
 

 

แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน 

 
  การเรียนการสอน   เสริมการเรียนการสอน 
  ปรับปรุงพัฒนา    ครบวงจร     อ่ืน ๆ   
 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
๑. ชื่อโครงงาน DTEC SMART 

ผู้ประสานงาน  นายเรืองชัย  เขียวสด 
ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.๓  โทรศัพท์  ๐๔๕-๔๒๙๐๕๐ 
โทรสาร  ๐๔๕-๔๒๙๐๕๐  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ๐๘๑-๗๖๓๒๘๓๒    

 

๒. ความส าคัญของโครงงาน/หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงมีพระราชด ารัสหลักธรรมและค าสอน 
แก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตความตอนหนึ่งว่า คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวัง
ดีต่อตัวเองเป็นผู้ที่จะมีความส าเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมี
ระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึง การปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ท าให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา 
จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความส าเร็จ คือ หาสิ่งที่ตัวก าลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบมีวินัย 
การปฏิบัตินั้นส าเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง  
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดกระบวนการเรียน  
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตาม
แนวทางของศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม จะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ
และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงงานนั้น ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษาให้น้อยลง และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ใน
สถานศึกษาเพ่ิมขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้
ของสถานศึกษาคุณธรรมเพ่ือการขยายผลสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายในโอกาสต่อไป 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงเล็งเห็นปัญหาการแต่งกาย ซึ่งขาดความเอาใจใส่เรื่องของความมีวินัย  
จึงด าเนินการตามโครงงาน DTEC SMART เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ วินัย สะอาด จิต
อาสา เนื่องจากปัจจุบัน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา มีค่านิยมในการแต่งกายที่
หลากหลาย โดยเฉพาะนักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา ดังนั้น 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงจัดท าโครงงาน DTEC SMART ขึ้น เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักศึกษาแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้พบเห็น 
 
 
 
 
 
 

....../๓.วัตถุประสงค์ 
 
 

โครงงานที่.................../๒๕๖๒ 
 ตามนโยบาย 
  กระทรวงฯ     ข้อ.......... 
  สอศ.              ขอ้.......... 
  วิทยาลัยฯ         ข้อ.......... 
  อื่น  ฯ............................. 
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3. ปัญหาและอุปสรรค 
 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา 
 

๔. สาเหตุของปัญหา 
 ๑. มีพฤติกรรมเลียนแบบการแต่งกายจากสื่อเช่น ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา 
 ๒. เรียกร้องความสนใจจากเพ่ือนในชั้นเรียนหรือเพศตรงข้าม 
 

๕. วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา  
มีพฤติกรรมการแต่งกายทีถู่กระเบียบ  
 ๒. เพ่ือส ารวจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการแต่งกายของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ในการแก้ไขปัญหาการแต่งกายที่ไม่ถูกระเบียบ 
 ๓. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ พฤติกรรมการแต่งกายและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการแต่งกายที่
ไม่ถูกระเบียบ 
 ๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา แต่งกายถูกระเบียบและประพฤติ 
ปฏิบัติตัวในกรอบระเบียบของสถานศึกษาสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย 
 

๖. กลุ่มเป้าหมายโครงงาน 
 6.๑.  เชิงปริมาณ   

  6.1.1 บุคลกรทางการศึกษา     จ านวน  116  คน 
  6.1.2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
   สาขาวิชาช่างยนต์     จ านวน   246  คน 
   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     จ านวน   163  คน 
   สาขาวิชาช่างเชื่อม     จ านวน     99  คน 
   สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     จ านวน   183  คน 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน     99  คน 
   สาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา     จ านวน   134  คน 
   สาขาวิชาการบัญชี     จ านวน   198  คน 
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน   143  คน 
   สาขาวิชาการตลาด     จ านวน     63  คน 
   รวม       จ านวน 1,328 คน 
  6.1.3 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
   สาขาวชาช่างยนต์     จ านวน     53  คน 
   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน     จ านวน     49  คน 
   สาขาวิชาช่างเชื่อม     จ านวน     19  คน 
   สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง     จ านวน     73  คน 
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน     18  คน 
   สาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา     จ านวน     35  คน 

   ……./สาขาวิชา 
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   สาขาวิชาการบัญชี     จ านวน     97  คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน     39  คน 
   สาขาวิชาการตลาด     จ านวน     36  คน 
   รวม       จ านวน   419 คน 
   รวมทั้งสิ้น                                                          จ านวน 1,863 คน       
   

 

 เชิงคุณภาพ  
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมมีรับผิดชอบต่อ 

ส่วนรวม มีระเบียบวินัย แต่งกายถูกระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลง ตามกฎระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด เกิดการ
เรียนรู้ปลูกฝังความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง  อันจะเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
คุณธรรมต้นแบบ 
 

๗. แผนการด าเนนิโครงงาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๘. งบประมาณ - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......../๙. หลักธรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.เสนอโครงการขออนุมัติ  

 
   

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม
มอบหมายหน้าที่ 

 
 

   

๓.ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

   

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ      
๕.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ   

 
  

๖.สรุปและประเมินผล   
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๙. หลักธรรมหรือค าสอนที่มาใช้ในการด าเนนิงานโครงงานคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จ 
 คนที่มีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวังดีต่อตัวเองเป็นผู้ที่จะมีความส าเร็จในอนาคต อันนี้
เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือ หมายถึง การปฏิบัติของ
ตัวในกิริยามารยาท ท าให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความส าเร็จ คือ หาสิ่งที่
ตัวก าลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นส าเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง 
ระเบียบวินัยอีกชนิดที่กล่าวเมื่อตะกี้ ก็คือ ระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระท าอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบ
ในความคิด คือ มีเหตุผล สิ่งใดที่คิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง 
แล้วไปคิดถึงเรื่องที่สาม เรื่องที่สี่ เรื่องท้ังสามสี่เรื่องนี้ก็ไม่มีความส าเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน ฉะนั้นต้องมี
ระเบียบในความคิด ที่เรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด.....” 

พระราชด ารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 

พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา 
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2524 

 

10. วิธีการแก้ปัญหา 
 1. จัดทีมแกนน าขับเคลื่อนโครงงานในระดับสาขาวิชาและวิทยาลัย 
 2. สร้างความเข้าใจ ในการด าเนินโครงงาน ข้อตกลงร่วมกันในระดับวิทยาลัยลงสู่สาขาวิชา 
 3. ก าหนดวิธีการด าเนินโครงงานด้านวินัย 
 4. สร้างแรงจูงใจในการแต่งกาย ต้องค านึงถึงมารยาทต่างๆ การมีสัมมาคารวะ การนอบน้อมต่อ
พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ 
 5. ก าหนดกระบวนการปฏิบัติ การตรวจสอบ การนิเทศร่วมกัน 
 6. มอบหมายหน้าที่/แผนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ/การเผยแพร่ทางออนไลน์ 
 7. การเก็บข้อมูล รายงานผล และการเรียนรู้ผลจากการปฏิบัติ 
 8. น าข้อมูลมาสรุปพัฒนา ยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล 
 

๑๑. ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 คุณธรรมเป้าหมาย วินัย 
 พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง พนักงานรักษาความสะอาดและ 

นักศึกษา มีความรับผิดชอบ แต่งกายถูกระเบียบตามข้อตกลงของวิทยาลัย 
๑๒. วิธีการวัดและประเมินผล 
 ตัวช้ีวัด   คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง พนักงานรักษาความสะอาดและ 

นักศึกษา แต่งกายถูกระเบียบตามข้อตกลงของวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ ๙๕ 
 วิธีการประเมิน  - เก็บข้อมูลโดยการสังเกต 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน – สมุดตรวจการแต่งกาย  
 ช่วงเวลาในการประเมิน  - ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตลอดภาคการศึกษา 
  
 

...../๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงงาน 



 

-๕- 
 
 

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
 
 
 

 (นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์)   (นายเรืองชัย  เขียวสด) 
                   กรรมการและเลขานุการ   หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

      ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงงาน    ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
 
 

 
ความเห็นรองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ลงชื่อ......................................................   
                                  (นางสุดใจ ภู่เทศ) 

              ........./........../๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นหัวหน้างานวางแผนฯ 
โครงงานมีในแผนฯ            เห็นสมควรอนุมัติ 
โครงงานไม่มีในแผนฯ       
เห็นสมควรไม่อนุมัติเพราะ ………………...............................          
ยอดเงินที่จัดสรรให้.................................บาท 
ยอดเงินที่ขอ............................................บาท 
คงเหลือ.................................…...............บาท 
 
       ลงชื่อ....................................         
      (นางสาววภิาวดี  จันทรอุ์ตส่าห์) 
         ........../............./.............. 

ความเห็น รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 
เห็นสมควรอนุมัติ 
เห็นสมควรไม่อนุมัติเพราะ................................. 
 
ลงชื่อ.........................................   
           (นายธนชน อินทจันทร์) 
          ........../............../............. 
ความเห็นผู้อ านวยการ 
อนุมัติ 
ไม่อนุมัติ 
อ่ืน ๆ  ........................................................ 
 

 

ผู้รับโครงงาน..................... ผู้ส่งโครงงาน(ไปพัสดุ)................... 
           ........./.........../.........       ........../...…...../........ 
 

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



 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม          ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา                         
ที ่  /                                           วันที ่ ๑  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒                                           
เรื่อง  ขออนุญาต/ขออนุมัติด าเนินการตามโครงงาน DTEC SMART                                                                                                                                                                                                                                                                             
   

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
    

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงมีพระราชด ารัสหลักธรรมและค าสอน 
แก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตความตอนหนึ่งว่า คนที่มีระเบียบวินัยนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็ง เป็นผู้ที่หวัง
ดีต่อตัวเองเป็นผู้ที่จะมีความส าเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็นวินัยอย่างหนึ่ง คือว่าถ้าคนใดมี
ระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึง การปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ท าให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา 
จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความส าเร็จ คือ หาสิ่งที่ตัวก าลังมุ่งที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบมีวินัย 
การปฏิบัตินั้นส าเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง  
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดกระบวนการเรียน  
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตาม
แนวทางของศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม จะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ
และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงงานนั้น ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษาให้น้อยลง และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ใน
สถานศึกษาเพ่ิมขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้
ของสถานศึกษาคุณธรรมเพ่ือการขยายผลสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายในโอกาสต่อไป 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงเล็งเห็นปัญหาการแต่งกาย ซึ่งขาดความเอาใจใส่เรื่องของความมีวินัย  
จึงด าเนินการตามโครงงาน DTEC SMART เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ วินัย สะอาด จิต
อาสา เนื่องจากปัจจุบัน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา มีค่านิยมในการแต่งกายที่
หลากหลาย โดยเฉพาะนักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา ดังนั้น 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงจัดท าโครงงาน DTEC SMART ขึ้น เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักศึกษาแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้พบเห็น 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและอนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ…………………………….………ผู้เสนอ/ผู้รับผิดชอบโครงงาน  ลงชื่อ....................................ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
   (นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์)                   (นายเรืองชัย  เขียวสด) 
         กรรมการและเลขานุการ     หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
 
 
 

....../เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ 
 

  



 

-๒- 
 
 
  เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ                 เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ 
  ไม่เห็นควรอนุญาต/ไม่อนุมัติ       ไม่เห็นควรอนุญาต/ไม่อนุมัติ
  
     

           (นางสุดใจ  ภู่เทศ)                                     (นายธนชน  อินทจันทร์) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา              รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

          ผู้เห็นชอบโครงงาน               ผู้เห็นชอบโครงงาน 
 
        เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ       เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ 
        ไม่เห็นควรอนุญาต/ไม่อนุมัติ      ไม่เห็นควรอนุญาต/ไม่อนุมัติ 

   
  

                  (นางสาวทักษิณา ชมจันทร์)             (นายสนธิต  ดาโรจน์) 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

             ผู้เห็นชอบโครงงาน              ผู้เห็นชอบโครงงาน 

 
 อนุญาต/อนุมัติ 
 ไม่อนุญาต/ไม่อนุมัติ เพราะ............................... 

 
 

 
  (นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


