาย  
๕๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒  เพศหญิง  ๓๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๗๘ มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ  ๗๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๕๑   และครู / อาจารย์  ๑๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙ 
 
ตอนที่ ๒  ระดับความพึงพอใจของโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 

กิจกรรม/รายการ 
N = ๑๐๐ ระดับ 

 
อันดับที่ 

 ค่าเฉลี่ย S.D. 
การมีส่วนร่วมในโครงการ ๔.๐๘ ๐.๗๖ มาก ๔ 
วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน ๓.๙๑ ๐.๖๘ มาก ๖ 
การด าเนินกิจกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
เขียนแผนเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพฯ 

๔.๓๓ ๐.๗๑ มาก ๒ 

สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ๔.๔๑ ๐.๖๒ มาก ๑ 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

๔.๐๕ 
๐.๗๖ มาก 

๕ 

เห็นควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ๔.๑๒ ๐.๗๒ มาก ๓ 

รวม ๔.๑๕ ๐.๗๑ มาก 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
( =  ๔.๑๕, S.D.  ๐.๗๑ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้   อันดับที่ ๑  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ( =  ๔.๔๑, S.D.  ๐.๖๒ ) อันดับที่ ๒ การด าเนินกิจกรรม
ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการเขียนแผนเชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพฯ ( =  ๔.๓๓, S.D. ๐.๗๑)   
อันดับที่ ๓ เห็นควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง (  =  ๔.๑๒, S.D. ๐.๗๒)  อันดับที่ ๔ การมีส่วนร่วมในโครงการ   
( =  ๔.๐๘, S.D. ๐.๗๖) อันดับที่ ๕ ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความ
ต้องการ(  =  ๔.๐๕, S.D. ๐.๗๖)  และอันดับที่ ๖ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน  (  =  ๓.๙๑, S.D. ๐.๖๘)   



สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบประเมินโครงการมีทั้งหมด  ๘๗  คน แบ่งเป็น 
เพศชาย  ๕๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๒  เพศหญิง  ๓๒  คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๖.๗๘ มีสถานภาพเป็นนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ  ๗๗  คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๕๑   และครู / อาจารย์  ๑๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้  ดังนี้  อันดับที่ ๑ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  อันดับที่ ๒ การด าเนินกิจกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการเขียนแผน
เชิงปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพฯ  อันดับที่ ๓ เห็นควรจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง อันดับที่ ๔ การมีส่วนร่วม 
ในโครงการ  อันดับที่  ๕  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 
และอันดับที่ ๖ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน   
      

ข้อเสนอแนะ 
 - ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ วันที ่๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

…………………………………………………………………….. 
 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐  น. -  คณะกรรมการชมรมวิชาชีพรายงานตัว  ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโน  
                                  เพ่ือการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - พิธีเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพ  

   ในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
-  ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี   
-  พิธีกรเรียนเชิญท่านประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย 
-  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย  

         วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 
        -  ประธานในพิธีกล่าวเปิด และให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรม 
๑๐.๓๐ -  ๑๐.๔๕  น. -  พักเบรก 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐  น. -  การบรรยาย  เรื่อง  ทักษะในการเป็นผู้น าตามธรรมชาติ 
         -  การท างานเป็นทีม 
         -  มนุษยสัมพันธ์ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. -  รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. -  การบรรยาย  เรื่อง  การเขียนโครงการ / ปฏิทินปฏิบัติงาน 
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐  น. -  พักเบรก 
๑๔.๔๐ – ๑๖.๐๐  น.  -  เขียนโครงการ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐  น. -  สรุปการด าเนินงาน  
๑๗.๐๐ น. -  เดินทางกลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ วันที ่๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
เว็ปไซด์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ วันที ่๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
FACEBOOK วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ วันที ่๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 



 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การด าเนินงาน

องค์การนักวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินโนเพื่อการศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.   

 
 



จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาว  DTEC  ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  

 


