
 
 

แบบขอเสนอโครงงานคุณธรรมจิตอาสา 
 

การเรียนการสอน เสริมการเรียนการสอน                                         
ปรับปรุงพัฒนา ครบวงจร อ่ืน ๆ 
 
 

 

๑.  ชื่อโครงงาน  DTEC Volunteer “จิตอ่อน จิตดี จิตแข็ง”   
ผู้ประสานงาน  นายเรืองชัย  เขียวสด 
ต าแหน่ง  หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา   โทรศัพท์  ๐๔๕ - ๔๒๙๐๕๐ 
โทรสาร  ๐๔๕ - ๔๒๙๐๕๐  โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-7632832 

      

๒.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ คือจิตของคนที่รู้จักเสียสละและคิดที่จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่

ส่วนรวม ไม่สร้างปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขในการ
ท าคุณงานความดีเพ่ือส่วนรวม  คนที่มีจิตสาธารณะเป็นคนที่มีจิตส านึกที่ค านึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ ทุกสิ่ งที่ปฏิบัติ
จะให้ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากรของส่วนรวม ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของ
ส่วนรวม นอกจากนี้ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะยินดีเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆจะเรียกเพ่ิมเติมว่า เป็นคนมีจิตสาธารณะและจิตอาสา ชุมชนเป็นที่รวมของคนหมู่มาก มีการใช้ทรัพยากรและ
สาธารณูปโภคร่วมกัน จึงอาจเกิดปัญหาที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชน การสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน สร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นภูมิล าเนาจะช่วยให้ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
การท านุบ ารุงศาสนาถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการ สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงฝึกให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของชุมชน โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “วินัย สะอาด จิต
อาสา” เพ่ือเป็นการ สร้างและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชน เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข  

 

  ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “จิตอาสา” จึงได้ด าเนิน
โครงงาน DTEC Volunteer “จิตอ่อน จิตดี จิตแข็ง” ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  ๓ มิถุนายน – วันที่        
13 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
 1. วัดรก ร้าง ขาดการดูแล บ ารุงรักษา  
 2. สาขาวิชาแต่ละสาขาวิชามีขยะ เศษกระดาษ จัดวางเครื่องมืออุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ีไม่เป็นระเบียบ 
 3. แหล่งน้ าในชุมชนมีวัชพืชและผักตบชวาจ านวนมาก 
 

4. สาเหตุของปัญหา 
 1. ขาดการดูแล บ ารุง รักษา 
 2. ขาดจิตส านึก จิตอาสาและจิตสาธารณะ  
 

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก จิตอาสาและจิต
สาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
 

/5.2.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร...  

โครงการที่ …๓๕๓../ ๒๕๖๒ 
ตามนโยบาย 

กระทรวงฯ    ข้อ............ 
สอศ.           ข้อ............ 
วิทยาลัยฯ     ข้อ............. 
 อื่นๆ............................... 
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 5.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา   
9 วัด ในอ าเภอเดชอุดม 
 5.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิจกรรมจิตอาสา 
พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 5.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาด าเนินกิ จกรรมจิตอาสา 
พัฒนาชุมชนในอ าเภอเดชอุดม 
 

6.  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 
   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         

 

6.๒.  เชิงคุณภาพ 
  บุคลกรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ านวน 1,863 คน มีจิตส านึก 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน ด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา 9 วัด ในอ าเภอเดชอุดม พัฒนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและพัฒนาชุมชนในอ าเภอ 
เดชอุดม 
 
 
 

/7.  แผนการด าเนนิ... 
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7.  แผนการด าเนนิโครงงาน   

  
8. งบประมาณ - ไม่มี 
 

9. หลักธรรมหรือค าสอนที่มาใช้ในการด าเนนิงานโครงงานคุณธรรมให้ประสบผลส าเร็จ 
 จิตอาสา จิตสาธารณะ การเป็นคนจิตอาสา ต้อง อา-สา รับท าด้วยความเต็มใจ ด้วยความสมัครใจ ไม่หวัง
สิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เช่นดูแลคนชรา ดูแลเด็ก ดูแลคนยากไร้ด้อยโอกาส สัมผัสกันด้วยความรักความเมตตาและ
หัวใจความเป็นมนุษย์ การอาสาเพ่ือให้คนอ่ืนพ้นทุกข์ และมีความสุข ผู้อาสา ต้องได้รับการฝึกฝน ทั้งด้านความรู้ 
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาสา ทักษะที่จ าเป็น ฝึกให้มองไกลเหมือนพญาเหยี่ยว ไม่ใช่มองใกล้เหมือนเจ้าหน้าที่
ที่มีจุดอ่อนด้านนี้ มักมองเห็นแต่สิ่งที่ใกล้ตัว อาสาต้องใช้ปากอย่างมธุรสวาจา ถามด้วยความห่วงใย แนะน า ช่วย
ผ่อนคลายทุกข์ คลายเครียดและความวิตกกังวลรวมทั้งท ากิจกรรมที่ช่วยให้ความสุขเช่นเล่นดนตรี อาสาต้องใช้หู
ฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ ดังเช่นอาสาใน ร.พ.อาจใช้ประโยชน์โดยการฟังได้มากกว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่มีเวลา
น้อยไม่สามารถฟังได้อย่างตั้งใจเพราะคนไข้มีจ านวนมาก อาสาจึงเป็นผู้ เติมส่วนขาดด้านนี้ท าหน้าที่รับฟังอย่าง
ตั้งใจ อาสามีหัวใจต้องมีพรมวิหาร อันเป็นธรรมะของผู้มีใจอันประเสริฐมีความรักเป็นปกติ มีความสงสารเป็นปกติ
และ มีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาริษยาใคร พลอยยินดีกับบุคคลอ่ืนที่ได้ดีเป็นปกติ   ส าหรับอุเบกขาความวางเฉย รู้จัก
ปล่อยวางเมื่อช่วยเหลืออะไรไม่ได้ พรหมวิหารคือ ธรรมอันเป็นที่อาศัยของพรหมมี 4 อย่างคือ ท า พูด คิด ท าจิต
ให้มี- เมตตา ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีสุข- กรุณา  ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์- มุทิตา  ยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีสุขและ/หรือพ้น
ทุกข-์ อุเบกขา ปล่อยวางได้ เมื่อไม่สามารถช่วยให้ผู้อ่ืนมีสุขและ/หรือพ้นทุกข์ได้นอกจากนี้อาสาต้องมี  สังคหวัตถุ 
4หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่ง
กันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
 1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่
เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรค านึงอยู่เสมอ
ว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน าติดตัวเอาไปได้ 
 2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว 
พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะส าหรับกาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญกับการพูดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการ
พูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค าหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
 3. อัตถจริยาคือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
 4. สมานัตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายร่วมทุกข์ร่วม
สุข คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้าง ความนิยม และไว้วางใจ
ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
 

/10. วิธีการแก้ปัญหา... 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ศ. 2562 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงงาน/ขออนุมัติ      
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมมอบหมายหน้าที่      
3. ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง      
4. ประชาสัมพันธ์โครงงาน      
5. ด าเนินงานตามโครงงาน      
6. สรุปและประเมินผล      

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2
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10. วิธีการแก้ปัญหา 
 1. จัดทีมแกนน าขับเคลื่อนโครงงานในระดับสาขาวิชาและวิทยาลัย 
 2. สร้างความเข้าใจ ในการด าเนินโครงงาน ข้อตกลงร่วมกันในระดับวิทยาลัยลงสู่สาขาวิชา 
 3. ก าหนดวิธีการด าเนินโครงงานด้านความสะอาดและการบ ารุงรักษา 
 4. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจิตอาสา ต้องค านึงถึงมารยาทต่างๆ การมีสัมมาคารวะ การนอบน้อม
ต่อพระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ 
 5. ก าหนดกระบวนการปฏิบัติ การตรวจสอบ การนิเทศร่วมกัน 
 6. มอบหมายหน้าที่/แผนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติ/การเผยแพร่ทางออนไลน์ 
 7. การเก็บข้อมูล รายงานผล และการเรียนรู้ผลจากการปฏิบัติ 
 8. น าข้อมูลมาสรุปพัฒนา ยกย่อง ชมเชย มอบรางวัล 
 

11.  ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 คุณธรรมเป้าหมาย จิตอาสา 
 พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก จิตอาสา
    และจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่
    หวังผลตอบแทน 
 

12. วิธีการวัดและประเมินผล 
 ตัวช้ีวัด   ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก จิตอาสา
    และจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่
    หวังผลตอบแทน ร้อยละ 95 
 วิธีการประเมิน  - เก็บข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ 

 

13. ผู้เสนอโครงงาน 
 
 
 
              (นายสมศักดิ์  ปริตัง)                                                (นายเรืองชัย  เขียวสด) 
            กรรมการและเลขานุการ                          หวัหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
           ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ                                         ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ 

 
 

 

ความเห็นหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาฯ   ลงชื่อ........................................................ 
                   (นายเรืองชัย  เขียวสด)   
                     ........./........../๒๕๖2 
 
 
 
 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ            ลงชื่อ........................................................ 
                  (นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์)   
           ........../.........../๒๕๖2 

 
/ความเห็นหัวหน้า... 
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ความเห็นหัวหน้างานวางแผนฯ 
   โครงการมีในแผนฯ         เห็นสมควรอนุมตั ิ
   โครงการไม่มีในแผนฯ      เห็นสมควรไม่อนุมตัิเพราะ.................          

ยอดเงินที่จัดสรรให้.................................บาท 

ยอดเงินท่ีขอ..........................................................บาท 
คงเหลือ............................................…...................บาท 
 
ลงช่ือ............................................../............./.............. 
(นางสาววิภาวดี   จันทร์อุตส่าห์) 

ความเห็น รองฯ ฝ่ายวางแผนฯ 
   เห็นสมควรอนุมตั ิ
   เห็นสมควรไม่อนุมัตเิพราะ............................................. 
          
 
ลงช่ือ...................................................../............../............. 
         (นายธนชน  อินทจันทร์) 
 
 

ความเห็นผู้อ านวยการ 
   อนุมตั ิ
   ไม่อนุมตั ิ

 
ผู้รับโครงการ............................ ผู้ส่งโครงการ (ไปพัสดุ)........................ 
                 ........./.........../.........                   ........../...…...../........ 

   อื่น ๆ ................................................................. 
 

 
ลงช่ือ..................................................../............../............. 
        (นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม                                                                                    , 
ที่                                   /๒๕๖2                    วันที่        3 มิถุนายน 2562                             .                                         
เร่ือง  ขออนุญาต/ขออนุมัติในการด าเนินโครงงาน DTEC Volunteer “จิตอ่อน จิตดี จิตแข็ง”                        .  

 

เรียน     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

จิตอาสาและจิตสาธารณะ คือจิตของคนที่รู้จักเสียสละและคิดที่จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม ไม่สร้างปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขในการ
ท าคุณงานความดีเพ่ือส่วนรวม  คนที่มีจิตสาธารณะเป็นคนที่มีจิตส านึกที่ค านึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ ทุกสิ่งที่ปฏิบัติ
จะให้ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากรของส่วนรวม ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของ
ส่วนรวม นอกจากนี้ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะยินดีเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆจะเรียกเพ่ิมเติมว่า เป็นคนมีจิตสาธารณะและจิตอาสา ชุมชนเป็นที่รวมของคนหมู่มาก มีการใช้ทรัพยากรและ
สาธารณูปโภคร่วมกัน จึงอาจเกิดปัญหาที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชน การสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน สร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นภูมิล าเนาจะช่วยให้ชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 
การท านุบ ารุงศาสนาถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการ สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงฝึกให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของชุมชน โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “วินัย สะอาด จิต
อาสา” เพ่ือเป็นการ สร้างและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชน เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข  

 

  ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “จิตอาสา” จึงได้ด าเนิน
โครงงาน DTEC Volunteer “จิตอ่อน จิตดี จิตแข็ง” ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  ๓ มิถุนายน – วันที่        
13 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
         

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ 
 
 
 
        (นายสมศักดิ์  ปริตัง)              (นายเรืองชัย  เขียวสด) 
      กรรมการและเลขานุการ         หวัหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

          ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ                      ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ           เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ 
          ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ.......................  ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ................ 
 
 
 
      (นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์)                                                 (นายธนชน  อินทจันทร์) 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
/เห็นควรอนุญาต... 
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 เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ           เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ 
          ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ.......................  ไม่เห็นควรอนุญาต/อนุมัติ เพราะ............... 
 
 
             
           (นายสนธิต  ดาโรจน์)  (นางสุดใจ  ภู่เทศ) 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
            ผู้เห็นชอบโครงการ                                     รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.                    
                 ผู้เห็นชอบโครงการ 

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

    
 
 

(นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ อวท.๒๐ 
 
 
 
 

แบบขออนุมัติใช้เงิน 
 

ตามโครงการ         ชมรมวิชาชีพ        องค์การฯ     กิจกรรมของสถานศึกษา 
 

เขียนที่ส านักงานองค์การนักวิชาชีพฯ  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

วันที่ ......... เดือน ........................  พ.ศ. ………… 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 เนื่องด้วยข้าพเจ้านายเรืองชัย  เขียวสด  ต าแหน่ง  หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม มีความ
ประสงค์ขออนุมัติใช้เงิน ของ   ชมรมวิชาชีพ    องค์การฯ  กิจกรรมของสถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนหรือโครงการที่   ๑  เรื่องการด าเนินโครงงาน DTEC Volunteer “จิตอ่อน จิตดี จิตแข็ง”ในการ
ด าเนินงานในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน  ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 อนึ่ง ในขณะนี้เงินของ      ชมรมวิชาชีพ     องค์การฯ     กิจกรรมของสถานศึกษา 
เหลือยอดเงินสุทธิเป็นจ านวน …………………-……………… บาท (………………………………………………………………………) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

        ลงชื่อ………..…………………………..…….. 
      (นายเรืองชัย  เขียวสด) 

               หวัหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม 
 

 

    ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………                                                       
 

              ลงชื่อ………………………..……………....                
                 (นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์)  
                           ………../…………./………… 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
   

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัต ิเพราะ……………………………. 

 
ลงชื่อ……………………………………………. 

                (นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 
                        ………../…………./…………           

 
 



 
 
 
 

 
   

ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ที่   511 /๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงงาน DTEC Volunteer “จิตอ่อน จิตดี จิตแข็ง” 
………………………………………..……. 

จิตอาสาและจิตสาธารณะ คือจิตของคนที่รู้จักเสียสละและคิดที่จะท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวม ไม่สร้างปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขในการ
ท าคุณงานความดีเพ่ือส่วนรวม  คนที่มีจิตสาธารณะเป็นคนที่มีจิตส านึกที่ค านึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ ทุกสิ่งที่ปฏิบัติ
จะให้ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากรของส่วนรวม ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในการใช้ทรัพย์สินของ
ส่วนรวม นอกจากนี้ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะยินดีเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
ใดๆจะเรียกเพ่ิมเติมว่า เป็นคนมีจิตสาธารณะและจิตอาสา ชุมชนเป็นที่รวมของคนหมู่มาก มีการใช้ทรัพยากรและ
สาธารณูปโภคร่วมกัน จึงอาจเกิดปัญหาที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชน การสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน สร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นภูมิล าเนาจะช่วยให้ชุมชนอยู่ด้ วยกันอย่างมีความสุข 
การท านุบ ารุงศาสนาถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการ สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจึงฝึกให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของชุมชน โดยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “วินัย สะอาด จิต
อาสา” เพ่ือเป็นการ สร้างและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชน เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข  

 

  ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “จิตอาสา” จึงได้ด าเนิน
โครงงาน DTEC Volunteer “จิตอ่อน จิตดี จิตแข็ง” ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  ๓ มิถุนายน – วันที่         
13 กันยายน 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑.  นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว   ประธานกรรมการ 
๑.๒.  นายสนธิต  ดาโรจน์   กรรมการ 
๑.๓.  นางสุดใจ    ภู่เทศ   กรรมการ 
๑.๔.  นายธนชน    อินทจันทร์  กรรมการ 
๑.๕  นางสาวทักษิณา ชมจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย    
๒.๑.  นางสาวทักษิณา  ชมจันทร์  ประธานกรรมการ 
๒.๒.  นายเรืองชัย  เขียวสด   รองประธานกรรมการ 
๒.๓.  นายหลวง  ประสานพันธ์  กรรมการ 
๒.๔.  นางปราน ี  เขียวสด   กรรมการ 
๒.๕.  นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ   กรรมการ 
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๒.๖.  นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี   กรรมการ 
๒.๗.  นายวิเศรษฐ  ศรีแสง   กรรมการ 
๒.๘.  นายปิยะวุฒ ิ  ป้องเพชร  กรรมการ    
๒.๙.  นางสาวสมภาน เจตนา   กรรมการ 
๒.๑๐.นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์   กรรมการ 
๒.๑๑.นายพิบูล  ชวนชม   กรรมการ 
๒.๑๒.นางกกบุญ  บัวใหญ่   กรรมการ 
๒.๑๓.นายโกวิทย ์  เคาเลิศ   กรรมการ 
๒.๑๔.นายวีระศักดิ์  เรียงเงิน   กรรมการ 
๒.๑๕. นายสมศักดิ์   ปริตัง   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑๖. นายพิทยาทร  ลามสีดา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๗. นางสาวขวัญลมลทิพย์ จันทร์ดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที ่ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละฝ่าย และรายงานผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์   

 

 ๓. คณะกรรมการด าเนินโครงงาน ประกอบด้วย 
๓.๑. สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล   ประกอบด้วย 

๓.๑.๑ นายปิยะวุฒิ             ป้องเพชร  ประธานกรรมการ 
๓.๑.๒ นายสมศักดิ์  ปริตัง   กรรมการ 
๓.๑.๓ นายพิทยาทร  ลามสีดา   กรรมการ 
๓.๑.๔ นายวิจัย   ปรัสพันธ์  กรรมการ 
๓.๑.๕ นายธีรพล  ดาศรี   กรรมการ 
๓.๑.๖ นายประหยาด  ก้อนค าบา  กรรมการ 
๓.๑.๗ นายปรีดาศักดิ์  สิงห์ค า   กรรมการและเลขานุการ  

   ๓.๒ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต  ประกอบด้วย 
๓.๒.๑ นางศุภรักษ์  บุญสาง   ประธานกรรมการ 
๓.๒.๒ นายวีรศักดิ์  เรียงเงิน   กรรมการ   
๓.๒.๓ นายพชร  พุฒพันธ์   กรรมการ 
๓.๒.๔ นายองอาจ  ศรีนวล   กรรมการ 
๓.๒.๕ นายจิรานุวัฒน์  ทะนสุข   กรรมการ 
๓.๒.๖ นางสาวณัฐติญา   มุงคุณค าขาว  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๓.๓ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ   ประกอบด้วย 
๓.๓.๑ นายโกวิทย์  เคาเลิศ   ประธานกรรมการ 
๓.๓.๒ นายประภาดา  พวงพุฒ   กรรมการ 
๓.๓.๓ นายวีระศักดิ์  สุนทร   กรรมการและเลขานุการ      

๓.๔ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้า  ประกอบด้วย 
๓.๔.๑ นายพิบูล  ชวนชม   ประธานกรรมการ 
๓.๔.๒ นายอุทัย  บุญเสนอ  กรรมการ 
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๓.๔.๓  นายศิลป์ชัย  ข าทอง   กรรมการ 
๓.๔.๔ นายเกียรติศักดิ์  สระแก้ว   กรรมการ 
๓.๔.๕ นางสาวอรวรรณ  จันทมาส  กรรมการ 
๓.๔.๖ นายณัฐวิชช ์  มะลิวัลย์   กรรมการและเลขานุการ   

 ๓.๕ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย 
๓.๕.๑ นายหลวง  ประสานพันธ์  ประธานกรรมการ 
๓.๕.๒ นายหัสวาร  ผลวิสุทธิ ์  กรรมการ 
๓.๕.๓ นายธนาธิป  สอนอาจ  กรรมการ 
๓.๕.๔ นายสุริยา  สามแก้ว   กรรมการ  
๓.๕.๕ นายสราวุธ  ก าทอง   กรรมการ 
๓.๕.๖ นายศิริวัฒน์  สุวรรณรมย์  กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๖ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา  ประกอบด้วย 
๓.๖.๑ นายเรืองชัย  เขียวสด   ประธานกรรมการ 
๓.๖.๒ นายวีระศักดิ์  เพ็งธรรม  กรรมการ 
๓.๖.๓ นายวัชระ  เขียวกลม  กรรมการ 
๓.๖.๔ นายณัฐพัชร์  วรพิมพ์รัฐ  กรรมการ 
๓.๖.๕ นายณรงค์ฤทธิ์  อ าพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๗ สาขาวิชาการตลาด  ประกอบด้วย 
๓.๗.๑ นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ   ประธานกรรมการ 
๓.๗.๒ นางสาววิภาวด ี  จันทร์อุตส่าห์  กรรมการ 
๓.๗.๓ นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 

๓.๘ สาขาวิชาการบัญชี  ประกอบด้วย 
๓.๘.๑ นายวิเศรษฐ  ศรีแสง   ประธานกรรมการ 
๓.๘.๒ นางสุนิฌานันท์  ประสานพันธ์  กรรมการ 
๓.๘.๓ นางจารุวรรณ  เนตรสง่า  กรรมการ 
๓.๘.๔ นางกิตยาภรณ์  ทวีสิทธิ์   กรรมการ 
๓.๘.๕ นางสาวรุจิรา  พูลเพิ่ม   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๙ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกอบด้วย 
๓.๙.๑ นายพยุงศักดิ์  สบายใจ   ประธานกรรมการ 
๓.๙.๒ นางสาววันนิษา         แสนทวีสุข  กรรมการ 
๓.๙.๓ นางสาวพัชนีย์  วิธิบุญ      กรรมการ 
๓.๙.๔ นายกฤตเมธ  ประกอบแสง  กรรมการ 
๓.๙.๕ นายอุเทน  นามโคตร  กรรมการ 
๓.๙.๖ นางสาวละอองดี  สีหันต์   กรรมการ 
๓.๙.๗ นางสาวธารทิพย์  ภาเรือง   กรรมการและเลขานุการ 

    ๓.๑๐ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
๓.๑๐.๑ นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี   ประธานกรรมการ 
๓.๑๐.๒ นางปรานี  เขียวสด   กรรมการ 
๓.๑๐.๓ นางสาวสมภาน  เจตนา   กรรมการ  
๓.๑๐.๔ นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์   กรรมการ  
๓.๑๐.๕ นางสาวกาญจิรารัตน์ เตชะชุดานันท์  กรรมการ 
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๓.๑๐.๖ นางสาวกนิษฐา   ลาสา   กรรมการ 
๓.๑๐.๗ นางสาวปาริชาติ  ทองทับ   กรรมการ 
๓.๑๐.๘ นายธนากร  ปวะบุตร  กรรมการ 
๓.๑๐.๙ นายประลองยุทธ  แก้วกัลยา  กรรมการ 
๓.๑๐.๑๐ นางสาวอินทุอร สารภัย   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ๓.๑๑ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน  ประกอบด้วย  
๓.๑๑.๑ นายสมชาย  ภู่เทศ   ประธานกรรมการ 
๓.๑๑.๒ นายปรมา  บัวสอน   กรรมการ 
๓.๑๑.๓ นายพิสิทธิ์  ทัดภูธร   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่๑. น านักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงงาน 
  ๒. ควบคุมการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

 

 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ   ประกอบด้วย   
   ๔.๑.  นายสนธิต   ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 

๔.๒.  นายวิเศรษฐ  ศรีแสง   กรรมการ 
     ๔.๓.  นางจารุวรรณ  เนตรสง่า  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวน้ าฝน  ส่งเสริม   กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวขวัญฤดี  มีชัย   กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวศตพร  กสิภูม ิ   กรรมการ 
 4.7  นางสาวภาวิณี  ฉัตรวิไล   กรรมการ 
 ๔.8  นางกกบุญ   บัวใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.9  นางสาวผยอม  ธาดาวงษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.10  นางสาวเจนจิรา  ศรีหาวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงงาน และจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
  

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  ประกอบด้วย   
๕.๑ นายสนธิต   ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายเรืองชัย  เขียวสด   กรรมการ 
๕.๓ นายทองสุข  สาระภัย   กรรมการ 
๕.๔ นายสุภี   มินด า   กรรมการ 
๕.๕ นายทองลา  โสภา   กรรมการ 
๕.๖ นายอุดร   พงษ์พ้ืน   กรรมการ 
๕.๗ นายทองใส  กันยุตะ   กรรมการ 
๕.๘ นายสมชาย  บัวใหญ่   กรรมการ 
๕.๙ นายทินกร   ศิรินู   กรรมการ 
๕.๑๐ นายอุเทน   ดวงมาลา  กรรมการ 
๕.๑๑ นายจรัญ   ช่วยสุข   กรรมการ 
๕.๑๒ นางหนูบาง  โสภา   กรรมการ 
๕.๑๓ นางนวล   บุญเสริฐ   กรรมการ 
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๕.๑๔ นายสมชาย  ภู่เทศ   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๕ นายศรีประพร  บุญเติม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 
 

 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย   
   ๖.๑.  นายสนธิต   ดาโรจน์   ประธานกรรมการ 

๖.๒.  นายหสัวาร  ผลวิสุทธิ ์  กรรมการ 
     ๖.๓.  นายศิลป์ชัย  ข าทอง   กรรมการ 
 ๖.๔  นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๕  นางสาวปวีณา  ถนอมทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการจัดกิจกรรม จัดท าป้ายโครงงาน ด าเนินการฝ่ายพิธีการต่างๆ และ
บันทึกภาพตลอดการจัดกิจกรรม   

 

 ๗.  คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  ประกอบด้วย 
 ๗.๑  นางสุดใจ   ภู่เทศ   ประธานกรรมการ 
 ๗.๒  นางสาวนิภาวรรณ  หงษ์วิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓  นางสาววาสนา  จันทร์พวง  กรรมการ 
 ๗.๔  นางสาวณชฎาสุนันท ์  ชินโนนจันทร ์  กรรมการ 
 ๗๕  นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๖ นางสาวอัมพิดาพรรณ   ณิกุลแก้วละมุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที ่ จัดเตรียมน้ าดื่ม และอาหารว่างส าหรับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ   
 

 ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย    
 ๘.๑  นายธนชน   อินทจันทร์  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นายสมาน   คูณสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓  นางสาวกนิษฐา        ลาสา   กรรมการ 
  ๘.๔  นายโกวิทย ์  เคาเลิศ   กรรมการ 
  8.5  นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์   กรรมการ 
  8.6  นายสมชาย   ภู่เทศ   กรรมการ 
  ๘.7  นายสุริยา   สามแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

            ๘.8  นายพงษ์สิทธิ์  จันทะโครพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ สร้างแบบประเมินและแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม   เก็บข้อมูลและประเมินการจัด

กิจกรรม  สรุปผลการด าเนินงานรายงานผลและด าเนินงาน 
 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ รอบคอบ และเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย ความยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

สั่ง ณ วันที่  6  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 

                      (นายพงษ์ศักดิ์พล  ทาแก้ว) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 


