
 

 
ค ำสั่งวิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

ที่  ๕๑๓/๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงงำน DTEC SMART 

………………………..……………………. 
 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ให้สามารถจัดกระบวนการเรียน  
การสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตาม
แนวทางของศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม จะเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ
และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรม/โครงงานนั้น ๆ ด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการ
ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษาให้น้อยลง และส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ใน
สถานศึกษาเพ่ิมขึ้น อันจะเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และเป็นศูนย์เรียนรู้
ของสถานศกึษาคุณธรรมเพื่อการขยายผลสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายในโอกาสต่อไป 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงเล็งเห็นปัญหาการแต่งกาย ซึ่งขาดความเอาใจใส่เรื่องของความมีวินัย  
จึงด าเนินการตามโครงงาน DTEC SMART เพ่ือให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ วินัย สะอาด  
จิตอาสา เนื่องจากปัจจุบัน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา มีค่านิยมในการแต่งกายที่
หลากหลาย โดยเฉพาะนักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา ดังนั้น 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงจัดท าโครงงาน DTEC SMART ขึ้น เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักศึกษาแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับผู้พบเห็น ระหว่าง 
วันที่ ๓ มิถุนายน-๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย วิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
๑. นายพงษ์ศักดิพล   ทาแก้ว   ประธานกรรมการ 
๒. นายสนธิต  ดาโรจน์   รองประธานกรรมการ 
๓. นายธนชน  อินทจันทร์  กรรมการ 
๔. นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์  กรรมการ 
๕. นางสุดใจ  ภู่เทศ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ อ านวยความสะดวกให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อย  
 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
๑. นางสุดใจ  ภู่เทศ   ประธานกรรมการ 
๒. นายเรืองชัย  เขียวสด   รองประธานกรรมการ 
๓. นายวิเศรษฐ  ศรีแสง   กรรมการ 
๔. นายสมศักดิ์  ปริตัง   กรรมการ 

 
……/๕. นายทักศิลป์ 



 

-๒- 
 
     ๕. นายทักศิลป์  ทองที ่   กรรมการ 
     ๖. นายพยุงศักดิ ์  สบายใจ   กรรมการ 

๗. นายสมชาย  ภู่เทศ   กรรมการ 
๘. นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ  กรรมการ 
๙. นายอุทัย   บุญเสนอ  กรรรมการ 
๑๐.นายองอาจ  ศรีนวล   กรรมการ 
๑๑. นางสาวประภาดา พวงพุฒ   กรรมการ 
๑๒. นายวีระศักดิ์  สุนทร   กรรมการ 

      ๑๓. นายณรงค์ฤทธิ์  อ าพันธ์   กรรมการ 
      ๑๔. นายประลองยุทธ แก้วกัลยา  กรรมการ 
      ๑๕. นายจิรานุวัฒน์  ทะนสุข   กรรมการ 
      ๑๖. นายพิสิทธิ์  ทัดภูธร   กรรมการ 
      ๑๗. นายวิจัย   ปรัสพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๘. นางสาวกานต์จิรารัตน์   เตชะชุดานันท์  กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๙. นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒๐. นายเมธาวี           ค าทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นางสาวขวัญลมลทิพย์ จันทร์ดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๒. นางสาวขวัญสุดา เจริญศรี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๓. นักศึกษาชมรมวิชาชีพ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นักศึกษา) 

มีหน้าที ่๑.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง  ๆ  ในการด าเนินงาน  
๒.  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของฝ่ายต่าง  ๆ 
๓.  ตรวจเครื่องแต่งกาย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.  ให้การสนับสนุนติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  วางแผน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ 
๑. นายสนธิต  ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 
๒. นายเรืองชัย  เขียวสด   รองประธานกรรมการ 
๓. นายอิทธิพล  บุญคูณ   กรรมการ 
๔. นายอุดร  พงษ์พ้ืน   กรรมการ 
๕. นายทองใส  กันยุตะ   กรรมการ 
๖. นายอุเทน  ดวงมาลา  กรรมการ 
๗. นายสมชาย  บัวใหญ่   กรรมการ 
๘. นางหนูบาง  ทองลา   กรรมการ 

๙. นายสุภี   มินด า   กรรมการ 
๑๐. นายทองลา  โสภา   กรรมการ 
๑๑. นายทองสุข  สาระภัย   กรรมการ 

 
……./มีหน้าที่   



 

-๓- 
 

๑๒. นายจรัญ  ช่วยสุข   กรรมการ 
๑๓. นายทินกร  ศิรินู   กรรมการ 
๑๔. นางนวล   บุญเสริฐ   กรรมการ 
๑๕. นายสมชาย  ภู่เทศ   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวจิรัชยา  วงศ์ค า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดห้องเตรียมความพร้อม เก้าอ้ี โต๊ะ ให้พร้อมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๑.  นายสนธิต  ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 
๒.  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวเจนจิรา  ศรีหาวงศ ์  กรรมการ 
๔.  นางสาวศตพร  กสิภูม ิ   กรรมการ 
๕.  นางกกบุญ  บัวใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 
๕.  นางสาวผยอม  ธาดาวงษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เบิก-จ่ายเงินในการด าเนินงาน จัดเตรียมหลักฐาน ใบส าคัญต่าง ๆ  ในการเบิกจ่าย 
และสรุปผลค่าใช้จ่ายตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม 

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดซื้อ จัดจ้ำง 
๑. นายสนธิต  ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 
๒. นายเรืองชัย  เขียวสด   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกานต์จิรารัตน์     เตชะชุดานันท์  กรรมการ 
๔. นางสาวสุกัญญา  เสทสีสุข   กรรมการ 
๕. นางสาวภาวินี        ฉัตรวิไล   กรรมการ 
๖. นายวิเศรษฐ   ศรีแสง   กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวขวัญฤดี  มีชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที ่จัดหาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
๑.  นายสนธิต  ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 
๒.  นายธนาธิป  สอนอาจ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นายกฤตเมธ    ประกอบแสง  กรรมการ  
๔.  นางสาวละอองดี  สีหันต์   กรรมการ 
๕.  นายพีระศักดิ์  จันทร์จิตร  กรรมการ 
๖. นายเมธาวี            ค าทอง   กรรมการ 
๗.  นายพัฒนพงศ์         ค าวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 
๘.  นางสาวปวีณา  ถนอมทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ เป็นพิธีกรด าเนินรายการ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และสื่อวีดีทัศน์ และประชาสัมพันธ์
การด าเนินกิจกรรมทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอินเตอร์เน็ต  บันทึกภาพการระหว่าง
การจัดกิจกรรมต่างๆ  และอัดภาพเรียบร้อยเมื่อเสร็จ 

....../๗. คณะกรรมการ 



 

-๔- 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
๑. นางสุดใจ  ภู่เทศ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพัชนีย์  วิธิบุญ   กรรมการ 
๔. นางสาวประภาดา พวงพุฒ   กรรมการ 
๕. นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวอัมพิดาพรรณ ณิกุลแก้วละมุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นักศึกษา) 
๘. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ(นักศึกษา) 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่างและอาหารกลางวันให้เพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยวัดผลและประเมินผล 
๑.  นายธนชน  อินทจันทร์  ประธานกรรมการ 
๒.  นายสมาน  คูณสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวกนิษฐา        ลาสา   กรรมการ 
๔.  นางสาวขวัญสุดา  เจริญศรี   กรรมการ 
๕.  นายสุริยา  สามแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นายพงษ์สิทธิ์  จันทะโครพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ สร้างแบบประเมินและแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   เก็บข้อมูลและ 
ประเมินการจัดกิจกรรม  สรุปผลการด าเนินงานรายงานผลและด าเนินงาน 

 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ  
เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย  ความยุติธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานจากเงินงบประมาณหรือเงินบ ารุงการศึกษา 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๖  เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

(นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 


