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คานา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ. ศ. 2562 ของ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงาน
อาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นจากการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมนา ร่วมทา ร่วมเปลี่ยน ของผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นวางแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประโยชน์ ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจาปีดังกล่า ว เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเป็ น แนวทางในการปฏิบั ติ งานให้ บรรลุ ต ามวัต ถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งยังเป็น เครื่องมือในการ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลในการดาเนินงาน/ปฏิบัติงานของสถานศึกษาว่าได้ดาเนินงานตามแผนและมีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตรงตามแผนและถูกต้องตามระเบียบราชการ
ท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่อง
คณะผู้จัดทาและรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจาปีนี้ ขอน้อมรับที่จะแก้ไขและอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และอานาจหน้าที่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน
ภารกิจ
จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม
วิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ทาหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17)
2. มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคานึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพ.ศ. 2546 ข้อ 1)
2.1 จัดทาข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.2 ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
2.3 กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพฐาน
2.4 พัฒ น า ค รูแ ล ะ บุค ล า ก ร ก า รอาชีวศึกษา
2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนรวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความ
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ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ
2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2.8 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาเนินการตามที่คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามอบหมาย
2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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1.2 ยุทธศาสตร์ นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา มีรายได้ระหว่างเรียน”
11 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา
12 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน
13 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
14 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center
15 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP
16 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
17 ลดการออกกลางคัน
18 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
19 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
110 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
111 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้
มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย
อย่างมีคุณภาพ”
ด้านคุณภาพผู้เรียน
2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ
2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ
2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา
ด้านคุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ
2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน
2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา
- โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น)
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- วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism)
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง
2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา
2.14 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพครู
2.15 กา ห น ด ม า ต ร ฐ า น ส ม ร ร ถ น ะ ค รูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มีเอกภาพ
ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ดูแ ล แ ล ะ แ ก้ปัญ ห า ค รูจ้า ง ส อ นและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญ กาลังใจ และจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ป้อ ง กัน แ ล ะ แ ก้ปัญ ห า ย า เ ส พ ติดในสถานศึกษา
3.5 จัด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ / ท รัพ ย า ก รอย่างเหมาะสม
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
3.6 กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและต่างประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาครู
พัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
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ภารกิ จและนโยบาย การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบาย เป้ า หมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล การวิจัย
พัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออก
กลางคันสูง
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม19
สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการจัด
หลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย
รัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การ
สร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟความเร็ วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะวัย
แรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒ นาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่ว มจัดอาชีว ศึกษาในสถานพินิ จ
เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ และ
อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9 เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ Fix It
Center และกรณีภัยพิบัติ
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- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู รุ่นใหม่
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณ ภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒ นาครู สร้ างเครือข่า ยครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ ครูทาวิจั ย เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สาเร็จอาชีวศึกษา มีขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ทั้ ง สมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ ง หน้ า ที่ (Function
Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะ
อาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency
Based Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้งการแก้ปั ญหาด้ านพฤติ ก รรม
และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา English Program
(EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษัท
ต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า
จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
.
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web Portal,
E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ Formula
Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย, การกระจายอานาจจัดซื้อ
จัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้เพียงพอ
4.3 ด้านบริ ห ารงานบุ คคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิช าชีพ จัดหาลู กจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4 ด้ า นการสร้ า งความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศเพื่ อ พั ฒ นา การจั ด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACCและSEARCA ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น เดนมาร์ก
เยอรมัน ฯลฯ
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ข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
ยึดหลักธรรมมาภิบาล
นาภาพลักษณ์ที่ดี
ประสานเครือข่าย
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น
เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
เน้นสอนระบบทวิภาคี
เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
เน้นทางานประสานชุมชน

บริหารงานประจา
ใช้เทคโนโลยีบริหาร
ขยายทวิภาคี
หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"
พัฒนาครูและองค์กร
นาสิ่งดีดีสู่สังคม
สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก
ของกระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ยั ง ไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรมอย่ า งเต็ ม ที่ ผลิ ต ภาพการผลิ ต ของภาคบริ ก ารและภาคเกษตร
ยังอยู่ในระดับต่า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้า การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่ างที่สามารถพัฒนา
ต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสาคัญสาหรับการ
พัฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น และมิติของการบริห ารจัดการภาครัฐ ที่ยั งขาดความต่อ เนื่อ งและความยืดหยุ่น ในการ
ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัย แรงงานลดลงและประชากรสู งอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแบบ ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิด
เสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
จะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศ
ไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสั ง คม สร้ างการเติบ โตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อ ม และมีภ าครัฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุท ธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เน้ น การบริ ห ารจั ดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุก คามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ านและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ
(5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย
๕ ประเด็น ได้แก่
1. การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความสงบเรี ย บร้ อ ยและสั น ติ สุ ข ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ
และมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก
ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
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2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครั ฐ เพื่อสร้ างเสริ มความสงบสุ ข สั น ติสุ ข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้ กับประเทศชาติ ภูมิภ าค
และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้าง
และธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค
โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่า
หรั บ การติ ด ตาม เฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เตื อ น ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ นคงแบบองค์ ร วม อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้ างพื้น ฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้ อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3)
“สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและ
ปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงาน
ใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้่าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการ
กระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่
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1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4)
เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ
2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทย
ไปสู่ ป ระเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยนวั ต กรรมและเทคโนโลยี แ ห่ ง อนาคต ประกอบด้ ว ย (1) อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ (2)
อุตสาหกรรมและบริ การการแพทย์ ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (4)
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ
3. สร้ า งความหลากหลายด้ า นการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส่าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสู ง ประกอบด้วย (1)
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
(4) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้่า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้ างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้น ที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้ร อยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิต
วิ ญ ญ า ณ ข อ ง ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น แ ล ะ มี อั ต ลั ก ษ ณ์ ชั ด เ จ น โ ดย
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็น คนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพั ฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา
(4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (7) การส่งเสริม ให้คน
ไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
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2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒ นาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่ว งวัย ประกอบด้ว ย
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ
และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษ
ที่ ๒๑ (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุก
ระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท
ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐาน
ระบบรองรับการเรี ยนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
4. การตระหนั ก ถึ ง พหุ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย โดย (1) การพั ฒ นาและส่ ง เสริม พหุ ปั ญ ญาผ่ าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ
5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (1) การสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (5) การส่งเสริมให้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย (1) การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (4)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1) การส่งเสริมการ
ออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกาย
กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชี พ และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญที่ให้ความ
ส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุน
การรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม
ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง
และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตั วชี้วัด ประกอบด้ วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้า ถึงบริ การภาครัฐ ระหว่างกลุ่ มประชากร
(2) ความก้าวหน้ าของการพัฒ นาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒ นาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญ ทาง
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เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่ อ มล้ า สร้ า งความเป็ น ธรรมในทุ ก มิ ติ โดย (1) ปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ฐานราก
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิตภาพ
และคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท่างาน (5)
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดใน
มิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูง
วัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนับสนุนการรวมตัวและดึงพลั งของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6)
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพือ่ รองรับสังคมยุคดิจิทัล
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย (1)
ส่งเสริมการปรับ พฤติกรรมในระดับ ครัวเรื อน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว
การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (3) สร้างการ มีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส่าคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
๖ ประเด็น ได้แก่
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นก่าเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่่าล่
น้ าคลองและแหล่ง่าธรรมชาติ
น้
ทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
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2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทาง
ทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ
(4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ (3) มุ่ ง เป้ า สู่ ก ารลงทุ น ที่ เ ป็ น มิ ต รต่อ สภาพภู มิ อ ากาศในการพั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐาน ของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัต่าที
ิซ้ ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ที่มีการบริ ห ารจั ดการตามแผนผั งภูมินิ เวศ อย่างยั่งยืน (3) จัดการมลพิษที่มีผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒ นธรรมอย่ า งยั่ งยื น (5) พัฒ นาเครือ ข่ ายองค์ กรพัฒ นาเมื องและชุ มชน รวมทั้ง กลุ่ ม
อาสาสมัคร ด้ว ยกลไกการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัต่า
ิซ้
5. พัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้่าเชิงลุ่ม
่าทั
น้ ้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่น คงด้านน้่าของประเทศ (2) เพิ่มผลิ ตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้่าอย่
น้ างประหยัด
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้่าให้
น้ ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร
6. ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เ พื่ อ ก้ า หนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิ ป ไตยสิ่ ง แวดล้ อ ม (3) จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ า คั ญ และ (4) พั ฒ นาและด่ า เนิ น โครงการ ที่ ย กระดั บ กระบวนทั ศ น์
เพื่ อ ก าหนดอนาคตประเทศ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และวั ฒ นธรรม บนหลั ก ของการมี ส่ ว นร่ ว ม
และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญ
เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
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สร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี
เพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้่าและเอื้อต่อการ
พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม
ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (1) ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะของภาครั ฐ
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุ ติธ รรม โดยประเด็น ยุ ทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่
1. ภาครั ฐที่ยึด ประชาชนเป็น ศูน ย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริ การอย่า งสะดวกรวดเร็ ว
โปร่ งใส โดย (1) การให้ บ ริ การสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภ าค และ
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดั บ ทุ ก ประเด็ น ทุ ก ภารกิ จ และทุ ก พื้ น ที่ โดย (1) ให้ ยุทธศาสตร์ช าติเ ป็น กลไกขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) ส่งเสริมการ
กระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล
4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ
(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้
และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย (1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมาย
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) การบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากรและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหา
ความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4)
ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ(5)
พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศ
ไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง การพั ฒ นาประเทศในระยะของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการทีส่ าคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะ
ที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม
ประเพณีและวัฒนธรรม
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มี
ความเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใช้ ป ระโยชน์ ทรั พ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง” หรื อเป็ น คติพจน์ ป ระจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยที่วิสั ยทัศน์ดังกล่ าวสนองตอบต่ อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของ
สถาบั น หลั ก ของช าติ การด า รงอยู่ อ ย่ าง มั่ น คง ข องช า ติ และประช าช นจากภั ย คุ ก คา มทุ กรู ป แ บ บ
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้าความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า
4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการ
กาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยใน ปี 2579 ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้น
พิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการสาคัญของประเทศ ลักษณะ
ของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายใน สังคมไทย โดยกาหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
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การพั ฒ นาอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น บนฐา นการพั ฒ นา ที่ ยั่ ง ยื น สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ เ ป็ น ธรรมมี ค วาม
เหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้
มีทักษะและทัศนคติที่เป็ น ค่านิ ย มที่ ดี มีสุ ขภาพร่างกายและ จิตใจที่ส มบูรณ์ มีความเจริญเติ บโตทางจิตวิญ ญาณ
มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมี
บทบาทที่สาคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนาดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิต
ได้ แ ละค้ า ขายเป็ น มี ค วามเป็ น สั ง คมประกอบการ มี ฐ านการผลิ ต และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและรู ป แบบที่ โ ดดเด่ น
เป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ บริ ก ารด้ า น สุ ข ภาพ และท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ เป็ น ครั ว โลกของอาหารคุ ณ ภาพและปลอดภั ย เป็ น ฐาน
อุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยี
อัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อ นา
ประเทศไทย ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่ม
ผลิ ตภาพการผลิ ต บนฐานของการใช้ภู มิปั ญ ญาและนวัต กรรม” แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้ กว้างขึ้น โดยกาหนด
เป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร รายได้ต่าสุดร้อยละ 40
ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจสาคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสาหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วนั้นกาหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้าและขยายฐานคนชั้นกลาง การ
สร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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6) ยึ ด “หลั กการน าไปสู่ การปฏิบั ติ ใ ห้ เ กิ ดผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่า งจริ งจั งใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสั มฤทธิ์ที่ เ ป็ น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและ ส่งต่อแนวทางการพัฒนา
และเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จึงให้ความสาคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
และการกาหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับ ความสาคัญสูง และได้กาหนดในระดับแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่จ ะตอบสนองต่ อ เป้ า หมายการพัฒ นาได้ อย่ าง แท้จริง รวมทั้งการกาหนดเป้า หมายและตัว ชี้วัด ที่ มี ค วาม
ครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกาหนดเป้าหมายได้คานึงถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบกากับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูก
ส่งต่อและกากับให้สามารถ ดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและ
ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบ
ราชการที่ 6 สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกาหนดประเด็นบูรณา
การ เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสาคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกาหนดแผนงาน/
โครงการสาคัญในระดับปฏิบัติและกาหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ร ะดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดที่
เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในด้านต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิตสาธารณะ
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
ทางสังคมที่มคี ุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและ
บริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก และสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคี
การพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลั กดัน ให้ ป ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิ ภ าค
ภูมภิ าค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทและสร้างสรรค์ในด้านการค้า
การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมภิ าค และโลก
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เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี
ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชนทุกคนมี
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มคี ุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ ฐานบริการและดิจิทัล มี
ผู้ ป ระกอบการรุ่ น ใหม่และเป็น สังคมผู้ป ระกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้
เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ค่านิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ : มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคน ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
พันธกิจ : 1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล
2. พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ตามเกณฑ์มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน

ปรัชญา : ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นาทางสังคม
ค่านิยม : ชาว DTCE ทุกคนคือคุณภาพ เราทางานเป็นทีม รักกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
รักศักดิ์ศรี DTEC

เอกลักษณ์ (Uniqueness DTEC) : ความเป็นหนึ่งเดียวและมีความสุข(Unity And Happiness)
อัตลักษณ์ (Identity DTEC) : คุณภาพ (Quality)
คุณธรรมอัตลักษณ์(Identity Ethics Of DTEC) : วินัย สะอาด จิตอาสา
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Particitive Management)
2. การทางานเชิงรุก ( Proactive)
3. เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning organization)
4. เป้าหมายเพื่อชุมชนและสังคม (Relevance)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา DTEC
1. มีความรับผิดชอบ ได้แก่ ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาที่เรียน
2. มีวินัย ได้แก่ แต่งกายสุภาพถูกระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลง มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวก
กันน็อค มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และคาดเข็มขัดนิรภัย
3. มีน้าใจต่อกัน ได้แก่ ผ่านกิจกรรม 5 ส และรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยและชุมชน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 และเลือกภาษาจีนหรือญี่ปุ่นหรือเกาหลี หรือ
เวียดนามเป็นภาษาที่ 3 และเล่นดนตรีไทย หรือพื้นเมืองอย่างน้อยได้ 1 อย่าง
5. มีความรู้ทักษะวิชาชีพ ได้แก่ สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีงานวิจัยรองรับ
จัดทาแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน
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2.2 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ การ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จใน
การดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
การประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญา
ตรีเทคโนโลยีบัณฑิต มีการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ การศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่ กาหนด ได้รับการพัฒ นาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน
รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่ ว มมือกับ บุ คคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน
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2.3 จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วางแผนการทางานเป็นทีม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2. บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม
3. มีผลงานครูผู้สอนและนักเรียนที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ในระดับชาติ
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เก่งดีและมีความสุข
6. จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
7. มีการบูรณาการหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นการ
จัดโครงการสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางภาษา เป็นต้น
8. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชนฝึกประสบการณ์โดยมีข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ในระบบทวิภาคี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดแหล่งเรียนรู้หลักสูตรเสริมอาชีพแกน
มัธยมการเทียบโอนความรู้ละประสบการณ์อาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2557 - ปัจจุบัน
ระดับนานาชาติ
- นายธวัชชัย พลจันทร์และนายปิยวัฒน์ แสนพล นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้า
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน “Worldskills ASEAN Bangkok 2018” การแข่งขันความเป็น
เลิศด้านทักษะอาชีพฝีมือแรงงานอาเซียน (10 ประเทศ 26 ทักษะ) สาขาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial
Automation) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม- 4 กันยายน 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
- ผลงานอุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC รับรางวัล Young Innovation
award ระดับอาชีวศึกษาของประเทศ สิงคโปร์ ในงาน “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่สายอาชีวศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561
- ผลงานอุปกรณ์ช่วยนึ่งข้าวเหนียว X-Steam วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นตัวแทนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในนาม
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ
ในงานโครงการชับเคลื่อนอาชีวศกึษาสู่มาตรฐานสากล ไทย-จีน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา เทียนจิน
โป๋ไห่ จัดการแข่งขันทักษะอาชีวะระดับชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2560
- ผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบาบัด DTEC (DTEC Physical Stand) ได้รับรางวัลสเปเชียลไพร์ซ ของสหพันธ์
สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ซึ่งมีสามาชิกกว่า 100 ประเทศ จาก 5 ทวีป ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์
คิดค้นระดับนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจาปี 2559 จัดโดย สานักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับ สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
- นักศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วม โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศนานาชาติ
หลักสูตรการฝีกอบรมที่ Northern Melbourne Institute of TAFE
- ประกาศนียบัติฝีมือยอดเยี่ยม สาขาก่ออิฐ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 (Word skills
competition) จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2559
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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ระดับชาติ
- ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ “บุคคล
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี 2561 จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิม
แพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- นายเอกราช งวงช้ า ง นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กี ฬ ามวยสากล
สมัครเล่นชาย รุ่น เวลเตอร์เวท น้าหนักไม่เกิ น 69 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13
บัวหลวงเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี
- นายประภาส นาคามูล นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬามวย
สากลสมัครเล่นชาย รุ่น ไลท์เวท น้าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13
บัวหลวงเกมส์ ระหว่างวันที่ 1-9 กันยายน 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี
- ผลงานอุป กรณ์ล็ อคหมวกกันน็ อค คัน เร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัลชนะเลิศ ใน
กิ จ กรรมการพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าประจ าปี 2561 ( Sport Science Innovative
Showcase 2018) โดยสานักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่าง
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ สตูดิโอ ช่อง 3 หนองแขม กรุงเทพมหานคร
- ผลงานอุปกรณ์การบริหาร 4 in 1 ได้รับรางวัลคุณภาพ ในกิจกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาประจาปี 2561 (Sport Science Innovative Showcase 2018) โดยสานักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม
พลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ สตูดิโอ ช่อง 3 หนองแขม
กรุงเทพมหานคร
- ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข เข้า
รั บ ประทานโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ “บุ ค คลที่ ด าเนิ น การดี เ ด่ น ด้ า นป้ อ งกั น ควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจาปี 2561 วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า Central
Festival อีสวิลล์ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
- นายวุฒิพงษ์ บริบาล นักศึกษาวิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัล พระราชทาน ประเภท
สถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีการศึกษา 2560
- นายธวัชชัย พลจันทร์ และนายปิยะวัฒน์ แสนทพ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
เงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 17 -22
มีนาคม 2561 และได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมแข่งขันระดับอาเซีย น ในการแข่งขัน “Worldskills ASEAN
Bangkok 2018”
- อุป กรณ์ล็ อคคัน เร่ งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศอันดับ 3 ในการประกวด
“สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
- อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
- อุปกรณ์ปักดาต้นกล้าพอเพียง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
- อุปกรณ์ห่อผลไม้ 3 in 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
- อุปกรณ์ล็อคหมวดกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวด
“สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
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- อุปกรณ์ล็อคหมวดกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
เขียนข้อเสนอโครงการดีเด่น ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” ระดับชาติ ระหว่าง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
- โครงงานเรื่อง “อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร” วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
- ผลงานอุปกรณ์ช่ว ยนึ่ งข้าวเหนียว X-Steam ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิ ตภัณฑ์สาเร็จรูป ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ เกียรติยศ (Horner Awards) เข้ารับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินั ดดามาตุ ในการประกวดผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องคนรุ่ นใหม่ และการแข่งขันหุ่ นยนต์ ยุ ว ชน
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2559 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่
4-7 พฤษภาคม 2560 ณ MCC HALL เดอะมอล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานปูน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา
2559 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง
- ผลงานอุปกรณืกายบริหาร 4 in 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการ
ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจาปี 2559 ระดับชาติ โดย สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรม
พลศึกษา กรทรางการท่องเที่ยวและการกีฬา ณ อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559
- ผลงานเก้าอี้ไม้เท้าป่วยปรับนั่งได้ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรางวัลนะดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead Innovation
Award ในโครงการรางวัลนั กคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่ ในงานวันนักประดิษฐ์ ระดับชาติสาขาสิ่ งประดิษฐ์ ทาง
การแพทย์สาหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส
- ผลงานเก้าอี้ไม้เท้าผู้ ป่ ว ยปรั บ นั่ งได้ เข้าร่ว มจัดนิทรรศการในงานอาชีว ศึก ษาทวิภ าคี ไทย 2557 ระดับชาติ
(Exhibition of Thailand Dual Vocational Education 2013)
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตระกร้อหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9"ยุทธหัตถี
เกมส์"
- รางวัลชนะเลิศเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ภายใต้โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ผานขุดมันสาปะหลัง DTEC” รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล จานวน
15,000 บาท สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในการประกวดโครงการรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงานนักประดิษฐ์ ระดับชาติ
- ผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ” ผานขุ ด มั น ส าปะหลั ง DTEC” รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 พร้ อ มเงิ น รางวั ล
จานวน 4,000 บาท สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ในการประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาคของภาคอีสาน จากการเข้าร่วมแข่งขัน
EchoVE Contrest 2018 ระหว่างวันที่ 21-29 กันยายน 2561
- ผลงานอุปกรณ์ปักดาต้นกล้าพอเพียง ได้รับรางวัลที่ 1 ประกวดผลงานนวัตกรรมการเกษตร ในงานมหกรรม
การเกษตรอินทรีย์และของดี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2561
- ผลงานอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวด
“สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ” รับดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม
2560
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- ผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่” รับดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2560
- ผลงานอุ ป กรณ์ ปั ก ด าต้ น กล้ า พอเพี ย ง ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ในการประกวด “สุ ด ยอดนวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่” รับดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2560
- ผลงานอุปกรณ์ดานา DTEC ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร รับโล่รางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กได้ เ ป็ น ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- ผลงานอุปกรณ์ดานา DTEC X-Steam ประเภทที่ 12 องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับดล่รางวัลชนะเลิศใน
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดใน
ระดับชาติจัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม
2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาก่อสร้าง ทักษะงานไม้ ปีการศึกษา 2559 จัดโดยสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
- นายธวัชชัย พลจันทร์ และนายปิยวัฒน์ แสนพล นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้า รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขา
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมอื แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
- นายณัฐพงษ์ ปาทะวิง นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขาไม้เครื่องเรือน การ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
- นายรังสรรค์ สาราญ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สาขาก่ออิฐ การแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่
19-20 กรกฎาคม 2560
- นายกฤษดา ทัดศิริ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน สาขาไม้เครื่องเรือน การ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่าง
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
- อุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบาบัด DTEC TWO ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ในการประกวดสิ่งประดิษ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN) ประจาปี 2560 ระหว่าง
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
- นายกมลลักษณ์ ทันใจ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20
กรกฎาคม 2560
- นายธนพล คงสีดา นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขา
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
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- นายสิทธิชัย ตันสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการผลิต รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขา
เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 7 อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
- นายธงชัย คาประภา นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขาไม้
เครื่ องเรื อน การแข่งขัน ฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒ นาฝี มื อ แรงงานภาค 7
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
- นายภาคภูมิ บัวใหญ่ นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง-โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง สาขา
ต่อประกอบมุมไม้ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560
- นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะงานท่อ พีวีซี ในงานการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
- นักศึกษาสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากท่อน้า
ไทย ในงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
- นักศึกษาสาชาวิชาเครื่องกล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันขับขี่ปลอดภัย ระดับภาค
- นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในงาน
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
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2.4 ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เมื่อวันที่
28 กรกฏาคม 2540 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปีและเพื่อ
กระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด คณะทางานนาโดย ผู้อานวยการเฉลิมพงศ์
ภิงคสาร (อดีตผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมอดีตผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ปัจจุบัน
เกษียณอายุราชการ) ได้สารวจพื้นที่ก่อตั้งโดยกาหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อย ตาบลก่อแอ้ อาเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี และชุมชนบ้านดอนเสาโฮง ตาบลเมืองเดชอาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คณะทางานได้สารวจ
และเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ สภาพชุมชนและความพร้อมด้านชุมชนและอื่น ๆ พบว่าพื้นที่ชุมชนซึ่ง
เป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก มีความพร้อมด้านชุ มชน
ท้องถิ่นและสามารถรองรั บ เยาวชนจากพื้น ที่อาเภอ ซึ่งห่างไกลตัวจังหวัด 6 อาเภอ ตามแนวชายแดนมิต รภาพ
สามเหลี่ยมมรกต (ไทย - ลาว - กัมพูชา) ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมนาเสนอต่อกรมอาชีวศึกษาเพื่อ
พิ จ ารณาและได้ รั บ การประกาศจั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฏ าคม 2540 ลงนามในประกาศจั ด ตั้ ง โดย
นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2541 อาคารอานวยการ อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้างแล้วเสร็จจึง
เปิดทาการเรียนการสอนรุ่นแรก ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 แผนกวิชาคือ
แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน
ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลั ย ได้รับ งบประมาณก่ อสร้า งอาคารอานวยการ อาคารเรีย นและอาคาร
โรงฝึกงานถาวรขนาด 4 ชั้น ผู้อานวยการ วีระพล วรวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งบริหารงานต่อเนื่อง
จึงเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.เพิ่มอีก 2 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลังและแผนกวิชาช่างยนต์ ทั้ง
ระบบปกติและระบบ
ปี พ.ศ. 2543 วิ ท ยาลั ย ได้ รั บ การเปลี่ ย นชื่ อ จากวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อุ บ ลราชธานี แห่ ง ที่ 2 เป็ น
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ท่านผู้อานวยการอนันท์ งานสะอาด ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่ง สานต่องานและ
โครงการต่างๆ นาบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่ายจนวิทยาลัยได้รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา
ประจาปี พ.ศ. 2543 และแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จ โดยชาวบ้านอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพื่อเป็นของวิทยาลั ย
จานวน 72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management)
การบริ ห ารเชิงระบบและการบริ ห ารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ภายใต้ข้อจากัดด้าน
งบประมาณสนับสนุนแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจาสาเร็จเป็นรูปธรรม
ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รยกย่ อ งจากหน่ ว ยงานระดั บ สู ง ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนจึ ง ได้ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนระดั บ ชั้ น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขา
ปี พ.ศ. 2544-2546 ตามลาดับ วิทยาลัยได้เจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพมุ่งนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะด้านวิช าชีพจนประสบผลสาเร็จ จนเป็ นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป เช่น ชนะเลิ ศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
คอนกรีตพลังช้าง รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ชนะเลิศองค์การวิชาชีพ
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ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศการประกวดดนตรีรวมพลังชาวไทย ร่วมใจจัดระเบียบสังคมของ
กระทรวงมหาดไทยและมีนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี
ปี พ.ศ. 2547-2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ประเภทพาณิชยกรรมเพิ่มเติม ในระดับปวช.
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ ทางานในโรงงานได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน(บริษัท ที ดี
อินเตอร์กรุ๊ป จากัด) ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพิ่มขึ้น จากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้
ทั ก ษะด้ า นด้ า นวิ ช าชี พ จนประสบผลส าเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ โ ดยทั่ ว ไป เช่ น รางวั ล ชนะเลิ ศ สถานศึ ก ษารางวั ล
พระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ ชนะเลิศสมาชิกดีเด่น องค์การช่างเทคนิคใน
อนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ รับโล่
สถานศึกษาระบบประกัน คุณภาพภายในดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ผ่ านการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศระดับภาคเป็นต้น
ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผู้เรียน
และให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา
จากการดินินงานดังหล่าว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาสาหรับผู้เรียนให้มีคุณภาพตา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ ใน
ปี 2555,2558 วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และผ่านการประเมินคุณภาพกาคศึกษา ภายนอก
รอบสามจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 90.69
ทาเนียบผู้บริหาร
1. นายเฉลิมพงศ์
ภิงคสาร
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2540-2542
2. นายวีระพล
วรวิบูลย์
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2542-2543
3. นายอนันท์
งามสะอาด
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2543-2551
4. นายจิระวัฒน์
ชวลิต
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2551-2554
5. นายอดุลเดช
คาผา
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2554-2556
6. นายจิระวัฒน์
ชวลิต
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2556-2557
7. นายนิยม
แสงวงศ์
ผู้อานวยการปี พ.ศ.2557-2560
8. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว
ผู้อานวยการปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ปั จ จุ บั น วิทยาลั ย เทคนิคเดชอุดม ได้เปิดทาการเรียนการสอน ตามหลั กสู ตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาใน
สถานศึกษาและหลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่า ระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง และปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้
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1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน ได้แก่
1 สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สาขางานก่อสร้าง
5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขางานโครงสร้าง
6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 สาขางานได้แก่
1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช/ม.6)
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ปวช./ม.6)
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อม(ปวช./ม.6)
4. สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา(ปวช./ม.6)
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ปวช./ม.6)
6. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล(ปวช./ม.6)
1.3 ระดับปริญญาตรี(ป.ตรี) 1 สาขาได้แก่
1. เทคโนโลยีการก่อสร้าง(ต่อเนื่อง)
2. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ 3 สาขางาน ได้แก่
1 สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ 3 สาขาได้แก่
1 สาขาวิชาการบัญชี
สาขางานการบัญชี(ปวช./ม.6)
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช./ม.6)
3. สาขาวิชาการตลาด
สาขางานการตลาด (ปวช./ม.6)
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ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ชื่อภาษาอังกฤษ Detudom Technical college
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 377 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตาบล เมืองเดช อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ โทร. 045-429050 โทรสาร โทร. 045-429050
สีประจาวิทยาลัย น้าเงิน-ขาว
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย ต้นทองกวาว
เว็บไซต์ www.dtec.ac.th อีเมล dtec_ac@hotmail.com
Slogan ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม DTEC SMART : We Are Quality
D=Detudom Technical College (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม)
T=Technology (การนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ)
E=Ethics (การมีคุณธรรมจริยธรร เป็นพื้นฐานของคุณลักษณะที่พึงประสงค์)
C=Community (ความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนและสังคม)
S=Standard (ความมีมาตรฐานในทุกๆด้าน)
M=Mastery (ความเป็นมืออาชีพ)
A=Achievenent (ความสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งหวัง)
R=Relatinoship (ความมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี)
T=Top (ความสุดยอด ยอดเยี่ยม)
สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จ ตู้ยามตารวจ
พระยุพราชเดชอุดม เดชอุดม

ห้างสรรพสินค้า Lotus
สนง. เกษตรฯ
ทางหลวง

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หมายเลข 24
วัดป่าไทรงาม

อาเภอ
เดชอุดม
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มีพื้นที่จานวน 72 ไร่ .....-........ งาน .......-........ตารางวา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

อาคารเรียนและสานักงาน
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคารเรียนและปฏิบัตกิ าร 4 ชั้น(แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)
อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น(อาคารห้องประชุมพระศรีสุระ)
อาคารอานวยการ 3 ชั้น
อาคารปฏิบัตกิ ารอเนกประสงค์พนื้ ที่ไม่ต่ากว่า 3,000 ตรม.(ตึกเขียว)
อาคารปฏิบัตกิ ารอเนกประสงค์พนื้ ที่ไม่ต่ากว่า 1,040 ตรม.
อาคารปฏิบัตกิ ารติดตัง้ ไฟฟ้าภายในอาคาร
อาคารพืน้ ที่ปฏิบัตงิ านปูนสาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา
อาคารสานักงานอาคารสถานที่
อาคารสานักงานพัสดุ(ชั่วคราว)
อาคารสานักงานบ่มเพาะ(ชั่วคราว)
อาคารโรงอาหาร(ชั่วคราว)
รวมทัง้ สิน้

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
12 หลัง

17
23
31
31
30
9
3
4
9
2
-

1 หลัง
1 หลัง
2 หลัง

26
2
28

159

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

อาคารทีพ่ ักอาศัย
1 อาคารบ้านพักครู(ชั่วคราว)
2 อาคารบ้านพักผู้อานวยการ(ชั่วคราว)
รวมทัง้ สิน้

1
2
3
4
5

พืน้ ทีส่ นามกลางแจ้ง
สนามฟุตซอลล์พร้อมอุปกรณ์
สนามฟุตบอล
สนามบาสเกตบอล
สนามเปตอง
สนามตะกร้อ

1 สนาม
1 สนาม
2 สนาม
1 สนาม
2 สนาม
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2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผู้อานวยการ
นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสุดใจ ภู่เทศ

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวทักษิณา ชมจันทร์

งานบริหารงานทั่วไป
นางกกบุญ บัวใหญ่

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายสนธิต ดาโรจน์

รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
นายธนชน อินทจันทร์

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวเพรชชรัตน์ โพธิ์ศรี

งานบุคลากร
นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

งานครูที่ปรึกษา
นางสาวรุจิรา พูลเพิ่ม

สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครือ่ งกล
นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร

งานการเงิน
นางกกบุญ บัวใหญ่

งานความร่วมมือ
นายอัครวินท์ พละศักดิ์

งานปกครอง
นายวิจัย ปรัชพันธ์

งานการบัญชี
นางจารุวรรณ เนตรสง่า

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายสุริยา สามแก้ว

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นางสาวกานต์จิรารัตน์ เดชะชุดานันท์

สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

งานพัสดุ
นายวิเศรษฐ ศรีแสง

งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
นายพิบูล ชวนชม

งานอาคารสถานที่
นายสมชาย ภู่เทศ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ์

งานโครงการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ปริตัง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
นางศุภรักษ์ บุญสาง

นายโกวิทย์ เคาเลิศ

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายหลวง ประสานพันธ์

งานทะเบียน
นางสาวสมภาน เจตนา

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา
นายเรืองชัาย เขียวสด

งานประชาสัมพันธ์
นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสมชาย ภู่เทศ

สาขาวิชาการตลาด
นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

สาขาวิชาการบัญชี
นายวิเศรษฐ ศรีแสง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาววันนิษา แสนทวีสุข

งานอาชีวศึกษาบัณฑิต
นายเรืองชัย เขียวสด

งานวัดผลและประเมินผล
นายสมาน คูณสวัสดิ์

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางปรานี เขียวสด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายอุทัย บุญเสนอ
งานสื่อการเรียนการสอน

นายธนาธิป สอนอาจ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์
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2.6 ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อัตรากาลัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผูใ้ ห้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากาลังของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีบคุ ลากรทัง้ สิน้
111 คน
ก. ข้าราชการ
20 คน
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน
2 ข้าราชการ
15 คน
3 ข้าราชการพลเรือน
- คน
ข. ลูกจ้างประจา
- คน
1 ทาหน้าที่สอน
คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
คน
ค. พนักงานราชการ
19 คน
1 ทาหน้าที่สอน
19 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
72 คน
1 ทาหน้าสอน
30 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
42 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ นื่
ช. มีอตั ราว่าง ไม่มีคนครอง

-

คน
คน
คน
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ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
111 คน
ก. ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ครูจา้ งสอน
ข. เจ้าหน้าที่/สนับสนุน
- ต่ากว่า ม.6
คน
11
คน
- ปวช./ม.6
คน
2
คน
- ปวส./อนุปริญญาตรี
คน
6
คน
- ปริญญาตรี
51
คน
23
คน
- ปริญญาโท
16
คน
คน
- ปริญญาเอก
2
คน
คน
รวม
69
คน
42
คน
ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ า้ ง
111
ก. พนักงานราชการ/ครูจา้ งสอน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
- จ้างด้วยงบประจา
20
คน
คน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
19
คน
คน
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
คน
คน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
28
คน
40
คน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
คน
คน
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
2
คน
2
คน
69
คน
42
คน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รวม
11
2
6
74
16
2
111
คน
รวม
20
19
68
4
111

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

37

ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
5 คน
ชื่อ - สกุล
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
1. นายพงษ์ศกั ดิพล ทาแก้ว
(Ph.D.) การจัดการ
2. นายสนธิต ดาโรจน์
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
3. นางสุดใจ ภู่เทศ
กศ.ม. การบริการการศึกษา
4. นายธนชน อินทจันทร์
ปร.ด. การบริหารการศึกษา
5. นางสาวทักษิณา ชมจันทร์
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา,ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
15 คน
วุฒกิ ารศึกษา
ชื่อ - สกุล
(ป.เอก/โท/ตรี...)
1. นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล วศ.ม. วิศวกรรมโยธา
2. นายหลวง ประสานพันธ์
ปทส. ไฟฟ้าสื่อสาร
3. นางธนิชภาวรรณ เขียวสดอมรกุล ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
4. นายสมาน คูณสวัสดิ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
5. นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
บธ.ม. การตลาด
6. นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
7. นางสาวสมภาน เจตนา
วท.ม. คณิตศาสตร์
8. นายวิเศรษฐ ศรีแสง
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน
9. นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
10. นายพิบูล ชวนชม
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
11. นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์
ศศ.ม. การสื่อสารภาษาอังกษฤเพื่องานอาชีพ
12. นายสมศักดิ์ ปริตงั
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
13. นางกกบุญ บัวใหญ่
บธ.บ. การบัญชี
14. นางศุภรักษ์ บุญสาง
คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
15. ว่าที่ ร.ต. อัครวินท์ พละศักดิ์ ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ
19 คน
วุฒกิ ารศึกษา
ชื่อ - สกุล
(ป.เอก/โท/ตรี...)
1. นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. นายธนาธิป สอนอาจ
วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
3. นางกิตยาภรณ์ ทวีสิทธิ์
บช.ม. การบัญชี
4. นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์ บธ.บ.การจัดการ
5. นางจารุวรรณ เนตรสง่า
บธ.บ.การจัดการทั่วไป
6. นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ค.บ.ธุรกิจศึกษา
7. นางสาวรุจิรา พูลเพิม่
บธ.บ.การบัญชี
8. นายวิจัย ปรัสพันธ์
วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
9. นายหัสวาร ผลวิสุทธิ์
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
10. นายอุทัย บุญเสนอ
ค.อ.บ. ไฟฟ้ากาลัง
11. นายสุริยา สามแก้ว
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
12. นายพิทยาทร ลามสีดา
ปทส.เทคนิคช่างยนต์
13. นายสมชาย ภู่เทศ
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
14. นายสราวุธ กาทอง
วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15. นางสาวอรวรรณ จันทมาส
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ปฏิบตั หิ น้าที่
ผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย
รองผู้อานวยการวิทยาลัย

ข้าราชการครู

ครูประจาสาขาวิชา/ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ิเศษ
ช่างก่อสร้าง-โยธา /หน.งานอาชีวบัณฑิต/หน.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หน.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/หน.งานวิทยบริหารและห้องสมุด
หน.งานวัดผลและประเมินผล
การขายการตลาด/หน.สาขาวิชาการตลาด/หน.งานบุคลากร
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/หน.งานประกันคุณภาพฯ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/หน.งานทะเบียน
การบัญชี/หน.สาขาวิชาการบัญชี/หน.งานพัสดุ
ช่างยนต์/หน.สาขาวิชาช่างยนต์-เทคนิคเครื่องกล
ช่างไฟฟ้ากาลัง/หน.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
ช่างยนต์/เครื่องกล/หน.งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
การบัญชี/หน.งานบริหารงานทั่วไป
หน.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์/หน.งานความร่วมมือ
ครูประจาสาขาวิชา/ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ิเศษ
ช่างก่อสร้าง/โยธา/ หน.งานกิจกรรม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
การบัญชี
การตลาด/หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
การบัญชี/หัวหน้างานบัญชี
การตลาด/หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
การบัญชี/หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
ช่างยนต์/เครื่องกล /หัวหน้างานปกครอง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างไฟฟ้ากาลัง/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ช่างยนต์/เครื่องกล
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน/หัวหน้างานอาคารสถานที่
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างไฟฟ้ากาลัง
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16. นายเกียรติศกั ดิ์ สระแก้ว
17. นายโกวิทย์ เคาเลิศ
18. นางสาววันนิษา แสนทวีสุข
19. นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1. นายประหยาด ก้อนคาบา
2. นายธีรพล ดาศรี
3. นายปรีดาศักดิ์ สิงห์คา
4. นายศุภวัฒน์ ธรรมวงศ์ศรี
5. นางสาวประภาดา พวงพุฒ
6. นายพิสิทธิ์ ทัดภูธร
7. นายวีรศักดิ์ เรียงเงิน
8. นายจิรานุวัฒน์ ทะนสุข
9. นายพชร พุฒพันธ์
10. นายองอาจ ศรีนวล
11. นางสาวณัฐติญา มุงคุณคาชาว
12. นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ
13. นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง
14. นายวัชระ เขียวกลม
15. นายณรงค์ฤทธิ์ อาพันธ์
16. นายศิลป์ชัย ขาทอง
17. นายณัฐวิชช์ มะลิวัลย์
18. นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์
19. นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ์
20. นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ
21. นายกฤตเมธ ประกอบแสง
22. นายอุเทน นามโคตร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
72 คน
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์
ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างเชื่อมโลหะ/หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
ช่างไฟฟ้ากาลัง/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ครูประจาสาขาวิชา/ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ ิเศษ

ช่างยนต์/เครื่องกล
ช่างยนต์/เครื่องกล
ช่างยนต์/เครื่องกล
ช่างยนต์/เครื่องกล
ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อมประสาน
แผนกวิชาช่างเทคนิคพืน้ ฐาน
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
ช่างก่อสร้าง/โยธา
ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
ช่างก่อสร้าง/โยธา
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ช่างก่อสร้าง/โยธา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้ากาลัง
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
ช่างไฟฟ้ากาลัง
คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์
บธ.บ การบัญชี
การบัญชี
ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23. นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์ น.บ.นิตศิ าสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
24. นางสาวกนิษฐา ลาสา
วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
25. นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ์
น.บ.นิตศิ าสตร์บัณฑิต
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26. ปาริชาติ ทองทับ
คบ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27. นายธนากร ปวะบุตร
คบ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
28. นายประลองยุทธ แก้วกัลยา ศษ.บ. พลศึกษา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29. นายปัญญา กล่อมปัญญา
คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
30. นายไมตรี เพ็งธรรม
ค.อ.บ. เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากาลัง
31. นางสาวพรรณิภา สถาวร บธ.บ.การบัญชี
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
32.นางสาวจิตราภรณ์ แก้วจันดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
33. นายศรีประพร บุญเติม
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานเอกสารการพิมพ์/เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
34. นางสาวผยอม ธาดาวงษา
บธ.บ. การบัญชี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
35. นางสาวศตพร กสิภูมิ
บธ.บ. การบัญชี
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
36. นางสาวน้าฝน ส่งเสริม
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
37. นางสาวขวัญฤดี มีชัย
บช.บ. การบัญชี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
38. นางสาวลัดดา สลางสิงห์
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
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39. นางสาวอภัยรี มีชัย
40. นางสาวปัญจลักษณ์ ใหญ่ผา
41. นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค์
42. นางสาวละอองดี สีหันต์
43. นางสาวชิดกมล ฤษดี
44. นายพงษ์สิทธิ์ จันทะโครพ
45. นายเมธาวี คาทอง

บช.บ. การบัญชี
บธ.บ. การจัดการการตลาด
ทล.บ. การบัญชี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

46. นายเจษรินทร์ ประเสริฐ
47. นายพีระศักดิ์ จันทร์วิจิตร
48. นายอิทธิพล บุญคูณ
49. นางสาวจิรัชญา วงศ์คา
50. นางสาวภาวิณี ฉัตรวิไล
51. นางสาวนิภาวรรณ ทัตราคม
52. นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข

ร.บ. รัฐศาสตร์
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บธ.บ. การบัญชี
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
บธ.บ.การตลาด
บชบ. การบัญชี
53. นางสาวอัมพิดาพรรณ ณิกุลแก้วละมุล บชบ. การบัญชี
54. นางสาวณชฎาสุนันท์ ชินโนนจันทร์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
55. นางสาววาสนา จันทร์พวง
อส.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
56. นางสาวยุภาภรณ์ พรชู
ปวส. การบัญชี
57. นางสาวละอองดาว วงษ์ชมภู ปวส. การบัญชี
58. นายสาคร แก้วจันดี
ปวช. ช่างยนต์
59. นายจาลอง พวงสร้อย
ปวส.ช่างยนต์
60. นายฉัตรชัย บุตรเคน
ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
61. นายสุภี มินดา
ป.6
62. นายทองลา โสภา
ป.6
63. นายทองสุข สาระภัย
ป.6
64. นายสมชาย บัวใหญ่
ม.3
65. นายทินกร ศิรินู
ป.6
66. นายอุเทน ดวงมาลา
ป.6
67. นายจรัญ ช่วยสุข
ป.6
68. นางหนูบาง โสภา
ป.6
69.นางนวล บุญเสริฐ
ป.4
70.นายออมทรัพย์ ภู่สละ
ป.7
71. นายอุดร พงษ์พนื้
ป.6
72. นายทองใส กันยุตะ
ป.4

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ/งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าทีงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน/งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา/งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน/เจ้าหน้าที่งานอาชีวบัณฑิต
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานทาความสะอาด
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2/2561
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้ น

2,697

หน่วย : คน

คน

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปจั จุบนั )
ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

รวมทั้งสิ้ น

ระดับ ปวส.

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

รวมทั้งสิ้ น

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

ปีท่ ี่ 3

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

557

465

682

1,704

417

550

967

0

26

26

2,697

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชายานยนต์

114

80

130

324

51

73

124

448

- สาขาวิชาเครื่องมือกล

82

40

97

219

64

59

123

342

- สาขาวิชาเชื่อมโลหะ

26

36

50

112

13

11

24

136

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

89

74

105

268

66

100

166

434

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

40

38

46

124

22

23

45

169

- สาขาวิชาก่อสร้าง

39

34

53

126

48

81

129

255

- สาขาวิชาการบัญชี

75

73

96

244

88

114

202

446

- สาขาวิชาการตลาด

30

25

40

95

16

22

38

133

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

62

65

65

192

49

67

116

308

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

0

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

0

0

4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

26

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้ น

ทั้งปีการศึกษา (2560)

รวมทั้งสิ้ น

………………

26

26

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

……………… คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ……………… คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

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

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

……………… คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

………………

……………… คน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

41

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 1/2562
1. หลั กสู ตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้ น

2,279

หน่วย : คน

คน
ภาคเรียนที่ 1/2562

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.

รวมทั้งสิ้ น

ระดับ ปวส.

ระดับ ป.ตรี/ปทส.

รวมทั้งสิ้ น

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

ปีท่ ี่ 3

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

ปีท่ ี่ 1

ปีท่ ี่ 2

รวม

520

557

465

1,542

320

417

737

0

0

0

2,279

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล

80

114

80

274

40

51

91

365

- สาขาวิชาเครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต

40

82

40

162

40

64

104

266

- สาขาวิชาเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

40

26

36

102

20

13

33

135

- สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง/ไฟฟ้า

80

89

74

243

40

66

106

349

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

40

40

38

118

40

22

62

180

- สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา

40

39

34

113

40

48

88

201

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

0

- สาขาวิชาการบัญชี

80

75

73

- สาขาวิชาการตลาด

40

30

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

80

62

228

40

88

25

95

20

65

207

40

128

356

16

36

131

49

89

296

3. ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

0

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

0

0

4. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

0

2. หลั กสู ตรนอกระบบ/ระยะสั้ น

ทั้งปีการศึกษา (2561)

รวมทั้งสิ้ น

………………

0

0

0

0

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

……………… คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ……………… คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

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

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

……………… คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

………………

……………… คน
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,
ส่วนที่ 3
แผนปฏิ บัติราชการและแผนใช้จ่ายเงิน งบประมาณ
วิ ท ยาลัย เทคนิคเดชอุดม
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปี ที่ผ่ านมา (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561)
หน่ วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงิน ปี ปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

5.บู รณาการวิ จัยและนวั ตกรรม
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดาเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ ายอื่น

ปวส.

-

ระยะสั้น

-

-

1.ค่าใช้จ่ าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

รวม

-

-

2.รขยาย
2.สนับสนุน
3.ขยาย 4.ส่งเสริม
โอกาส
คชจ.ตั้งแต่
และ
การ
การศึกษา
ระดับอนุบาล ยกระดับ ประกอบ
วิชาชีพและ
จนจบ
อาชีวศึกษา อาชีพ
พั ฒนาทักษะ การศึกษาขั้น ทวิภาคี
อิสระใน
วิชาชีพเพื่อ
พื้นฐาน
กลุ่ม
เตรียมความ
(โครงการ
ผู้เรียน
พร้อมเข้ าสู่ เรียนฟรี เรียนดี
อาชีวศึกษา
ตลาดแรงงาน
15 ปี)
(Fix It)

-

-

-

-

5.พั ฒนา
ทักษะ
อาชีพแบบ
บูรณาการ
เพื่อสร้าง
โอกาส
สร้างงาน
สร้าง
อาชีพ
สร้าง
รายได้
ประชาชน

-

โครงการ
6.
7.
8. โครงการ 9.โครงการ
10.
ผลงานวิจั ย ผลงานวิจั ย พั ฒนา พั ฒนาความ โครงการ
เพื่อ
เพื่อสร้าง หลักสูตร
ร่วมมือ
ยกระดับ
ถ่ ายทอด องค์ความรู้ กระบวนการ อาชีวศึกษา
การจั ด
เทคโนโลยี
เรียนการ สู่มาตรฐาน อาชีวศึกษา
สอนการวัด นานาชาติ
เพื่อเป็น
ประเมินผล
ศูนย์ กลาง
เพื่อการ
ด้าน
พั ฒนา
อาชีวศึกษา
คุณภาพ
ของภูมิภาค
ตะวันออก
เฉี ยงใต้

252,000

-

-

-

รวมทั้ งสิ้น
เป็ น เงิน

รวม

252,000

252,000
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ปีต่ อไป)
วิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่ อไป) ที่ค าดว่าจะได้ รบั
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุค ลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
เงินอืน่ ๆ(วิทยฐานะ+ประจาตาแหน่ง )
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าดาเนินงานโครงการตามภาระงานของสถานศึกษา/สอศ.
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
สิง่ ก่อสร้าง
รายการปรับปรุงตามมาตรการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
งบเงินอุด หนุน
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี*
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน(โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15
ปี- )ค่* าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา*

68,287,685.00 บาท
21,962,676.00 บาท
5,326,616.00 บาท
16,636,060.00 บาท
46,325,009.00 บาท
13,621,320.00
6,205,119.00
6,000,000.00
17,406,630.00
3,091,940.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
68,287,685.00 บาท
7,432,440.00
4,870,080.00
8,228,040.00
1,318,800.00
8,372,256.00
4,619,828.80
4,492,711.25
3,007,472.20
7,624,900.00
6,822,150.00
-

72,500.00

21,849,360.00
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
28,117,168.25
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,822,150.00
บาท
บาท
บาท
7,358,930.00
บาท

6,922,230.00 บาท
364,200.00
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งบรายจ่ายอืน่
งบพัฒนาสถานศึ กษา(ฉุกเฉิน)
รายจ่ายอืน่ ตามวัต ถุประสงค์

1,048,136.75
3,091,940.00
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center)*
500,000.00
โครงการจั ดหาบุคลกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นกั เรียน*
235,200.00
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา*
379,200.00
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา*
35,000.00
โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ(E to E)*
72,000.00
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี *
23,200.00
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(ศูนย์บม่ เพาะ)*
111,800.00
โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี*
252,000.00
โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้*
300,000.00
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562*
10,000.00
โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562*
10,000.00
โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ ปี2562*
61,760.00
โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ปี2562*
62,600.00
โครงการอาชีวะพัฒนา*
400,000.00
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน*
120,000.00
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก*
28,860.00
โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นศูนย์การเรียนรูด้ จิ ิทัลชุมชน*
84,800.00
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ ก้าวสูอ่ าชีพ (Echo V)*
50,400.00
โครงการจัดสอบ V-NET ประจาปีการศึกษา 2561*
71,020.00
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสัน้
132,000.00
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ(มาตรฐานทวิภ าคี)*
30,000.00
โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสูม่ าตรฐานนานาชาติ
100,000.00
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารเพือ่ เตรียมความพร้อมสูต่ ลาดแรงงาน *
22,100.00
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บาท
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ก.แผนงานบริหารและจัด การอาชี วศึ กษา
1.งบบุค ลากร
1.1 เงิ นเดือนข้าราชการ
1.2 เงิ นเดือนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
- ครูจ้างสอน
- เจ้าหน้าที่ ธรุ การ
- นักการภารโรง/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ/ยาม
1.4 เงิ นประจาตาแหน่ง/วิทยฐานะ
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่ าตอบแทน
2.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
2.1.2 ค่าสอนเกินภาระงาน(ปวช./ปวส)
2.1.3 ค่าสอนเกินภาระงาน(เทียบโอน))
2.1.4 ค่าสอนเกินภาระงาน( ป.ตรี)
2.1.5 ค่าธุรการนอกเวลา
2.1.6 ค่าเช่าบ้าน
2.2 ค่ าใช้ สอย
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
2.2.4 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต(Internet+Computer)
2.2.5 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
2.2.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ(ยาม)
2.2.8 ค่าเอกสารทางวิชาการ
2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม
2.2.10 ค่ารับรองและพิธกี าร
2.2.11 เงิ นสมทบประกันสังคม
2.3 ค่ าวัสดุ
2.3.1 วัสดุก่อสร้าง
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
2.3.4 วัสดุยานพาหนะ
2.3.5 วัสดุหนังสือและวารสาร
2.3.6 วัสดุห้องสมุด
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
2.3.9 วัสดุการเกษตร
2.3.10 วัสดุงานบ้านงานครัว
2.3.11 ค่าเวชภัณฑ์
2.3.12 ค่าวัสดุเอกสารการพิมพ์
2.3.13 ค่าวัสดุคงทน
2.3.14 ค่าวัสดุสานักงาน
วัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
- งานบริหารงานทั่ วไป
- งานบุคลากร
- งานการเงิ น

ยอดยกไป

งปม.

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน

สนองนโยบาย

บกศ.

7,432,440.00 ข้อ 10
4,870,080.00
ข้อ 10
3,171,720.00
3,496,680.00
1,559,640.00
1,318,800.00
ข้อ 1,7,9,10

3,171,720.00
3,496,680.00
1,559,640.00
1,318,800.00

2,200,000.00

1,564,580.00

983,900.00

171,000.00

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

7,432,440.00
4,870,080.00

1,585,600.00

รวม

1,657,600.00
996,000.00
89,856.00
278,620.00

5,443,200.00
996,000.00
89,856.00
1,843,200.00

1,800,000.00
300,000.00
300,000.00
145,348.80

2,783,900.00
300,000.00
300,000.00
145,348.80

200,000.00
308,160.00

200,000.00
308,160.00

411,420.00

582,420.00
ข้อ 1,2,7,8

16,361,820.00

12,404,040.00

300,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
72,000.00

300,000.00
50,000.00
30,000.00
50,000.00
72,000.00

20,000.00
140,000.00
100,000.00
30,000.00
48,000.00

20,000.00
140,000.00
100,000.00
30,000.00
48,000.00

128,000.00

128,000.00

100,000.00
20,000.00
60,000.00
7,223,584.80

100,000.00
20,000.00
60,000.00
35,989,444.80
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วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดยกมา
- งานบัญชี
- งานพัสดุ
- อาคารสถานที่
- 'งานประชาสัมพันธ์
- งานทะเบียน
วัสดุ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมื อ
- งานวางแผนและงบประมาณ
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- งานความร่วมมือ
- งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
- งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
- งานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
วัสดุ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึ กษา
- งานปกครอง
- งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- โครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัสดุ ฝ่ายวิชาการ
- งานวัดผลและประเมินผล
- งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานวิทยบริการและห้องสมุด
- งานทวิภาคี
- งานสื่อการเรียนการสอน
วัสดุฝึกแผนกวิชา/สาขาวิชา
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างยนต์
- วัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต
- วัสดุฝึก ป.ตรี
- วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- วัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี
- วัสดุฝึกสาขาวิชาการขาย/การตลาด
- วัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
2.4 ค่ าสาธารณูปโภค
2.4.1 ค่าไฟฟ้า
2.4.2 ค่าโทรศัพท์/UBC
2.4.3 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
2.4.4 ค่าขยะและดูดสิ่งปฏิกูล
2.4.5 ค่าน้าประปา
2.5.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ยอดยกไป

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
16,361,820.00 12,404,040.00
งปม.

402,217.50
168,587.50
365,165.00
204,978.75
86,272.50
217,546.25
280,202.50

สนองนโยบาย

บกศ.

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

7,223,584.80
28,000.00
60,000.00
20,000.00
18,000.00
60,000.00

35,989,444.80
28,000.00
60,000.00
20,000.00
18,000.00
60,000.00

40,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
12,000.00
20,000.00

40,000.00
15,000.00
10,000.00
15,000.00
12,000.00
20,000.00

10,000.00
30,000.00
15,000.00
35,000.00
15,000.00
10,000.00

10,000.00
30,000.00
15,000.00
35,000.00
15,000.00
10,000.00

50,000.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00

50,000.00
20,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00

56,625.00
18,725.00
72,100.00
88,975.00

458,842.50
187,312.50
437,265.00
293,953.75
86,272.50
227,521.25
319,927.50
11,732.50
248,197.00
312,816.00
106,020.00
136,850.75

9,975.00
39,725.00
11,732.50
45,250.00
65,000.00
11,100.00

202,947.00
247,816.00
94,920.00
136,850.75

รวม

ข้อ 10
800,000.00

19,569,323.75

12,404,040.00

1,400,000.00
57,472.20
40,000.00
60,000.00
250,000.00
400,000.00

2,200,000.00
57,472.20
40,000.00
60,000.00
250,000.00
400,000.00

10,368,264.50

42,341,628.25

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดยกมา
3. งบอุด หนุน
3.1 เงินอุด หนุน(เรียนฟรี 15 ปี)*
3.1.1 ค่าหนังสือเรียน
3.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน
3.1.3 ค่าเครื่องแต่งกาย
3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.2 ค่ าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชี วศึ กษา
4. งบลงทุน
4.1 ค่าที่ ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
4.2 ค่าครุภัณฑ์
4.3 ครุภัณฑ์ ป.ตรี
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ(งบฉุกเฉิน)

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
19,569,323.75 12,404,040.00
งปม.

สนองนโยบาย

บกศ.

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

10,368,264.50

3,246,000.00
746,580.00
1,387,800.00
1,541,850.00
364,200.00

6,000,000.00

รวม
42,341,628.25

3,246,000.00
746,580.00
1,387,800.00
1,541,850.00
364,200.00

822,150.00
1,048,136.75

6,822,150.00 ม.2 ตบช.12
1,048,136.75

แผนงานบูรณาการยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษาและการเรียนรู้ต ลอดชี วิต
1. โครงการพั ฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix
It Center)*
2. โครงการตามแนวพระราชดาริ รร.ตารวจตระเวนชายแดน(ตชด.)
3. โครงการ อบต.สัญจร อ.ยิ้ม เทศบาลเคลื่อนที่
4. โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี *
5. โครงการพั ฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมาย*
6. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา*
7. โครงการจั ดหาบุคลากรสนันสนุนเพื่อคืนครูให้นกั เรียน*
8. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา*
9. โครงการฝึกอบรมพั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (Echo V)*
10. โครงการพั ฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน*
11.โครงการศูนย์ ดารงธรรมอาเภอยิ้ม ...เคลื่อนทีร่ ่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
12. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ/ระยะสั้น
13. โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562*
14 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562*
15. โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ ปี2562*
16. โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ปี2562*
17. โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก*
18. โครงการพั ฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพั ฒนาประสบการณ์
วิชาชีพในสถานประกอบการ(มาตรฐานทวิภาคี )*

แผนงานบูรณาการวิจยั และนวัต กรรม
1. โครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี*
2. โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู*้
3. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2562
4. โครงการประกวดการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสาย
อาชีวศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
5. โครงการ ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจาปี
การศึกษา 2562 ภาค/ชาติ

ยอดยกไป

500,000.00
25,000.00
15,000.00
23,200.00
72,000.00
35,000.00
235,200.00
379,200.00
50,400.00
22,100.00
20,000.00
50,000.00

500,000.00
25,000.00
15,000.00
23,200.00
72,000.00
35,000.00
235,200.00
379,200.00
50,400.00

งานโครงการพิ เศษ
งานโครงการพิ เศษ
งานโครงการพิ เศษ
งานทวิภาคี
งานหลักสูตร
งานครูทปี่ รึกษา
บุคลากร
บุคลากร
แผนกสามัญ

22,100.00 แผนกสามัญ
20,000.00 งานโครงการพิเศษ
50,000.00 งานโครงการพิเศษ

10,000.00

10,000.00 งานโครงการพิเศษ

10,000.00
61,760.00
62,600.00
28,860.00

10,000.00
61,760.00
62,600.00
28,860.00

30,000.00

30,000.00 งานอาชีวศึกษา

252,000.00
300,000.00

27,641,643.75

งานโครงการพิ เศษ
งานโครงการพิ เศษ
งานโครงการพิ เศษ
งานโครงการพิ เศษ

252,000.00 งานวิจั ย
300,000.00 งานวิจั ย

19,690,470.00

10,000.00

10,000.00 งานวิจั ย

20,000.00

20,000.00 งานวิจั ย

20,000.00
12,398,551.25

20,000.00 งานวิจั ย
59,730,665.00

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดยกมา
แผนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน*
2. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน*
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. / ภาค /ชาติ
4. โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับ อศจ. / ภาค /ชาติ
5. โครงการบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
แผนงานพื้ นฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพคน
1. โครงการอาชีวะพัฒนา*
2. ทุนเฉลิมราชกุมารี*
3. โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ
4. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิ จติ ั ล
1. โครงการสนันสนุนการขับเคลื่อนสู่ศนู ย์การเรียนรู้ดจิ ิตลั ชุมชน*

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
27,641,643.75 19,690,470.00
งปม.

สนองนโยบาย

บกศ.

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

12,398,551.25

111,800.00
120,000.00

59,730,665.00
111,800.00 งานส่งเสริม
120,000.00 งานส่งเสริม

20,000.00

20,000.00 งานส่งเสริม

15,000.00

15,000.00 งานส่งเสริม
งานส่งเสริม

400,000.00

400,000.00 โครงการพิเศษ
72,500.00 แนะแนว
100,000.00
132,000.00

72,500.00
100,000.00
132,000.00
84,800.00

84,800.00 ศูนย์ข้อมูล

โครงการตามภาระงานของสถานศึ กษา
1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึก
อาชีพ
2. โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพ
และประชุมผู้ปกครอง
3. โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ
4. โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศกึษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึก
อาชีพ
5. โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพื่อทาความเข้าใจและชี้แจง
ข้อตกลงระหว่างองค์กรและลงนามความร่วมมือ (MOU) และจัดทา
แผนการฝึกอาชีพและพัฒนาหลักสูตร
6. โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา Google Classroom
7. โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมตั ผิ ลการเรียน 1/2561
8. โครงการพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมตั ผิ ลการเรียน 2/2561
9.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏบัตกิ ารครูและ
บุคลากร สู่สถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
10. โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น อบรมให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา
11. โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามแนวทางของศูนย์
สถานศึกษาคุณธรรม มูลนิธยิ ุวสถิรคุณ

7,000.00

7,000.00 งานทวิภาคี

8,000.00

8,000.00 งานทวิภาคี
งานทวิภาคี

7,000.00

7,000.00 งานทวิภาคี

30,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00

30,000.00 งานทวิภาคี
10,000.00 งานสื่อ
1,000.00 งานวัดผล
1,000.00 งานวัดผล

25,000.00

25,000.00 งานแนะแนว

20,000.00

12.โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
13. โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
14. โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา

5,000.00 แผนกสามัญ

7,000.00
10,000.00
166,000.00

7,000.00 งานศูนย์
10,000.00 งานวางแผน

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเที ยบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชารุน่ ที่ 17

- โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 16
- โครงการอบรมจัดทาแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
- โครงการประเมิน เบื้ องต้น นั กศึกษากลุม่ เที ยบโอนควมรู้ และประสบการณ์ร ายวิ ชารุ่ น ที่ 17
- โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิ บัตกิ าร นั กศึกษากลุม่ เที ยบโอนความรู้ และประสบการณ์ร ายวิ ชา รุ่ น ที่ 15

28,590,243.75

19,762,970.00

20,000.00 ทุกสาขา

5,000.00

- โครงการจัดทาคูม่ อื มาตรฐานการปฏิ บัตงิ านเที ยบโอนความรู้ และประสบการณ์ร ายวิ ชารุ่ น ที่ 17

ยอดยกไป

รวม

12,730,551.25

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

166,000.00 งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
งานวัดผล
61,083,765.00
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดยกมา
15. โครงการจั ดสอบ V-NET ประจาปีการศึกษา 2561*
16. โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ระดับปวช. ปวส.และระดับ
ั ฑิต (นิเทศภายใน) ภาคเรียนที่ 1
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี บณ
ประจาปีการศึกษา 2562

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
งปม.
ขั้ นพื้ นฐาน
28,590,243.75 19,762,970.00

บกศ.

ของ สอศ./ศธ

12,730,551.25

61,083,765.00
71,020.00 งานวัดผล

18. โครงการอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มงุ่ เน้นสมรรถนะ
อาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการ
ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้
19. โครงการตรวจประเมินผลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้
1/2562,2/2562
20. โครงการประชุมผู้ปกครอง ตัวแทนสถานประกอบการเพื่อสารวจ
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
แบบบรูณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ชุมชน และเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
21. โครงการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัตกิ าร ระดับปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
22. โครงการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน
ห้องปฏิบัตกิ าร ระดับปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
23. โครงการพัฒนาบุคลากรครูมอื อาชีพด้านเทคนิคการสอนการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และวิชาการ
24. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
25. โครงการยอดนักอ่าน
26. โครงการทาบุญตักบาตวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562
27. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปี พ.ศ. 2562(โล่ และเกียรติบัตร)
28. โครงการวันสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2562
29 โครงการศึกษาดูงาน
30. โครงการนวสัมพันธ์
31. โครงการจัดนิทรรศการงานประจาปีอาเภอเดชอุดม 2561
32. โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
33. โครงการจัดทาวารสาร สาร DTEC ประจาปีการศึกษา 2561(20000)
34. โครงการจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย
35. โครงการจัดทาแผ่นพับแนะนาวิทยาลัย
36. โครงการจัดทาสื่อวีดที ัศน์วทิ ยาลัย
28,661,263.75

รวม

ข้อ

71,020.00

17. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม
- กิจกรรมสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- กิจกรรมการทดลองการใช้หลักสูตร
- กิจกรรมประเมินหลักสูตร
- กิจกรรมการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ พัฒนาแล้วตามข้อ
1- 4 ไม่เกิน 3 ปีไปใช้

ยอดยกไป

สนองนโยบาย

19,762,970.00

5,000.00

5,000.00 งานหลักสูตร

7,000.00

7,000.00 งานหลักสูตร

5,000.00

5,000.00 งานหลักสูตร

4,000.00

4,000.00 งานหลักสูตร

7,000.00

7,000.00 งานหลักสูตร

3,000.00

3,000.00 งานหลักสูตร

3,000.00

3,000.00 งานหลักสูตร

30,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00

30,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00

งานหลักสูตร
วิทยบริการ
วิทยบริการ
บุคลากร

65,000.00
3,000.00
300,000.00
150,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00
15,000.00

65,000.00
3,000.00
300,000.00
150,000.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
30,000.00
15,000.00

บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

13,493,551.25

61,917,785.00

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดยกมา
37. โครงการซักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย
38. โครงการอบรมงานสารบรรณระบบ EDR

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
28,661,263.75 19,762,970.00
งปม.

39. โครงการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2562
40. โครงการมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สาเร็จการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2561
41. โครงการทาบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
42. โครงการประกวดการจัดสถานที่ เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทนิเดชอุดม ปีการศึกษา 2561
43. โครงการประกวดการจัดสถานที่ เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
44. โครงการตรวจสุขภาพ

13,493,551.25

32,000.00

32,000.00 งานทะเบียน

393,400.00
84,000.00

393,400.00 งานทะเบียน
84,000.00 งานทะเบียน
10,000.00 งานสื่อ

50,000.00
455,800.00

50,000.00 งานสื่อ
455,800.00 งานสวัสดิการ

455,800.00

455,800.00 งานสวัสดิการ

1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00

19,762,970.00

61,917,785.00
5,000.00 งานอาคาร
10,000.00 บริหารงาน

5,000.00

28,661,263.75

ของ สอศ./ศธ

5,000.00
10,000.00

30,000.00
2,000.00
6,000.00
12,500.00
12,500.00
35,000.00
1,485,000.00
1,000.00

62.โครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
63. โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
64. โครงการจัดทาเอกสารวิชาการ(คู่มอื นักศึกษา)
65. โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
66. โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
67. โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ(สถานศึกษาเครือข่าย)
68. โครงการจัดทาแผนโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา
69. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
70. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
71. โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC OPEN HOUSE 2019
72. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษา

รวม

ข้อ

10,000.00

45. โครงการประกันอุบัตเิ หตุ
46. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
47. โครงการบริจาคโลหิต
48. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
49. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
50. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
51. โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
52. โครงการลดการออกกลางคัน โดยใช้ระบบ EDR เป็นเครื่องมือ
53. โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา
54. โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการจอดรถจักรยานยนต์
ในสถานศึกษา
55. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในการทากิจกรรม
หน้าเสาธง
56. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
57. โครงการป้องกันการมัว่ สุมในสถานศึกษา
58. โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
59. โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
60. โครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
61. โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน

ยอดยกไป

สนองนโยบาย

บกศ.

30,000.00
2,000.00
6,000.00
12,500.00
12,500.00
35,000.00
1,485,000.00
1,000.00

งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง

5,000.00 งานปกครอง
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00

งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง
งานปกครอง

960,000.00
50,000.00

960,000.00 โครงการพิเศษ
50,000.00 งานประกัน

80,000.00
59,000.00
120,000.00
5,000.00

80,000.00
59,000.00
120,000.00
5,000.00

งานประกัน
งานประกัน
งานแนะแนว
งานแนะแนว

5,000.00
50,000.00

5,000.00 งานแนะแนว
50,000.00 งานแนะแนว

30,000.00
5,000.00
5,000.00
80,000.00
5,000.00

30,000.00
5,000.00
5,000.00
80,000.00
5,000.00

18,045,551.25

66,469,785.00

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
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วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดยกมา
73. โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
74. โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
(ต่อเนื่ อง)หลักสูตรพัฒนา พ.ศ. 2562
75. โครงการนาเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
76. โครงการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับ
ปริญญาตรี
77. โครงการครูอาสาสมัครจีนเพื่อปฏิบัตกิ ารสอนภาษาจีนใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
78. โครงการครูอาสาสมัครภูฏานเพื่อปฏิบัตกิ ารสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
79. โครงการอบรมสร้างความเข้าใจและดาเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
80. โครงการธนาคารขยะ
81. โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
82. โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน(108
อาชีพ)

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
28,661,263.75 19,762,970.00
งปม.

รวม

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

18,045,551.25

66,469,785.00
-

โครงการปรับปรุง/พัฒนา
1. โครงการซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
2. โครงการปรับปรุงฝ้าหลังคาและรางน้า
3. โครงการปรับปรุงพื้นเวทีหอประชุมลาโดมใหญ่
4. โครงการพัฒนารถประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ประเภท รถประดิษฐ์
5. โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเครื่องมือกล
6. โครงการปรับปรุงห้องเครื่องมือวัดไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า
7. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์เบื้ องต้น(Smart 4.0
Basic Computer LAB)
8. โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้ องต้น
9. โครงการปรับปรุงห้องพักครูแผนกสามัญสัมพันธ์
10. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ LAB4303
11. โครงการปรับปรุงทาห้องเกียรติยศสาขาการตลาด(เสนอผลงาน)
12. โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
13. โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
14.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
15. โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัตงิ านปูน
16. โครงการปรับปรุงห้องสถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ
17.โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงหอประชุมลาโดมใหญ่
18.โครงการปรับปรุงห้องน้าหน้าหอประชุมลาโดมใหญ่
19.โครงการจัดทาป้ายห้อง 3 ภาษา
20.โครงการปรับปรุงห้องเกียรติยศ
21.DTEC แลนด์มาร์ค

ยอดยกไป

สนองนโยบาย

บกศ.

28,661,263.75

19,762,970.00

งานแนะแนว

20,000.00

20,000.00 ป.ตรี

10,000.00

10,000.00 ป.ตรี

5,000.00

5,000.00 ป.ตรี

184,000.00

184,000.00 ความร่วมมือ

242,000.00

242,000.00 ความร่วมมือ

50,000.00
30,000.00
40,000.00

50,000.00 งานประกัน
30,000.00 งานอาคาร
40,000.00 งานความร่วมมือ

50,000.00

50,000.00 โครงการพิเศษ

อาคาร
อาคาร
อาคาร
ช่างยนต์
ช่างกล
ไฟฟ้า

110,000.00
100,000.00
100,000.00
22,000.00
34,000.00
21,000.00

110,000.00
100,000.00
100,000.00
22,000.00
34,000.00
21,000.00

24,500.00
62,000.00
42,000.00
62,000.00
37,400.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
62,000.00

24,500.00
62,000.00
42,000.00
62,000.00
37,400.00
20,000.00
30,000.00
30,000.00
62,000.00

อิเล็ก
พื้นฐาน
สามัญ
คอมพิวเตอร์
การตลาด
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานปกครอง
ก่อสร้าง

50,000.00
80,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00

50,000.00
80,000.00
100,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00

แนะแนว
งานอาคารฯ
งานอาคารฯ
งานอาคารฯ
งานอาคารฯ
งานอาคารฯ

19,863,451.25

68,287,685.00
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วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
ยอดยกมา

แหล่งค่ าใช้ จา่ ย
อุด หนุนการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน
28,661,263.75 19,762,970.00
งปม.

สนองนโยบาย

บกศ.

รวม

ของ สอศ./ศธ
ข้อ

19,863,451.25

68,287,685.00

โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
1. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของ
สถานศึกษา
2. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
3. โครงการขับเคลื่อน DTEC SMART ขยายผลองค์ความรู้พัฒนา
คุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่สถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของ
มูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
4. โครงการภาษารายสัปดาห์สู่สากล (Languages a week to
International)
5. โครงการปรับปรุงและติดตาม ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา สถาน
ประกอบการ กาลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา
6. โครงการจัดนิทรรศการแนะนาหนังสือใหม่
7. โครงการแนะนาหนังสือดีน่าอ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง
8. โครงการส่งเสริมให้ครูนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
9. โครงการจัดทาแผนการจัดการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส.และ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562
10. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน
11. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
12. โครงการฝึกอบรมอาชีพบาบัดฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพติด
13. โครงการทุนการศึกษาผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียน
ดี เนื่ องในวันไหว้ครู
14. โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพื่อน้อง
15. โครงการศึษย์เก่าแนะแนวน้องทางานและศึกษาต่อ
16. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร

งานอาคารฯ
งานพัสดุ

แผนกสามัญ
แผนกสามัญ
ศูนย์ข้อมูล
วิทยบริการ
วิทยบริการ
งานสื่อ
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
โครงการพิเศษ
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
ไฟฟ้า

17. โครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในอาคาร

รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น

ไฟฟ้า

28,661,263.75

19,762,970.00

19,863,451.25
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รายละเอียดโครงการ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยให้มี
การจัดตั้ง “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข ”เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และในอีกทาง
หนึ่งถือเป็นการออกพบปะประชาชนเพื่อรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้
เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการให้บริการเชิงรุก ณ หน่วยบริการอาเภอมีคุณภาพตามมาตรฐานการบริการ
ประชาชน สามารถบาบัดทุกข์ บารุงสุขและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยึดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ อาชีพ
และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
3.3 เพื่อสนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3.4 เพื่อให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
3.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ในการให้บริการประชาชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 หมู่บ้านทั้ง 240 หมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม โดยจัดหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกไป
ให้บริการประชาชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4.2 ประชาชนในพื้นที่ 240 หมู่บ้าน ทั้ง 16 ตาบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
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5.1 ประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของ
ครัวเรือน ซึ่งจะสนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ และการดารงชีวิตประชาชนคนยากจน
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย
5.2 ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเครื่องมือในการ
ดารงชีวิตประจาวันของครัวเรือน
5.3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีทักษะ ประสบการณ์ และการเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
และปฏิบัติงานในชุมชน
5.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ
5.5 มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 หมู่บ้านทั้ง 240 หมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม
6.2 ประชาชนในพื้นที่ 240 หมู่บ้าน ทั้ง 16 ตาบล ได้รับบริการจากหน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน
7. พื้นที่ดาเนินการ : องค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาลตาบล ในเขตพื้นที่อาเภอเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่กาหนดออกจุดบริการ และพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียงจะได้รับบริการจากหน่วย
บริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ เฉลี่ยหน่วยบริการละ 100 คนต่อครั้งต่อเดือน
8.2 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและยังเป็น
การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
8.3 ทาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพื้นที่
8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
1. หมู่บ้านทั้ง 240 หมู่บ้าน ในพื้นที่อาเภอเดชอุดม
2. ประชาชนในพื้น ที่ 240 หมู่บ้าน ทั้ง 16 ตาบล ได้รับบริการจาก
หน่วยบริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่ อย่างน้อยเฉลี่ยครั้งละ 100 คนต่อ
ครั้งต่อเดือน
1. ส่งเสริมการให้ บริ การประชาชนในเชิงรุกในลั กษณะการจัด หน่ ว ย
บริการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึง
การบริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดรายจ่ายของ
ประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบ อาชีพ และเครื่องมืออุปกรณ์ดารงชีวิตประจาวันของ
ครั ว เรื อน สนองตอบนโยบายทางราชการที่เน้นการให้ บริก ารแก่
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

หน่วยนับ
หมู่บ้าน
คน
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เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา ใน
การให้บริการประชาชน
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562
เงินรายได้สถานศึกษา 5,000

12 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2.จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5.ดาเนินงานตาม
โครงการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานโครงการ
พิเศษ



งบดาเนิน
การ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานโครงการ
พิเศษ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานพัสดุ

วท.เดชอุดม

5,000

-

-

-

เขตอาเภอ
เดชอุดม

-

-

-

-

เขตอาเภอ
เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

1



6.ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ 
วิทยาลัย

2

3

4

คณะกรรมการ
ดา
เนินงาน
งานวิจัย
งานวิจัย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

11. การติดตาม ประเมินผล
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
11.2 สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการ อบต. พบประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่งหัวหน้างานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาจากระดับ
รากหญ้าสู่รากแก้วและเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลสมสะอาด จึงได้ดาเนินงานโครงการ อบต. พบประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อเข้าถึงสภาพปัญหา
และความต้องการที่แท้จ ริ งของประชาชน อีกทั้งยังช่ว ยให้ เกิดความเข้าใจ และความสั มพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่ า ง
ประชาชนกับหน่วยงานราชการ รวมทั้งประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกิ จการงานที่หน่วยงาน
ราชการได้ดาเนินการไปแล้ว หรือกาลังดาเนินการอยู่ และที่วางแผนเตรียมจะดาเนินการ พร้อมกับนาข้อมูลที่ได้รับ
จากการลงพื้ น ที่ น ามารวบรวม วิ เ คราะห์ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการวางแผนพั ฒ นาต าบล อี ก ทั้ ง ให้ บ ริ ก ารซ่ อ มแซม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลสมสะอาด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการ
บริการจากภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3.2 เพื่อเป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และทา
ให้หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
3.3 เพื่อรับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง
3.4 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่
3.5 เพื่อสนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3.6 เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ
3.7 เพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด จานวน 200 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 เกิดการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้งและ ยังเป็น
การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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5.2 ทาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริงในพื้นที่
5.3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
5.4 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด จานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาด อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการจากภาครัฐ
ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
8.2 ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และทาให้
หน่วยงานของรัฐสามารถรับรู้รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
8.3 รับทราบถึงปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างถูกต้องทั่วถึง
8.4 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่
8.5 สนองตอบนโยบายทางรัฐบาลที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
8.6 ลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนในเรื่องการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนพบ
8.7 บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับประชาชน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสมสะอาดจานวน 200 คน
1 ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ที่ประชาชนจะมีเมื่อต้องมารับบริการจาก
ภาครั ฐ ณ ที่ ตั้ ง และ ยั ง เป็ น การแบ่ ง เบาภาระค่ า ใช้ จ่ า ยของพี่ น้ อ ง
ประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
2 ทาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนที่แท้จริงในพื้นที่
3 สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี
4 สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาได้ตรงตามปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2562-สิงหาคม 2562
เงินรายได้สถานศึกษา 5,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

หน่วยนับ
คน

2 เดือน
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2.จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5.ดาเนินงานตาม
โครงการ
6.ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานโครงการ
พิเศษ



งบดาเนิน
การ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานโครงการ
พิเศษ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานพัสดุ

วท.เดชอุดม

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

คณะกรรมการ
ดา
อบต.สมสะอาด

เนินงาน
งานวิจัย

อบต.สมสะอาด


งานวิจัย

วท.เดชอุดม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)

5,000

11. การติดตาม ประเมินผล
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
11.2 สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายสุริยา สามแก้ว
ตาแหน่งหัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-4912343
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร :
ด้วยงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับชมรมวิชาชีพทุกชมรมและคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะดาเนินโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2561 เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
(ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2554) มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถในด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
องค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิ คเดชอุดม และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ข้อกาหนดที่ 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบและมาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ข้อกาหนดที่ 5 สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย ข้อกาหนดที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนา ข้อกาหนดที่ 5.2 จัดสรร
งบประมาณในการสร้าง พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกั บการสร้างและพัฒ นา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจัย ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
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3. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก าลั ง ใจและโอกาสแก่ นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา นั ก วิ จั ย นั ก ประดิ ษ ฐ์ ได้ แ สดงผลงานต่อ
สาธารณชน
4. เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 จานวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม
จานวน 41 ชิ้น
4.2 นักเรียน นักศึกษา
จานวน 82 คน
4.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 60 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาสามารถนาความรู้ ทักษะ กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ และ
วิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทาผลงานสิ่งประดิษฐ์ สามารถนาวัสดุเหลือใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ และนาความรู้สู่การ
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริง
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 จานวนสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วม
จานวน 41 ชิ้น
6.2 นักเรียน นักศึกษา
จานวน 82 คน
6.3 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 60 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์
8.2 นักเรียน นักศึกษานาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์นามาใช้งานได้จริง
8.3 นักเรียน นักศึกษา นาความรู้สู่การสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีประโยชน์และใช้ได้จริง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

142
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 41 ผลงาน
2
10,000
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งบ
ดาเนินกา
ร

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน



อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

10,000

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



6. ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ

วิทยาลัย

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

10,000

11.การติดตามผลและประเมินผล
11.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ
11.2 สังเกตจากปริมาณการใช้บริการและปฏิบัติงาน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562
ผู้ประสานงาน นายอุทัย บุญเสนอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5493655
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดช อุ ด ม ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนระบบทวิ ภ าคี ตามนโ ยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษา
ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ จึงจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพ ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
3.2 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาทราบถึ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต นและจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เอกสารต่ า งๆ
ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ
3.3 เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาและประสานความสั ม พั น ธ์
อันดีกับสถานประกอบการ
4. ผลผลิตของโครงการ (Output)
ได้เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจาภาคเรียนที่ 2562
5. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและฝึก
อาชี พ จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เอกสาร และมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษารวมถึ ง
มีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
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/6. เป้าหมาย...
6. เป้าหมายโครงการ/งาน
6.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในวิทยาลัย
จานวน
30 คน
- นักเรียนระดับ ปวช.2 จานวน 105 คน ประกอบด้วย
- สาขาวิชาการบัญชี
จานวน
39 คน
- สาขาวิชาการก่อสร้าง
จานวน
34 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน
32 คน
- นักศึกษาระดับ ปวส.1 จานวน 245 คน ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
จานวน
53 คน
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
จานวน
65 คน
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
จานวน
15 คน
- สาขาวิชาไฟฟ้า
จานวน
33 คน
- สาขาวิชาการบัญชี
จานวน
23 คน
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
16 คน
- สาขาวิชาโยธา
จานวน
9 คน
- สาขาวิชาการตลาด
จานวน
6 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน
25 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
380 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา จานวน 380 คน ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพ มีความพร้อมและ
รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและอาชีพ จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
7. พื้นที่ดาเนินการ
ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี ค วามพร้ อ มและรั บ ทราบแนวทางการปฏิ บั ติ ต นระหว่ า งฝึ ก งานและอาชี พ
ในสถานประกอบการ
8.2 นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ ก่อนออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพ
8.3 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์อัน
ดีกับสถานประกอบการ

/9. ตัวชี้วัดเป้าหมาย...
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
คณะครู นักเรียน นักศึกษา
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา มี
ความพร้อมและรับทราบถึงแนว
ทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงาน
และฝึกอาชีพ จัดเตรียมข้อมูล
เอกสาร และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษารวมถึง
มีความสัมพันธ์อันดีกับสถาน
ประกอบการ
1
3,500

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
380 คน
-

วัน
บาท

10.สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการใน
ไตรมาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

2

3




พัสดุกลาง






งบเงิน
อุดหนุน

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

3,500

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

4
งานทวิฯ
วท.ดด.
งานทวิฯ
วท.ดด.
คณะกรรม
การดา
เนินงาน



งบลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบ
ดาเนินการ

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นายอุทัย บุญเสนอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-5493655
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดยได้
กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพ จากการปฏิบัติงานจริงในการฝึกงานโดยใช้สถาน
ประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจใน
การเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย
1 ภาคเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรีย นได้เสริมสร้างทักษะประสบการณ์ ทางวิชาชีพจากการเรียน ในสถาน
ประกอบการ ในสาขาวิช าที่เรี ย นและได้ป ระสานความสั ม พั นธ์ อัน ดีกั บสถานประกอบการและเพื่ อ ให้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ดังนั้นงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงจัดโครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและ
ฝึกอาชีพ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการฝึกงานและฝึกอาชีพและนาไปสู่การ
แก้ไขต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษานาเสนอผลการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
3.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนานาหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
3.4 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพื่อ
เป็นแนวทางในการฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป
4. ผลผลิตของโครงการ (Output)
ได้อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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5. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป
6. เป้าหมายโครงการ/งาน
6.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรในวิทยาลัย
จานวน
50 คน
- นักเรียนระดับ ปวช.2 จานวน 345 คน ประกอบด้วย
- สาขาวิชาช่างยนต์
จานวน
77 คน
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
จานวน
65 คน
- สาขาวิชาช่างเชื่อม
จานวน
29 คน
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
จานวน
84 คน
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จานวน
23 คน
- สาขาวิชาการตลาด
จานวน
21 คน
- สาขาวิชาการบัญชี
จานวน
30 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน
16 คน
- นักศึกษาระดับ ปวส.1 จานวน 346 คน ประกอบด้วย
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
จานวน
52 คน
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จานวน
42 คน
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
จานวน
8 คน
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
22 คน
- สาขาวิชาโยธา
จานวน
53 คน
- สาขาวิชาไฟฟ้า
จานวน
58 คน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน
45 คน
- สาขาวิชาการบัญชี
จานวน
51 คน
- สาขาวิชาการตลาด
จานวน
15 คน
รวม
จานวน
741 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
คณะครู แ ละนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จ านวน 741 คน ได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ร่ ว มกั น
เพื่อน ามาปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้ รับฟัง
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพื่อเป็นแนวทางในการ
ฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป
7. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้นาเสนอผลการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
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8.3 น าปั ญ หาและอุ ป สรรคมาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพตามความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
คณะครูและนักเรียน นักศึกษา
คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้นาเสนอผลการฝึ กงาน
และฝึ ก อาชี พ เพื่ อ ให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ร่ว มกัน
และกระตุ้นให้ผู้ร่วมเข้าสัมมนานาหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
1
3,500

หน่วยนับ
741 คน
วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการใน
ไตรมาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4. จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

2

3




พัสดุกลาง






งบเงิน
อุดหนุน

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

3,500

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

4
งานทวิฯ
วท.ดด.
งานทวิฯ
วท.ดด.
คณะกรรม
การดา
เนินงาน



งบลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบ
ดาเนินการ

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

11. การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ นิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ
ผู้ประสานงาน นายอุทัย บุญเสนอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0815493655

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 ตามพระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
มาตรา 8 (3) ได้กาหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาคี และในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ ได้จัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับหลักสูตรได้เรียนรู้งานวิชาชีพจากการ
ปฏิบัติงานจริงในการฝึกงาน โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความต้องการของตนเองและเสริมสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 ภาคเรียน และได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
และเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษา สามารถนาความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
ดั ง นั้ น งานอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี จึ ง จั ด โครงการนิ เ ทศติ ด ตามนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานและ
ฝึกอาชีพ ณ สถานประกอบการ เพื่อเป็นการติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษาและทราบถึงปัญหาอุปสรรคในระหว่างที่
นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานเพื่อนาไปสู่การแก้ไขและเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งเป็น
การประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานและฝึกอาชีพ
3.2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริง และนาไปสู่
การแก้ไขต่อไปเพื่อให้ผู้สาเร็จ การศึกษาสามารถนาความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
3.3 เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อาชีว ศึกษาและประสานความสั มพัน ธ์
กับสถานประกอบการ
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4. ผลผลิตของโครงการ (Output): คณะครูวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและนักเรียน นักศึกษา จานวน 376 คน
5. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome): ครูนิเทศและนักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นแล้วนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป
พร้อมทั้งได้ป ระสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการประกอบการจริงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่ง กัน
และกัน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถาน
ประกอบการต่อไป
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ครูนิเทศ
จานวน
30 คน
6.2 นักเรียนระดับ ปวช.2
จานวน
108 คน
6.3 นักศึกษาระดับ ปวส.1
จานวน
238 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน
376 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
ณ สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูนิเทศ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ และเป็นการสร้างขวัญและ
กาลังใจให้นักเรียน นักศึกษาในระหว่างที่ฝึกงานและฝึกอาชีพกับสถานประกอบการนั้นๆ เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นแล้วนามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ต่อไป พร้อมทั้งได้ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

376
ครู นิ เ ทศ ได้ รั บ ทราบปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิดขึ้น
ระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ เป็นการสร้างขวัญ
และกาลังใจให้นักเรียน นักศึกษา เมื่อทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วนามาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการต่ อ ไป พร้ อ มทั้ ง ได้ ป ระสาน
ความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ
1
-
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2








3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งานทวิ
ภาคี
งานทวิ
ภาคี
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11. การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ: พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.
2555 – 2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอน ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและเข้าศึกษา
ต่อ อีกทั้งยังสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เพื่อให้
การประเมินผลและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจาภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
5. ผลลั พ ธ์ โ ครงการ (Outcome) : ครู ผู้ ส อนบั น ทึ ก เวลาเรี ย นและประเมิ น ผลการเรี ย นอย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
คน
1. เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการสรุ ป ผลการเรี ย นและอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ
เดือนมีนาคม 2562
1 วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

2





3

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

-

11. การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ: พิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒ นากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.
2555 – 2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิ รูปการเรียนการสอน ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของ
แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสและเข้าศึกษา
ต่อ อีกทั้งยังสนองต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา เพื่อให้
การประเมินผลและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจาภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562
3.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
5. ผลลั พ ธ์ โ ครงการ (Outcome) : ครู ผู้ ส อนบั น ทึ ก เวลาเรี ย นและประเมิ น ผลการเรี ย นอย่ า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8.2 เพื่อให้เกิดกระบวนการสรุปผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ครูผู้สอนวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 65 คน
คน
2. เพื่อให้ครูผู้สอนบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ เ กิ ด กระบวนการสรุ ป ผลการเรี ย นและอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพ
เดือนกันยายน 2562
1 วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3

พื้นที่ดาเนินการ

4

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

 งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

 งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

คณะกรรม
 การดา
เนินงาน
งานวิจัย

วท.ดด.


งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11. การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดั บคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัด
ด าเนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ด้ า น(Decency) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความเป็น ไทย ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ที่มุ้งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีระบบ การทางานร่วมกัน การเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดีการเสียสละ การฝึกให้มีความอดทน มีไหวพริบ รู้จักสังเกต จดจา และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมกลางแจ้งการผจญภัย และพิธีการทางลูกเสือ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร
3.2 เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี
3.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุด ม ระดับชั้น ปวช.1จานวน 480 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบ
พิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้
ชีวิตกลางแจ้ง
6. กลุ่มเป้าหมาย :
1 ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 480 คน
2. ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ
3. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ
ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน
480
1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ
ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้น
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
งบอุดหนุนเรียนฟรี 80,775

หน่วยนับ
คน

1 ปี
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2




3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-
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4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

48,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

80,775

11. การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ : อบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด
ประจาปี การศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหาร
จั ดการอาชีว ศึ ก ษา ตัว บ่ งชี้ที่ 3.7 ระดับ คุณภาพในการจั ดระบบดู แลผู้ เรี ยน สอดคล้ องกับ วิสั ย ทั ศ น์ พันธกิ จ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency)
ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความเป็ น ไทย (Decency) และด้ า นภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย จากยาเสพติ ด (Drug – Free)
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ
ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถเล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้
ถูกต้อง
3.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้รับพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 840 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมปฏิบัติตนเป็นคนดี เก่งและมีความสุขได้
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6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 520 คน
6.2 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 320 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษาใหม่จะได้รับความรู้ความเข้าใจและสารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ
ตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องเป็นผู้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 520
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 320
เชิงคุณภาพ
3. นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถศึกษา
เล่าเรียนปฏิบัติตามกฎของวิทยาลัย
4. นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเป็นผู้ปลอดภัยและ
ห่างไกลยาเสพติด ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เชิงเวลา
เดือน พฤษภาคม 2561 3 วัน
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 40,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

2







3

วัน
บาท

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

1

หน่วยนับ
คน
คน

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

40,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

วท.ดด.


งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

40,000

11. การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัด
ด าเนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ด้ า น(Decency) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความเป็น ไทย ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ย กระดับคุณภาพผู้เรียน ครูเป็นบุคคลที่มีหน้าบทบาทที่
สาคัญยิ่งในสังคม เพราะครูเป็นทรัพฐานมนุษย์ทีมีบทบาทในการให้ ความรู้ในการอบรมและสอนลูกศิษย์ซึ่ งเป็น
อนาคตของชาติให้เป็นผู้ที่มีความคู่คุณธรรม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ลูกศิษย์แสดงออกซึ้งความเคารพเทินทูนและราลึกของพระคุณ ครู – อาจารย์
3.2 เพื่อให้ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงามที่ สืบทอดกันมาแต่โบราณ
3.3 เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 2,305 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและราลึกถึงพระคุณของ
ครู อาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี
6. กลุ่มเป้าหมาย : 6.1 นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,500 คน
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84

6.2 นักศึกษา ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 755 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและราลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่โบราณตามจารีตประเพณี
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1,500
2. นักเรียน ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 755
1. นักเรียน นักศึกษาแสดงออกถึงความเคารพเทินทูนและราลึก
ถึงพระคุณ ของครู อาจารย์
2. ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมาแต่
โบราณตามจารีตประเพณี
เดือน มิถุนายน 2561 1 วัน
งบอุดหนุนเรียนฟรี 20,000 บาท

หน่วยนับ
คน
คน

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3








พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

20,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

20,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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-

85

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน ระดับจังหวัด ภาค และชาติ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมื องโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัด
ด าเนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ด้ า น(Decency) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความเป็น ไทย ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ออก
กาลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ในด้านความคิด ความเสียสละ มีความ
มานะ อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัด
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
3.3 เพื่อฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษามีน้าใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
3.5 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ จังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 1,912 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ได้ตัวแทนนักกีฬา ในแต่ละชนิดกีฬา
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,800 คน
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7 .
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความสามารถในเชิงกีฬาตามที่ตนเองชอบและถนัดรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดฝึกฝนให้รักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา มีความรับผิดชอบ
และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของวิทยาลัย ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับ
จังหวัด ภาค และชาติ ต่อไป
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ นักเรียน ระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 1,800
บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 109
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้เล่นกีฬา เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
นักเรียน นักศึกษาสมรรถภาพแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
เชิงเวลา
เดือน มกราคม – มีนาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย งบอุดหนุนเรียนฟรี 40,000 บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

2








3

3 เดือน
บาท

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

1

หน่วยนับ
คน
คน

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
กิจกรรม
งาน
กิจกรรม
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

40,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
40,000
11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

1. ชื่อโครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล
นางสาวสมภาน เจตนา
ตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-0441745

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

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร: จากที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2560 ทั้งหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาผู้ที่สาเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งงาน
ทะเบียนจะเป็นผู้รวบรวมผลการเรียนและอนุมัติการสาเร็จการศึกษาต่อไป
ดังนั้ นงานทะเบี ย น วิทยาลั ย เทคนิ คเดชอุดมจึงขออนุญาตดาเนินโครงการพิธีมอบใบประกาศนีย บั ต ร
ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นการจัดกิ จกรรมส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึง ให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความยินดีกับบุตรหลาน
ที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและเชื่อมั่นในตนเอง
3. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานผู้สาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 700 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึง ให้
ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย :
1. นักเรียน ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 270 คน
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 430 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึง ให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ
และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

จานวน 270 คน
จานวน 430 คน

หน่วยนับ
คน
คน

เป็นเกียรติประวัติแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึงให้ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ
และได้แสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สาเร็จการศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษาที่สาเร็จ
เดือน 9 มีนาคม 2561 1 วัน
เงินลงทะเบียนของนักศึกษา
จานวน 393,400

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งมอบหมาย
งาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ

2

3

พื้นที่ดาเนินการ

งบลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

393,400

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

งบ
ดาเนินการ

วท.เดชอุดม

4
งาน
ทะเบียน
งาน
ทะเบียน
คณะกรรม
การดา
เนินงาน





4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้

ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ

6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

393,400

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความส าคั ญ ของโครงการ/หลั ก การและเหตุ ผ ล : พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
(ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่ง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
การปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น พระประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิล ปะ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น
กิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
(Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนิน
โครงการให้ ส อดคล้ องกับ ด้าน(Decency) คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้ นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันยาวนาน เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีวันสาคัญต่างๆ
มากมาย ทั้งทางด้านชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่วิทยาลัยที่มีส่วนร่วม จาเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว ในการในการทากิจกรรมวันสาคัญจึงได้ทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่วันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญในประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
3.3 เพื่ออนุรักษ์เพณี วัฒนธรรมอันดีงานของไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 2,500 คน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ
ศาสนา และพระหากษัตริย์ ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และชุมชนใกล้เคียงในเขต
อาเภอเดชอุดม จานวน 2,500 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีและได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และ
พระหากษัตริย์ ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมและร่วมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
1 นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และ
คน
ชุมชนใกล้เคียงในเขตอาเภอเดชอุดม 2,500
เชิงคุณภาพ
1 นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสาคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ดังนี้
11 จัดกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับชาติไทย
- กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
12 จัดกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับศาสนา
- กิจกรรมวันมาฆบูชา - กิจกรรมวันอาสฬหบูชา
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา - กิจกรรมเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันลอยกระทง
13 จัดกิจกรรมวันสาคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
- กิจกรรมวันจักรี
- กิจกรรมวันฉัตรมงคล
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - กิจกรรมวันปิยกิมหาราช
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2561
1 ปี
เชิงค่าใช้จ่าย
งบอุดหนุนเรียนฟรี 50,000
บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ

ดาเนินงานตามโครงการ

2

3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
ทะเบียน
งาน
ทะเบียน
คณะกรรม
การดา

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-
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เนินงาน
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

50,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

50,000

11. การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในการ
สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถ
ด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝัง
จิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมื องโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้านประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัด
ด าเนิ น โครงการให้ ส อดคล้ อ งกั บ ด้ า น(Decency) คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและความเป็น ไทย ให้ นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ที่มุ้งเน้น
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติตัวในการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันอย่างมีระบบ การทางานร่วมกัน การเป็นผู้นาและผู้
ตามที่ดีการเสียสละ การฝึกให้มีความอดทน มีไหวพริบ รู้จักสังเกต จดจา และได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจาก
กิจกรรมกลางแจ้งการผจญภัย และพิธีการทางลูกเสือ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้ ทักษะและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร
3.2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี
3.3 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีได้เรียนรู้การใช้ชีวิตกลางแจ้ง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 520 คน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบ
พิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้
ชีวิตกลางแจ้ง
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 จานวน 520 คน
6.2 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการประกอบพิธีการต่าง ๆ
6.3 มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีค วามเข้าใจในการประกอบพิธีการต่างๆ
ทางลูกเสือดีขึ้นมีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ลูกเสือวิสามัญ หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ระดับชั้น ปวช. 1 520

หน่วยนับ
คน

1 ลูกเสือ เนตรนารี ได้เรียนรู้ครบตามหลักสูตรและมีความเข้าใจในการ
ประกอบพิธีการต่าง ๆ ทางลูกเสือดีขึ้น
2. มีระเบียบวินัย มีความอดทน จิตใจเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นและ
รู้จักการใช้ชีวิตกลางแจ้ง
เดือน ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 5 เดือน
งบอุดหนุนเรียนฟรี 48,000

5 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)



2

3

พื้นที่ดาเนินการ

4
งาน
ทะเบียน
งาน
ทะเบียน
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

50,000

-

-

-
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5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

วทเดชอุดม

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

50,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักศึกษาพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-8446305
2. ความส าคั ญ ของโครงการ/หลั ก การและเหตุ ผ ล : พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542
(ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข พศ 2545 ) มาตรการ 22,23 และ 24 ตามนโยบายของรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อผู้เรียนมีคุณภาพอันพึ่งประสงค์
โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้านดี เก่ง มีความสุข ตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการปรันคุณภาพ
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและสรเมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ระดั บ คุณภาพในการปลู กฝั งจิ ตสานึ กด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่ งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ดี (3 D) ด้าน
ประชาธิปไตย (Democency) ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติด (Drug – Free) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับด้าน(Decency)
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น ไทยและประพฤติ ปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กาหนดเป้าหมายด้านผู้เรียนให้เป็นคน
ดี เก่ง และมีความสุข ตามแผนพัฒนา 5 ดี 5 เก่ง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
3.2 เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกล
จากอบายมุข
3.3 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,697 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
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6.

7.
8.

9.

เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 1,704 คน
6.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 967 คน
6.3 บุคลากรทางการศึกษา จานวน 112 คน
6.4 โครงการ จานวน 30 โครงการ
พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ได้ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
เสริ มสร้ างและสนั บ สนุ น ให้ นั กเรี ย น นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และห่ างไกลจาก
อบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นาและมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ

1.
2.
3.
4.

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 1,704 คน
นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 967 คน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 112 คน
โครงการ จานวน 30 โครงการ

นักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนเก่ง ทั้งทางด้านทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ
เสริมสร้างและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
จริยธรรม และห่างไกลจากอบายมุข รวมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ ภาวะผู้นา
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย โครงการดังนี้
1. แผนพัฒนาคนดี และมีความสุข 5 ดี
1.1 แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 แผนเสริมสร้างสุขภาพและนันทนาการ
1.3 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1.4 แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
1.5 แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาคนดี และมีความสุข 5 เก่ง มี
2.1 แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
2.3 แผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูณาการ
2.4 แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
2.5 แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
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คน
โครงการ
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เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

เดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
งบอุดหนุนเรียนฟรี 990,030

12 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






2

3

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

990,030

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

990,030

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์ 045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามที่อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดการ
จัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาชีพพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ.2545) มาตรา 22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยเน้นผู้เรียนมีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ร้อยละของผู้ เรี ยนที่มีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปี และมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 มีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรม/โครงการ การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
บริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การนักศึกษา
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1. เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถของ นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะวิชาชีพ
3.2. เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
3.3. เพื่อให้นักศึกษานาความรู้ทักษะวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 170 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน นักเรียนมี
ความรู้ และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรีย นรู้และดารงชีพ
ได้อย่างเหมาะสม
6. กลุ่มเป้าหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน 110 คน
ผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 60 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ : อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ได้ตัว แทนนั กเรี ย นเข้ าร่ ว มการแข่ง ขัน ทั ก ษะวิช าชี พ และทั ก ษะวิช าพื้ นฐาน ระดับอาชีว ศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8.2 นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 110
ผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่
จานวน 60
คน
ได้ จั ด การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะวิ ช าพื้ น ฐาน
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ แ ล ะ ทั ก ษ ะ วิ ช า พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีความรู้และความสามารถ
ด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนรู้และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม
ตุลาคม 2561
5 วัน
50,000
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

50,000

-

-

-



คณะกรรม
การดา

อศจ.อุบล

-

-

-

-

1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3

4

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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งบเงิน
อุดหนุน
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย




เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

อศจ.อุบล

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

50,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ: ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 ของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) มีอานาจหน้าที่หลักในการดาเนินการเกี่ยวกับประเมินผลการจัดการศึกษาและทดสอบระดับชาติ ได้มีการจัด
สอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อเป็นการวัดความรู้และความคิดของนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ของสังกัด
สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานการประเมิน
ของตัว บ่ งชี้พื้นฐาน ข้อที่ 2 มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นในการทางาน โดยการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการ
จัดอาชีวศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อทดสอบความรู้ และความคิดของนักเรียนตามหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พ.ศ. 2556และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
3.2 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3.3 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
3.4 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผลผลิ ต โครงการ (Output) : นั ก เรี ย นเข้ า ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET)
จานวน 1,232 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
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6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 682 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 550 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557
8.2 เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 401
คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 456
ได้ตัว แทนนั กเรี ย นเข้าร่ ว มการแข่งขันทักษะวิช าชีพและทักษะวิช าพื้นฐาน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม
เดือนธันวาคม 2561
2 วัน

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วทเดชอุดม

-

-

-

1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3

4

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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งบเงิน
อุดหนุน

-
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย



งานวิจัย
วท.ดด.

วทเดชอุดม

-

-

-



งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ: ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายดานุพงษ์ แสงทอง
ตาแหน่ง หัวหน้างานวัดผล และประเมินผล
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-1256682
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้าน
วิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับการทดสอบมาตรฐานอันเป็นผลดีต่อกาลังแรงงาน นายจ้าง ประเทศชาติ การทดสอบ
มาตรฐานฝีมือของนักศึกษาจะก่อให้เกิดการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ได้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผล
ทาให้ผู้ที่ทาการทดสอบมีความมั่นใจและทาให้ค่าแรงเพิ่มมากขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นและตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ในส่วนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47,48 และ 49 ได้ระบุให้สถานศึกษาทุก
ระดับให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโดยเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ในด้าน
วิชาชีพของสาขา วิชาในสาขาที่เรียนและสาขาที่เรียนและสามารถนาความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ในการดารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 และระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพชั้น สู ง พุทธศักราช 2557 นักเรียน นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ เมื่อ
ลงทะเบียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการ
จบหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดกิจกรรมทางด้านวิชาชีพและเกิดคุณภาพทางชีวิต
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียนเข้าทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)จานวน 1,232 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพจะมี
คุณภาพทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานที่กาหนด และต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นเงื่อนไขในการจบ
หลักสูตร และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือทางด้านวิชาชีพเกิดทักษะมาตรฐานวิชาชีพ
6.กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 682 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 550 คน
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7. พืน้ ที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน
8.2 ตัวแทนนักศึกษาวิชาชีพทุกชมรม ในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
และระดับชาติ
3. เป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และความสามารถของนักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
จานวน 682 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จานวน 550 คน

เชิงคุณภาพ

ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นักเรียนมีความรู้และความสามารถด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และดารงชีพได้อย่างเหมาะสม

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – เดือนมีนาคม 2561
-

หน่วยนับ
คน

2 วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งานวัดผล

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วทเดชอุดม

-

-

-

-

2

3

4

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย



งานวิจัย
วท.ดด.

วทเดชอุดม

-

-

-



งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ: โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ประจาปีงบประมาณ 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : รัฐบาลมีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน ตามมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เห็ นชอบมาตรการเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจในช่วง 6 เดือน หลังปีงบประมาณ 2548 โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระยะที่ 1 ซึ่งมี
ภารกิจ ด้านการให้บริการ เป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ให้คาแนะนาด้ านการดูแลรักษาและซ่อมบารุงรักษา เครื่องมือ
อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง การดาเนินการ
ดังกล่าวสามารถส่งผลให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากและเกิดผลดีในด้าน ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์
ที่ดีต่อชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการ
ต่อเป็นระยะที่ 2 โดยเน้นการซ่อมเครื่องจักรเกษตรเป็นลาดับ ต้นๆ ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาสุขอนามัยและ
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชน และมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 29 มีนาคม 2551 อนุมัติข้อเสนอของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและ การเรียนรู้ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นาเสนอโครงการขยาย บทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนในแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับชุมชนจากการได้รับคาแนะนาถ่ายทอด
ความรู้ ในการใช้ ดูแลรั กษา ซ่อมบ ารุ งเครื่ องมื ออุป กรณ์ และสุ ขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูล ค่าเพิ่มและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดยให้สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดาเนินการนาร่องในปี 2551 รวม 500 จุด และ
ขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กว่า 8,000 จุด ทุกเทศบาลตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ทั่วประเทศ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง มีศักยภาพการดาเนินการบรรลุ ตามเป้าหมาย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา จึง
ได้ จั ด ท าโครงการพั ฒ นารู ป แบบและยกระดั บ คุ ณ ภาพศู น ย์ซ่ อ มสร้า งเพื่ อ ชุ ม ชน โดยมี ก ารจั ด ท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มี
กิจ กรรม 1) บริ การซ่อม (Repair) เครื่ องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ ใ น
ครัวเรือน และอื่นๆ ให้คา แนะนาวิธีการใช้การดูแลรักษา 2) บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ โดยมี
การสารวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทาหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและจัดอบรมโดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา และ 3) บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยครูนา
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นักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้ และนาเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการ
รับรอง มาตรฐานคุณภาพ โดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานแบบบูรณาการ ครูจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทางาน และนักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานาวิชาชีพบริการชุมชน อันจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” สู่ Thailand 4.0
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0)
3.2 เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการตามมาตรฐานปฏิบัติงานยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It
Center Thailand 4.0)
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
จานวน 1 ศูนย์
4.2 ครู
จานวน 30 คน
4.3 นักเรียน นักศึกษา
จานวน 100 คน
4.4 ประชาชนผู้รับบริการซ่อม จานวน 200 คน
4.5 ประชาชนผู้รับการฝึกอบรม จานวน 100 คน
4.6 ช่างชุมชน
จานวน 5 คน
4.7 ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จานวน 5 ชิ้นงาน
4.8 หมู่บ้าน
จานวน 5 หมู่บ้าน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน อบต./เทศบาล จานวนประชาชน
ผู้รับบริการ 200 คน และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึ กษา ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ
เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน
6. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้มารับบริการซ่อมและรับการฝึกอบรม จานวน 300 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : จังหวัดอุบลราชธานี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในครัวเรือนใน เขตจังหวัดอุบลราชธานี จานวนประชาชนผู้รับบริการ 200 คน
และยกระดับฝีมือช่างชุมชน 5 คน ร่วมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ในครัวเรือนและ
สุขอนามัยพื้นฐานส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

109

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
คน
ศูนย์
เดือน
บาท

300
ได้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1 ศูนย์
6
500,000

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย
1

1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2








3

พื้นที่ดาเนินการ

4
โครงการ
พิเศษ
โครงการ
พิเศษ
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

500,000

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

500,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ: อาชีวะอาสา ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตามความร่วมมือระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ กรมการขนส่งทางบก
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายสมศักดิ์ ปริตัง
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-6271131
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : กรมการขนส่ งทางบก และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีความตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะ และเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ การสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่นักศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความ
ปลอดภัย ในการเดิน ทางให้ แก่ป ระชาชนผู้ ใช้บริการขนส่ งด้ว ยรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่ งทางบก และ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงร่วมมือกันดาเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพ
ความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถโดยสาร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ ของนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกล
3.2 เพื่อสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถโดยสาร
3.3 เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสาร
3.4 เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ
3.5 เพื่อให้ผู้ใช้รถโดยสารเกิดจิตสานึกเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และการป้องกัน
อุบัติเหตุซึ่งเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจานวน 200 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจาทางได้รับความสะดวกในการให้บริการของ
วิทยาลัย และมีความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจาทาง
6. กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอเดชอุดม ถนนเดชอุดม - นาห่อม ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นั กเรี ย นนั กศึกษาได้รั บ การพัฒ นาทักษะวิช าชีพช่างยนต์ และส่ งเสริมให้ เกิดการบูรณาการในการ
ดาเนินงานร่วมกัน
8.2 นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
8.3 ประชาชนผู้ใช้รถโดยสารประจาทางเกิดความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสาร
ประจาทาง
8.4 นักเรียนนักศึกษา ได้รับการปลูกจิตสานึก สร้างความเอื้ออาทร ความสามัคคี และเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีของวิทยาลัยฯ ต่อชุมชน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

200
ประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจาทางได้รับความ
สะดวกในการให้ บ ริ ก ารของวิ ท ยาลั ย และมี
ความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสารประจาทาง

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562
28,860

หน่วยนับ
คน

2 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งคพ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งคพ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

อาเภอเดชอุดม

-

-

28,860

-

1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)

2

3

4

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น
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6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย



งานวิจัย
วท.ดด.

วทเดชอุดม

-

-

-



งานวิจัย
วท.ดด.

วท.เดชอุดม

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

28,860

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวสมภาน เจตนา
ตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-0441745

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ดาเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจาปี 2562 เพื่อการเพิ่มปริมาณของ
ผู้เรียน และเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพ
ที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตังบ่งชี้ที่ 27 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชุม
และท้องถิ่นกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆเพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดั ง นั้ น งานทะเบี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด มจึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ นโครงการรั บสมั ค รนั กเรียน
นักศึกษา ประเภทโควตาพร้ อมมอบตัว ประจาปี 2562 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ เรียนและเพื่อเป็นการประชาสั ม พันธ์
วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ และการแนะนาแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.4 เพื่อรับมอบตัวและรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
3.5 เพื่อรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาที่มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในทางสาขาที่ต้องการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง
(ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 430 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ได้ครบตรงตามแผนรับ พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ
6. กลุ่มเป้าหมาย:
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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6.1 นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
6.2 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จานวน 260 คน
จานวน 170 คน

7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้จานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ประจาปีการศึกษา 2561 ตามเป้าหมายที่วางไว้
8.2 นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส. ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 430
คน
เชิงคุณภาพ
เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา ได้ครบตามจานวนที่กาหนด
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน 12 ธันวาคม 2561 – 16 มีนาคม 2562
เชิงค่าใช้จ่าย
32,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ

ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง

มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ 
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย






2

3

หน่วยนับ
คน
3 เดือน
บาท

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

32,000

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

32,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบเงิน
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติพร้อมมอบตัว ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวสมภาน เจตนา
ตาแหน่งหัวหน้างานทะเบียน
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-0441745
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความประสงค์จะ
ดาเนินโครงการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพร้อมมอบตัว ประจาปี 2562 เพื่อการเพิ่มปริมาณของ
ผู้เรียน และเพื่อการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา 12
ข้อ นั้น ในหัวข้อที่ 1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม ข้อกาหนดที่ 4.1 บริการวิชาชีพ
ที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ตังบ่งชี้ที่ 27 จานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชุม
และท้องถิ่นกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนการบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆเพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อให้สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดั ง นั้ น งานทะเบี ย น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด มจึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ นโครงการรั บสมั ค รนั กเรียน
นั ก ศึ ก ษา ประเภทปกติ พ ร้ อ มมอบตั ว ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณผู้ เ รี ย นและเพื่ อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ โดยเน้นสร้างสรรค์
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ และการแนะนาแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.4 เพื่อรับมอบตัวและรายงานตัวนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
3.5 เพื่อรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาที่มีความพร้อมเข้าศึกษาต่อในทางสาขาที่ต้องการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง
(ปวส.) ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 430 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ได้ครบตรงตามแผนรับ พร้อมทั้งรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตาทุกระดับ
6. กลุ่มเป้าหมาย:
1. นักเรียน ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 260 คน
2. นักศึกษา ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน 170 คน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้จานวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ ประจาปีการศึกษา 2562 ตามเป้าหมายที่วางไว้
8.2 นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช.,ปวส. ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 430
คน
เพื่อรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทปกติ ได้ครบตามจานวนที่กาหนด
ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562
-

หน่วยนับ
คน
2 เดือน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



งทบ.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วทเดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

2





3

4

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบ
งบ
งบลงทุน รายจ่าย
ดาเนินการ
อื่น

-

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

-

งบเงิน
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ การจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาดอาเภอเดชอุดม ประจาปี 2561
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะดาเนินโครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในงานกาชาด
อาเภอเดชอุดม ประจาปี 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนว การจัดการอาชีวศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพงและสอดคล้องงานประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐาน
ที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรี ยน ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข
แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
ดั ง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ งานแนะแนวอาชี พ และการจั ด หางาน วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม
จึ ง ขออนุ ญ าตด าเนิ น โครงการจั ด นิ ท รรศการทางการศึ ก ษาในงานกาชาดอ าเภอเดชอุ ด ม ประจ าปี 2561 เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และมุ่งเน้นสร้างสรรค์และพัฒนาสถานศึกษาให้เยาวชนและชุมชนในท้องถิ่น
พัฒนาอาชีพได้
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และการอาชีวศึกษา
3.2 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.3 เพื่อตอบสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.4 เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติต่อการเรียนอาชีวศึกษา สร้างความสมานฉันท์ตาม
ยุทธศาสตร์อุบลฮักแพง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอาเภอเดชและอาเภอใกล้เคียง จานวน 7 อาเภอ
4.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 7 อาเภอ
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
กลุ่ มผู้ เรี ย น ผู้ ป กครองนั กเรี ย น หน่ ว ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเภอเดชอุดม และอาเภอใกล้ เคียง
จ านวน 7 อ าเภอ ได้ รั บ ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม การแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ
การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
6. กลุ่มเป้าหมาย:
6.1 กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาในอาเภอเดชและอาเภอใกล้เคียง จานวน 7 อาเภอ
6.2 หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 7 อาเภอ
7. พื้นที่ดาเนินการ : ที่ว่าการอาเภอเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและส่วนร่วมกับชุมชนของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและเพื่อการ
แนะแนวการศึกษาต่อ การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
- กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน
ในอาเภอเดชและอาเภอใกล้เคียง จานวน 7 อาเภอ
- หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จานวน 7 อาเภอ

หน่วยนับ
คน

กลุ่มผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในอาเภอเดชอุดม และอาเภอใกล้เคียงจานวน 7
อาเภอ ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม การแนะแนวการศึกษาต่อ การจัดการเรียน
อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการ
อาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
พฤศจิกายน พ.ศ.2561
20,000

-

7 วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
เป้าหมาย
1 2 3 4

7 อาเภอ

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
รับผิดชอบ

3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล





รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000
20,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

1. ชื่อโครงการ จัดทาสื่อวีดีทัศน์
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146

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

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความประสงค์จะดาเนินโครงการจัดทาสื่ อวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะแนว
การจัดการอาชีวศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายและผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
อาชีวศึกษา และเสริมสร้างความสมานฉันท์ตาม ตามยุทธศาสตร์อุบลฮักแพงและสอดคล้องงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้
ที่ 1.2 ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น ระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
ว่าด้วยกิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข แผนพัฒนาบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
ดั ง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น โครงการจั ด ท าสื่ อ
วีดีทัศน์ เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อให้ได้มาซึ่งงานจัดทาวีดิทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ นาเสนอ จานวน 1 ชุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : - เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร และแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่
รู้จัก พัฒนาให้เป็นปัจจุบันโดยเน้นรูปแบบการนาเสนอให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ
ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
6. กลุ่มเป้าหมาย: ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ นาเสนอ จานวน 1 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
และกิจกรรมต่างๆ และแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จัก
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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8.1 มีทักษะการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
8.2 มีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อตนเองและหน่วยงานสูงสุด
8.3 เพื่อให้ได้มาซึ่งงานจัดทาวีดีทัศน์ ตามความประสงค์ของงานหรือองค์กร
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ได้สื่อวีดีทัศน์วิทยาลัยฯ นาเสนอ จานวน 1 ชุด
เชิงคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ และ
แนะนาวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมให้เป็นที่รู้จัก
เชิงเวลา
ตลอดปีการศึกษา 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
15,000

หน่วยนับ
ชุด
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
จ.อุบลฯ

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000
15,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและหลักสูตร : ด้วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะดาเนินโครงการสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นั กศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นั กศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และบุคคล
ทั่วไป ได้ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒ นากาลั ง คน
อาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555-2559 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียน การ
ขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ดั ง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะด าเ นิ น โครงการ
สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ รั บ สมั ค รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาใหม่ ประจ าปี 2562 เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณผู้ เ รี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ การแนะนาแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อแก่นักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อแนะนาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปี 2562
5. ผลลัพธ์ โ ครงการ (Outcome) : ได้การประชาสั มพันธ์ข่าวสารองค์กร ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
กิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและ
สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น
6. กลุม่ เป้าหมาย: ป้ายประชาสัมพันธ์จานวน 9 แห่ง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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7. พื้นที่ดาเนินการ : อาเภอเดชอุดม,อาเภอนาจะหลวย,อาเภอบุณฑริก,อาเภอน้ายืน,อาเภอนาเยีย,อาเภอทุ่งศรีอุดม
,ตาบลนาส่วง,อาเภอน้าขุ่น
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1.จานวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2562 ตามเป้าหมายที่วางไว้
8.2.นักเรียน นักศึกษารู้จักการเรียนสายอาชีพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ,อาเภอ
ทุ่งศรีอุดม ,อาเภอนาจะหลวย ,อาเภอน้ายืน ,
อาเภอบุณฑริก, อาเภอน้าขุ่น, อาเภอนาเยีย,
ตาบลนาส่วง และสามแยกนากระแซง
จานวน 9 แห่ง
เชิงคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยฯ การแนะแนว
การศึกษาต่อ การจัดการเรียน อาชีวศึกษาแก่ผู้สนใจและ
เพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562
เชิงค่าใช้จ่าย
30,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
9 แห่ง

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หน่วยนับ
แห่ง

7 เดือน
บาท
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
30,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC”
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นายพัฒนพงศ์ คาวงศ์
ตาแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 090-609-7146
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความ
ประสงค์จะดาเนินโครงการ จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” เพื่อการเพิ่มปริมาณของผู้เรียน และเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับความต้อ งการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
เพื่อสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงมีความประสงค์จะดาเนินโครงการ จัดทาวารสาร
ประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานต่างๆ ของวิทยาลัย
3.2 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิทยาลัย
3.3 เพื่อตอบสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร
ของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ได้จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ “สาร DTEC” จานวน 600 เล่ม
5. ผลลัพธ์ โ ครงการ (Outcome) : ได้การประชาสั มพันธ์ข่าวสารองค์กร ของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้ง
กิจกรรมการดาเนินงานต่างๆ พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและ
สนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น
6. กลุม่ เป้าหมาย:
6.1 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 500 แห่ง
6.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
จานวน 50 แห่ง
6.3 หน่วยงานอื่นๆ
จานวน 50 แห่ง
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
- สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
- หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยนับ
600 แห่ง

- เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การ
แนะแนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมและสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น

-

เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
เชิงค่าใช้จ่าย
30,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
600 แห่ง

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

12 เดือน
บาท
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
30,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ จัดทาแผ่นพับ โปสเตอร์แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบาย เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาสู่ ส ากล
พ.ศ. 2555-2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียน การขยายโอกาสในการเรียน
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริห าร
จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ดาเนินโครงการจัดทา
แผ่ น พั บ โปสเตอร์ แนะแนวประชาสั ม พั น ธ์ ก ารรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม โ อกาส
ทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 และบุคคลทั่วไปได้
ทราบข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ที่
อยู่ในอาเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ายืน น้าขุ่น ทุ่งศรีอุดม นาเยียอีกทั้งยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อใน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.2 เพื่อเป็นการแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ
3.3 เพื่อจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : โปสเตอร์และแผ่นพับ จานวน 5,000 ใบ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จานวน 5,000 ใบ เพื่อประชา
สัมพันธ์การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสาย
อาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2562 และมีนักเรียน
นักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2561
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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6. กลุ่มเป้าหมาย:
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
6.2 หน่วยงานอื่นๆ
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

จานวน 50
จานวน 50

แห่ง
แห่ง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและการ
แนะแนว การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล
ด้านการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ได้โปสเตอร์และแผ่นพับ จานวน 5,000 ใบ

หน่วยนับ
ใบ

เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การแนะ
แนวการศึกษาต่อ ตามแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมและสนองนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในด้านข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ ที่เกิดขึ้น

-

เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
เชิงค่าใช้จ่าย
30,000
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล



2

3

เป้าหมาย

4
100 แห่ง

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

12 เดือน
บาท
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
30,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ พิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เมื่อปีพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เพื่อเป็นการร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีคณะรัฐมนตรี
จึงอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีขึ้นโดยให้ทุนการศึกษาแก่ นักเรียน
นักศึกษาและสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี
และเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้กลับไปเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งกองทุนดังกล่าวเริ่ม
ดาเนินการในระยะแรกไปแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2547-2558 โดยได้จัดสรรทุนให้เด็กในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) และสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชานแดน (ตชด.) ปีละ 480 ทุนเป็นเวลาต่อเนื่อง 10 ปี รวม
ทั้งสิ้น 4,800 ทุน ส่วนการดาเนินการในระยะที่ 2 ที่จะเริ่มในเดือนพฤษภาคม 2562
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะดาเนินโครงการพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี ประจาปีการศึกษา 2562
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย
3.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.3 เพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาทุน จานวน 10 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 10 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จานวน 1 ทุน

หน่วยนับ
คน

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษา เป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และเป็นการช่วยให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น
เดือนพฤษภาคม 2562
-

1 เดือน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล

2

3


เป้าหมาย

4
2 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม







รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

1. ชื่อโครงการ จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794

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

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบ
ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การจัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จะช่วยทาให้นักศึกษามีความพร้อม
ในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอยู่ ในสถานศึกษา
และต้องอยู่ในกฏ ระเบียบที่สถานศึกษากาหนดได้อย่างมีความสุข และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน การ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาสู่ส ากล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
งานแนะแนวอาชี พ และการจั ดหางาน จึ ง มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะด าเนิ นโครงการจั ด ท าคู่ มื อ นั ก เรียน
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อจัดทาคู่มือให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : คู่มือนักเรียน นักศึกษา จานวน 840 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การ
ให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเป้าหมาย: นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 840 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม
ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จานวน 840

หน่วยนับ
คน

นักเรียน นักศึกษาได้คู่มือ ศึกษาความรู้ความเข้าใจสามารถศึกษา
เล่าเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การ
ให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
เดือนพฤษภาคม 2562
120,000

1 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()
1

1. เสนอโครงการขอ
อนุมัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ
3. ประชุมวางแผน
มอบหมายงาน
4. จัดหาวิทฐาน
5. ประชาสัมพันธ์
โครงการ
6. ดาเนินการตาม
โครงการ
7. สรุปและประเมินผล/
รายงานผล

2

3








เป้าหมาย

4
840 คน

พื้นที่
ดาเนินการ
วท.เดชอุดม

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
งบเงิน
อุดหนุน

งบดาเนินการ

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

120,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมเงิน 120,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 120,000

11. การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนอบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาแล้ ว นี้
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนา
ตัวของเขาเองไปสู่ค วามงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรีย นและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่ จ ะส า เร็ จ การศึ ก ษาใน
ปีการศึกษา 2561
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,232 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จานวน 682 คน
6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จานวน 550 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา และสร้างความ
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

หน่วยนับ
คน
รายการ

1,232
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้
ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1
5,000

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตรมาส
()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งมอบหมาย
งาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่
ดาเนินการ

1,232 คน

วท.เดชอุดม

งบ
ดาเนินกา
ร

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



5,000

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5,000



11.การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนอบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาแล้ ว นี้
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือบุค คลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนา
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ชั้ น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาใน
ปีการศึกษา 2560
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,232 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ เกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จานวน 682 คน
6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จานวน 550 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา และสร้างความ
มั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

หน่วยนับ
คน
รายการ

1,232
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้
ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ เกิดความมั่นใจ
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1
5,000

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ

1,232

วท.เดชอุดม

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

5,000

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

-



รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

5,000

11.การติดตามผลและประเมินผล
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

1. ชื่อโครงการ ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ – สกุล นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์
ตาแหน่งหัวหน้างานแนะแนว
โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9651794

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

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหา
ความช่ ว ยเหลื อ จากบุ ค คลหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนอบรมมาแล้ ว เป็ น อย่ า งดี บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมาแล้ ว นี้
จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนา
ตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอันเป็นจุดหมายในสังคมและการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษา นโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิก าร สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ทางานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงจัดโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่จะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อติดตาม สารวจข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว
3.3 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาจานวน 1,232 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่า
นักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 จานวน 682 คน
6.2 นักศึกษาระดับ ปวส.2 จานวน 550 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม สารวจ ผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
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เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และทราบข้อมูลว่านักเรียน
นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

หน่วยนับ
คน
รายการ

1,2352
วิ ท ยาลั ย สามารถติ ด ตาม ส ารวจ
ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ ข้ า สู่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อัน
ดี ง ามของสถานศึ ก ษากั บ นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา และ
ทราบข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคน
ใด ศึ ก ษาต่ อ หรื อ ท างานในสถาน
ประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
มีนาคม 2561-กันยายน 2561
5,000

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

7 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้
ดาเนินการโครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย









งานแนะ
แนว
งานแนะ
แนว
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
พัสดุ
วท.ดด
คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

พื้นที่ดาเนินการ

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

5,000

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.อุบลราชธานี

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
5,000
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-6654470

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้ว ยงานสวัส ดิการนั กเรี ย น นั กศึกษา ฝ่ ายพัฒ นากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดมได้
ตระหนักถึงความส าคัญและความจาเป็ น ของการคุ้มครองความปลอดภัยทางร่างกายและทรัพย์สิ นของ นัก เรี ยน
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับการประกันอุบัติเหตุ และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองใน
ด้านค่ารักษาพยาบาล การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต เมื่อนักเรียน นักศึกษาประสบอุบัติเหตุทางจราจร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพือ่ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีหลักประกันด้านความปลอดภัยและความมั่นใจในการดาเนินชีวิต
3.3 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,279 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ เมื่อประสบ
อุบัติเหตุและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,279 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุและ
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

2,279
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้าน
ประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐาน
เดือนตุลาคม 61-กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

หน่วยนับ
คน
1 ปี
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เชิงค่าใช้จ่าย

455,800

บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



อวท.



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

455,800

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

455,800

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 094-6654470

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของความปลอดภัย
จากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี เฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคติดต่อรู้จักวิธีการดูแลรักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
โดยคาแนะนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพให้แข็งแรงและสมบูรณ์
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือความผิดปกติของร่างกายตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,279 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,279 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีและนักเรียนและนักศึกษาทราบ
ผลการตรวจสุขภาพของตนเองว่ามีสุขภาพสมบูรณ์หรือผิดปกติหรือไม่
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 2,279
นักเรียนและนักศึกษาทราบผลการตรวจสุขภาพร่างกายว่ามีความสมบูรณ์
ดีหรือไม่
เดือน พฤษภาคม 2562
455,800

หน่วยนับ
คน
1 วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



อวท.



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

455,800

-

-

-

อวท.

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

455,800

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจาปี 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่
094-6654470

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพให้
ผู้เรียนมีสุขภาพพลนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์
ไว้ใช้ส าหรั บ การปฐมพยาบาลเบื้ องต้นให้ กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เมื่อเจ็บป่ว ยหรือประสบ
อุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัย
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในวิทยาลัย
3.2 เพื่อให้เป็นแหล่งบริการด้านสุขภาพอนามัย
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรใส่ใจ ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ผู้รับการตรวจสุขภาพ จานวน 2,279 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้รับการตรวจสุขภาพรู้ข้อมูลด้านสุขภาพของตนเอง
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม จานวน 2,279 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับยาและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในการดูแลรักษาและปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและนักเรียน นักศึกษา บุคลากรได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน

9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

143

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
คน

2,279
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นภายหลังจากที่
ได้รับบริการ
พฤษภาคม 2562
30,000

1 เดือน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



สวัสดิการ



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

30,000

-

-

-

สวัสดิการ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

30,000

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ: โครงการบริจาคโลหิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา โทรศัพท์ 045-429050
โทรสาร 045429050 โทรศัพท์เคลื่อนที่
094-6654470
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลั ยเทคนิคเดชอุดมร่วมกับเหล่ากาดชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาดชาด
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน
ด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายโลหิตใหม่และในปัจจุบันคลังโลหิตของเหล่ากาชาดยังขาดแคลนโลหิตที่จะไปช่ว ยเหลือ
ผู้ป่วยดังกล่าวเป็นปริมาณมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรรู้จักเสียสละ เอื้อเผื่อแผ่
มีน้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นการสร้างจิตสานึกที่ดี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรร่วมกันบริจาคโลหิต
3.2 เพื่อให้รู้จักเสียสละ เอื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นการสร้างจิตสานึกที่ดี
3.3 เพื่อให้เหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ได้โลหิต จานวน 3,000 cc.
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันเหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ
6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคลากร จานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหล่า
กาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชุดม จานวน 100
คน
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษารู้จักเสียสละ เอื้อเผื่อแผ่ มีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น และ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดี
เชิงเวลา
เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 2 ครั้ง
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 2,000 บาท
บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



สวัสดิการ



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

2,000

-

-

-

สวัสดิการ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,000

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการทาบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-9699698

2.ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ด้วยการจัดกิจกรรมทาบุญส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ เป็น
กิจ กรรมที่มีความส าคัญต่อวิถีสังคมของไทย และมีความเป็นสากลที่มนุษยชาติในโลกให้ ความสาคัญ ซึ่ งเป็นวัน
สัญลักษณ์แห่งการส่งความรักความสุขและความสามัคคีต่อกัน ขณะเดี ยวกันสังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั่นต่อสถาบัน
หลักของชาติ กล่าวคือสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์อยู่คู่คนไทยมายาวนาน จึงทาให้สังคมไทยมี
ความรั กและผู กพัน กับ สถาบัน หลั กของชาติเป็นอย่างมากการปลู กฝังและขัดเกลาจิตใจของคนในสั งคมไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรมยึดหลักธรรมที่ส่งเสริมและเสริมสร้างให้เป็นคนมีความสามัคคี มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน
เสียสละ อดทนมีความตื่นตัวและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลกปัจจุบัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อ
ตนเอง และหน้าที่การงานหน่วยงาน หรือองค์กรควรตระนักในเรื่องดังกล่าว และต้องมีโ ครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง
จิตสานึก และขวัญกาลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นสถานศึกษาหนึ่งของรัฐที่ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่ที่มีความสากล
และบู ร ณาการวั น ส าคั ญ ดั ง กล่ า วให้ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ตนเอง หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร สั ง คมประเทศชาติ เ พื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์และขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพิ่มวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพิ่มขวัญและกาลังใจใน
การทางานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล แก่บุคลากรในองค์กร
3.2 เพื่อสืบทอดประเพณีการทาบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
3.3 เพื่อเพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สร้าง
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ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และทากิจกรรมร่วมกัน
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ : คณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เดชอุ ด ม มี ก ารเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆมาพัฒนาวิทยาลัยของตนเอง และ
ได้เพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ -บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน ได้ร่วมกิจกรรม
คน
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
1 วัน
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ 3,000
บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
มาส ()
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ
2. จัดทาคาสั่งมอบหมาย
งาน
3.ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ

เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



สวัสดิการ




4.จัดชื้อ จัดจ้าง วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อใช้ดาเนินการ 
โครงการ
5. ดาเนินงานตามโครงการ

6. ประเมินผลโครงการ
7. สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลัย

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)




งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

3,000

-

-

-

สวัสดิการ

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรร
มการดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรร
มการดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,000
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

148

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ : โครงการรดน้าดาหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
ตาแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
โทรศัพท์
045-429050
โทรสาร 045-429050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087-9699698

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นราชประเพณีของไทยแต่
โบราณ มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งถือเป็นประเพณีอันงดงามมาช้านาน และสิ่งที่นิยมกระทา
กันมาก็คือ การรดน้าดาหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งถือว่าผู้ สูงอายุเป็นบุคคลที่
สถาบั น ครอบครั ว และสั ง คมให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ป ระสบการณ์ เป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดความรู้
ความสามารถ วัฒนธรรม ประเพณี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของประเพณีดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม
อั น ดี ง ามแก่ เ ยาวชนไทยให้ ค งอยู่ สื บ ต่ อ ไป และให้ ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง และให้ บุ ค ลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย
เสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ และความสามั ค คี ภ ายในองค์ ก ร ตามนโยบายส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมไทย
3.2 เพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจและความสามัคคีภายในองค์กร
3.3 เพื่อเพิ่มขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
ได้ร่วมกิจกรรมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม

6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
7 พื้นที่ดาเนินการ : ณ อาคารลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ร่วมสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ไทย เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112
-ร้อยละ 90 ของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
เดือน เมษายน 1 วัน
งบประมาณ 3,000

หน่วยนับ
คน
วัน
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



บุคลากร



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

3,000

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
3,000
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

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

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
กาหนด เพื่อรองรับการประเมินและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่
จากสานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนัก ถึงความสาคัญใน
การประกันฯ มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงดาเนินจึงดาเนิน
โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับแผนกและสาขาวิชาขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่ สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานและจัดทา
รายงานการประเมินตนเองได้อย่างถูกต้อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
3.2 เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
3.3 เพื่อให้การบริหารและจัดการภายในวิทยาลัย ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาของมาตรฐาน ประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี 2561
3.4 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด ประจาปีการศึกษา 2561
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
4.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม จานวน 63 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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5.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
5.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
6.2 คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม จานวน 63 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานฉบับใหม่
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
8.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
คน

175
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐาน
ฉบับใหม่ ทราบจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
12 เดือน
ไม่ใช้งบประมาณ
บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



บุคลากร



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-
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5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงานชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้างานงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โทรศัพท์ 045-249-050
โทรสาร 045-249-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2853728

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6มาตรา 48 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารจัดการ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทารายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชนประจาปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
กาหนด เพื่อรองรับการประเมินและนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุ ณภาพภายในสถานศึกษา ที่
จากสานักงานรับรองมาตรฐานแลประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ตระหนักถึงความสาคัญใน
การประกันฯ มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดังนั้น งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิ คเดชอุดม จึงดาเนินจึงดาเนินโครงการ
จัดทาและเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายผู้เรียน และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อเผยแพร่ SAR ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
3.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน
3.3 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ได้เผยแพร่ต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 112 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2561 ได้เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

หน่วยนับ
คน

112
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2560 ได้เผยแพร่ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เชิงเวลา
เดือน พฤษภาคม 2561 1 วัน
วัน
เชิงค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
บาท
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการในไตร
หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
มาส ()
ขั้นตอน/
เป้าหมาย พื้นที่ดาเนินการ
งบ
วิธีดาเนินการ
งบ
งบ
งบเงิน
รายจ่าย
ดาเนินการ ลงทุน
อุดหนุน
อื่น
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ

บุคลากร
วท.เดชอุดม
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
บุคลากร
วท.เดชอุดม

มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรม
คณะกรรมการ

การดา
วท.เดชอุดม
ดาเนินงานตาม
เนินงาน
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
พัสดุ
วท.เดชอุดม

ใช้ดาเนินการ
วท.ดด
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
คณะกรรม
โครงการ

การดา
ณ.สถานที่จดั
เนินงาน
6. ประเมินผล
งานวิจัย

ณ.สถานที่จดั
โครงการ
วท.ดด.
7. สรุปผล/รายงาน
งานวิจัย
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ

วท.เดชอุดม
วท.ดด.
วิทยาลัย

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล กานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0839651794

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีนโยบายการติดตาม สารวจผู้สาเร็จ
การศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานและสร้างสัมพันธไมตรีกับครอบครัว นักศึกษา เพื่อทราบข้อมูลว่านักเรียน นักศึกษาคน
ใด ศึกษาต่อหรือทางานในสถานประกอบการ ประกอบ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งตรงกับการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน และตัวบ่งชี้ที่ 19 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้สาเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่น
3.3 เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อหาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.4 เพื่อนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการ
สอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : นักเรียน นักศึกษาที่จะจบปีการศึกษา 2561 1,232 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ได้ทราบผลการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้สาเร็จการศึกษาเสริมสร้างความสั มพันธ์อันดีระหว่ าง
สถานศึกษากับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุ การว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษาหาวิธีให้ความช่วยเหลือและ
นามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และนาข้อมูลมากาหนด
รู ป แบบด้านความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการสอนให้ ตรงกับ ตลาดแรงงาน
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
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6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมที่จะจบปีการศึกษา 2561 จานวน 1,232 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่ค าดว่า จะได้ รั บ : ได้ทราบผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้สาเร็จการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับนักศึกษาในแต่ละรุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา หาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามาเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบด้าน
ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ

1,232
คน
เพื่อสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้สาเร็จการศึกษา เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา กับนักศึกษาในแต่ละ
รุ่นศึกษาปัญหาสาเหตุการว่างงานของผู้สาเร็จการศึกษา
หาวิธีให้ความช่วยเหลือและนามาเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
และนาข้อมูลมากาหนดรูปแบบด้านความต้องการแรงงาน
ในสถานประกอบการนามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงกับ
ตลาดแรงงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาน
ประกอบการ
เดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนมกราคม 2562
90 วัน
-

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



บุคลากร



บุคลากร

งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

157

3.ประชุม
คณะกรรมการ

ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ

ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ

6. ประเมินผล

โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ 
วิทยาลัย

คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

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

2. ความสาคัญของโครงการ/หลัก การและเหตุผ ล : ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่ อนนโยบายรัฐ บาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล
พ.ศ. 2555 – 2569 ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพิ่ มปริมาณผู้เรียน การขยายโอกาสในการ
เรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การ
ประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ตัว บ่งชี้ที่ 1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
3.2 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริ
การ
3.3 เพื่อเตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความต้ องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิด
เศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 500 คน
4.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 500 คน
4.3 ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป จานวน 100 คน
4.4 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 900 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นใน
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สายอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การบริการ และเตรียมกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงานและรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 500 คน
6.2 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 500 คน
6.3 ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป จานวน 100 คน
6.4 ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 900 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นในสายอาชีวศึกษา เพื่อ
เป็นการรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร การรบริการ และเตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1 นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
2. นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
3. ครู บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไป
4. ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม
1 สนองนโยบายและแนวทางปฏิบัติการรับนักเรียน
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ใน
การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา รองรับการ
ขยายตัวภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การรบริการ และ
เตรียมกาลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการเปิดเศรษฐกิจ
ประชาคมอาเซียน
เดือนมกราคม 2562
เงินงบประมาณ

หน่วยนับ
500 คน
500 คน
100 คน
900 คน

30 วัน
50,000 บาท
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10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



บุคลากร



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

50,000

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

50,000

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

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

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

1. ชื่อโครงการ โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องทางานและศึกษาต่อ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์
ตาแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0839651794
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การให้คาปรึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา ซึ่งบุคคลผู้หนึ่งเป็นผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้ว
เป็นอย่างดีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วนี้ จะพยายามใช้เครื่องมือและเทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือ
บุคคลผู้แสวงหาความช่วยเหลือนั้นให้เขาสามารถนาตัวของเขาเองไปสู่ความงอกงามและความเจริญสูงสุดอัน
เป็นจุดหมายในสังคม
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาได้ทราบแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3.2 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จานวน 250 คน
4.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จานวน 150 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการ
ประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย :
6.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 จานวน 250 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 จานวน 150 คน
6.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และ
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ
และนักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2

หน่วยนับ
250 คน
150 คน
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เชิงคุณภาพ

1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารับข่าวสารการศึกษาต่อ
ภายนอกและแนวทางการประกอบอาชีพ และนักศึกษาที่
จะสาเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เชิงเวลา
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
30 วัน
เชิงค่าใช้จ่าย
10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



บุคลากร



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการที่ ……...../ 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
ตามนโยบาย
แบบขอเสนอแผนงาน/โครงการ/งาน
การเรียนการสอน
ปรับปรุงพัฒนา

เสริมการเรียนการสอน
ครบวงจร อื่น ๆ

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

1. ชื่อโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์
045-429-050
โทรสาร 045-429-050
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-2853728
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความกล้า
แสดงออกในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
3.1 เพื่อส่งเสริมปลู กฝังให้ นั กเรีย น นักศึกษามีความกล้ าแสดงออกในด้านการสื่ อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ
3.2 เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดีรับประสบการณ์จริง
3.3 เพื่อนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ
3.4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาต่างประเทศ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 986 คน
4.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 175 คน
4.3 คณะครูและเจ้าหน้าที่ จานวน 50 คน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น มีความใกล้ชิดกับครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ
6. กลุ่มเป้าหมาย : 6.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 986 คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1,2 จานวน 175 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : หอประชุมลาโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความกล้าแสดงออกในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและมีความรู้สึกใกล้ชิดกับครูสอนภาษาอังกฤษต่างประเทศยิ่งขึ้น อันเป็นจุดที่ทาให้
นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีและให้ความสาคัญความสนใจต่อภาษาต่างประเทศมากยิ่งขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1
3. คณะครูและเจ้าหน้าที่
นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น มีความใกล้ชิดกับ
ครูสอนภาษาต่างประเทศและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
เดือน ธันวาคม 2560
งบประมาณ

หน่วยนับ
986 คน
175 คน
50 คน

1 วัน
10,000 บาท

10. สรุปขั้นตอน/วิธีดาเนินการและหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ
1. จัดทาโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ
2. จัดทาคาสั่ง
มอบหมายงาน
3.ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
4.จัดชื้อ จัดจ้าง
วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อ
ใช้ดาเนินการ
โครงการ
5. ดาเนินงานตาม
โครงการ
6. ประเมินผล
โครงการ
7. สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานต่อ
วิทยาลัย

ดาเนินการในไตร
มาส ()

หมวดเงิน (ระบุจานวนเงิน : บาท)
เป้าหมาย

พื้นที่ดาเนินการ



บุคลากร



งบ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
รายจ่าย
อื่น

งบเงิน
อุดหนุน

วท.เดชอุดม

10,000

-

-

-

บุคลากร

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



คณะกรรม
การดา
เนินงาน

วท.เดชอุดม

-

-

-

-



พัสดุ
วท.ดด

วท.เดชอุดม

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

ณ.สถานที่จดั

-

-

-

-

วท.เดชอุดม

-

-

-

-





คณะกรรม
การดา
เนินงาน
งานวิจัย
วท.ดด.
งานวิจัย
วท.ดด.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

10,000

11.การติดตามผลและประเมินผล การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ
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รายการครุภณ
ั ฑ์
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รายการครุภัณฑ์ ทีจ่ ดั ซือ้ ด้วยเงินบารุงการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์การศึกษา
จานวน
822,150 บาท
ยอดทีอ่ นุมัติ
ลาดับที่
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย รวมเงิน
ผูร้ ับผิดชอบ
1 กล้องถ่ายภาพ
1
58,800
58,800 งานประชาสัมพันธ์
2 เลนส์ซูม
1
49,190
49,190 งานประชาสัมพันธ์
3 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดมัลติฟงั ก์ชั่น
1
7,490
7,490 งานบริหารงานทั่วไป
4 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดมัลติฟงั ก์ชั่น
1
7,490
7,490 งานทะเบียน
5 แฟลชกล้อง
1
22,490
22,490 งานประชาสัมพันธ์
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปชนิด All in one
1
19,900
19,900 งานบุคลากร
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงิน
165,360
7 อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต(เราท์เตอร์)
1
60,000
60,000 งานศูนย์ข้อมูล
8 โต๊ะสานักงาน
1
5,000
5,000 งานประกันคุณภาพ
9 เก้าอี้สานักงาน
1
1,800
1,800 งานประกันคุณภาพ
10 ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
1
5,000
5,000 งานวางแผน
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปชนิด All in one
1
19,900
19,900 งานความร่วมมือ
12 เก้าอี้สานักงาน
2
1,800
3,600 งานส่งเสริมผลิตผล
13 เครื่องสารองไฟ
1
4,990
4,990 งานส่งเสริมผลิตผล
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงิน
100,290
14 วิทยุสื่อสาร
15
3,600
54,000 งานปกครอง
15 ลาโพงเอนกประสงค์
2
6,000
12,000 งานแนะแนว
16 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดมัลติฟงั ก์ชั่น
1
7,490
7,490 งานครูที่ปรึกษา
17 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดมัลติฟงั ก์ชั่น
1
7,490
7,490 งานสวัสดิการ
18 เครื่องโปรเจคเตอร์
1
19,990
19,990 งานแนะแนว
19 เก้าอี้สานักงาน
3
1,800
5,400 งานโครงการพิเศษ
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงิน
106,370
20 เครื่องยนต์เล็กดีเซลสูบเดียว
1
44,100
44,100 สาขาวิชาช่างยนต์
21 ทีวี LED Smart 55 นิ้ว
1
28,000
28,000 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
22 เครื่องเชื่อม MIG อินเวอร์เตอร์ ขนาด 350 A
1
35,000
35,000 สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
23 เครื่องเชื่อม MIG อินเวอร์เตอร์ ขนาด 250 A
1
27,000
27,000 สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
24 เก้าอี้สานักงาน
9
1,800
16,200 สาขาวิชาไฟฟ้า
25 เครื่องโปรเจคเตอร์
1
19,990
19,990 สาขาวิชาไฟฟ้า
26 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดมัลติฟงั ก์ชั่น
1
7,490
7,490 สาขาวิชาไฟฟ้า
27 เครื่องกาเนิดสัญญาณฟังก์ชั่น(Function Generator)
5
7,500
37,500 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
28 เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู
2
42,000
84,000 สาขาการบัญชี
29 โต๊ะพับจัดนิทรรศการห้องเรียนการจัดแสดงสินค้า
5
1,000
5,000 สาขาวิชาการตลาด
30 เก้าอี้เบาะนวม(สีแดง)
10
450
4,500 สาขาวิชาการตลาด
31 พัดลมติดผนัง
10
1,650
16,500 สาขาวิชาการตลาด
32 เครื่องโปรเจคเตอร์
1
19,990
19,990 แผนกสามัญสัมพันธ์
33 เครื่องโปรเจคเตอร์
1
25,000
25,000 งานสื่อการเรียน
34 ไมค์ไร้สาร 1 ชุด
1
15,000
15,000 งานสื่อการเรียน
35 ตูเ้ หล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
1
5,000
5,000 งานวิทยบริการ
36 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป(All in one)
1
19,990
19,990 งานวิทยบริการ
37 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดมัลติฟงั ก์ชั่น
1
7,490
7,490 งานวิทยบริการ
38 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดมัลติฟงั ก์ชั่น
1
7,490
7,490 งานพัฒนาหลักสูตร
39 เครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์
1
4,900
4,900 งานพัฒนาหลักสูตร
40 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป(All in one)
1
19,990
19,990 งานพัฒนาหลักสูตร
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงิน
450,130
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
822,150

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

หมายเหตุ

167

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

168

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานประจาปีงบประมาณ 2562
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน วงเงิน 230 บาท/คน/ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 2/2561ภาคเรียนที่ 1/2562

รวมเป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ : รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท
1.1 สาขาวิชาชีพช่างยนต์

598

74,520

63,020

137,540 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

1.2 สาขาวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

381

50,370

37,260

87,630 นายดานุพงษ์ แสงทอง

1.3 สาขาวิชาชีพเชื่อมโลหะ

214

25,760

23,460

49,220 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

1.4 สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

511

61,640

55,890

1.5 สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

242

28,520

27,140

55,660 นายหลวง ประสานพันธ์

1.6 สาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

239

28,980

25,990

54,970 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

1.8 สาขาวิชาชีพการบัญชี

472

56,120

52,440

1.9 สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

399

44,160

47,610

91,770 นางสาวสายฝน สาระผล

1.10 สาขาวิชาชีพการขาย/การตลาด

190

21,850

21,850

43,700 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

3,246

391,920

354,660

รวมเป็นเงิน

117,530 นายพิบูล ชวนชม

108,560 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

746,580

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

169

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานประจาปีงบประมาณ 2562
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน วงเงิน 900 บาท/คน/ปี
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2562

รวมเป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ค่าเครืองแบบนักเรียน 900 บาท
2.1 สาขาวิชาชีพช่างยนต์

274

246,600

246,600 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

2.2 สาขาวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

162

145,800

145,800 นายดานุพงษ์ แสงทอง

2.3 สาขาวิชาชีพเชื่อมโลหะ

102

91,800

91,800 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

2.4 สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

243

218,700

218,700 นายพิบูล ชวนชม

2.5 สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

118

106,200

106,200 นายหลวง ประสานพันธ์

2.6 สาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

113

101,700

101,700 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

2.8 สาขาวิชาชีพการบัญชี

228

205,200

205,200 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

2.9 สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

207

186,300

186,300 นางสาวสายฝน สาระผล

2.10 สาขาวิชาชีพการขาย/การตลาด

95

85,500

85,500 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

รวมเป็นเงิน

1,542

-

1,387,800

1,387,800

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

170

รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานประจาปีงบประมาณ 2562
3. ค่าหนังสือเรียน วงเงิน 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2562

รวมเป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
3. ค่าหนังสือเรียน 1,000 บาท
3.1 สาขาวิชาชีพช่างยนต์

598

324,000

274,000

598,000 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

3.2 สาขาวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

381

219,000

162,000

381,000 นายดานุพงษ์ แสงทอง

3.3 สาขาวิชาชีพเชื่อมโลหะ

214

112,000

102,000

214,000 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

3.4 สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

511

268,000

243,000

511,000 นายพิบูล ชวนชม

3.5 สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

242

124,000

118,000

242,000 นายหลวง ประสานพันธ์

3.6 สาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

239

126,000

113,000

239,000 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

3.8 สาขาวิชาชีพการบัญชี

472

244,000

228,000

472,000 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

3.9 สาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

399

192,000

207,000

399,000 นางสาวสายฝน สาระผล

3.10 สาขาวิชาชีพการขาย/การตลาด

190

95,000

95,000

190,000 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

3,246

1,704,000

1,542,000

รวมเป็นเงิน

3,246,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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รายละเอียดโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐานประจาปีงบประมาณ 2562
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน วงเงิน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จานวน นร.

รายการ

จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2562

รวมเป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ : รองผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4.1 กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ)100 บาท
4.1.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์(50%)

598

16,200

13,700

29,900 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

4.1.2 ชมรมวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

381

10,950

8,100

19,050 นายวีรศักดิ์ เรียงเงิน

4.1.3 ชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ

214

5,600

5,100

10,700 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

4.1.4 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

511

13,400

12,150

4.1.5 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

242

6,200

5,900

12,100 นายหลวง ประสานพันธ์

4.1.7 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

239

6,300

5,650

11,950 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

4.1.8 ชมรมวิชาชีพการบัญชี

472

12,200

11,400

23,600 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

4.1.9 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

399

9,600

10,350

19,950 นางสาวสายฝน สาระผล

4.1.10 ชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด

190

4,750

4,750

9,500 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

4.1.11 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ (20%)

34,080

30,840

64,920 นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

4.1.12 กิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย(์ 30%)

51,120

46,260

97,380 นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

170,400

154,200

3,246

รวมเงิน

25,550 นายพิบูล ชวนชม

324,600

ผูร้ ับผิดชอบ : รองผูอ้ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม (175 บาท)จานวนนักเรียน นักศึกษา 3,246 คน
4.2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
4.2.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/จิตอาสา
รวมเงิน

80,775 นายสมศักดิ์ ปริตงั

41,775

39,000

256,425

230,850

487,275 นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม

298,200

269,850

568,050

ผูร้ ับผิดชอบ : รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ
4.3 กิจกรรมทัศนศึกษา (50 บาท)
4.3.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์

598

16,200

13,700

29900 นายปิยะวุฒิ ป้อมเพชร

4.3.2 ชมรมวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง

381

10,950

8,100

19050 นายวีรศักดิ์ เรียงเงิน

4.3.3 ชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ

214

5,600

5,100

10700 นายโกวิทย์ เคาเลิศ

4.3.4 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง

511

13,400

12,150

4.3.5 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

242

6,200

5,900

12100 นายหลวง ประสานพันธ์

4.3.6 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา

239

6,300

5,650

11950 นายจรินทร์เทพ เขียวสดอมรกุล

4.3.7 ชมรมวิชาชีพการบัญชี

472

12,200

11,400

4.3.8 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

399

9,600

10,350

19,950 นางสาวสายฝน สาระผล

4.3.9 ชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด

190

4,750

4,750

9,500 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ

3,246

85,200

77,100

รวมเงิน

25550 นายพิบูล ชวนชม

23600 นายวิเศรษฐ ศรีแสง

162,300

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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รายละเอียดเงินเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ ประจาปีงบประมาณ 2562
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน วงเงิน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
รายการ

จานวน นร.

จานวนเงิน
ภาคเรียนที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 1/2562

รวมเป็นเงิน

ผู้รับผิดชอบ

ผูร้ ับผิดชอบ : รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ +รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ
4.4 Internet,Computer (150 บาท)
4.4.1 Internet

127,800.00

115,650.00

243,450 นางสาววันนิษา แสนทวีสขุ

4.4.2 Computer

127,800.00

115,650.00

243,450 นายธนาธิป สอนอาจ

รวมเงิน

255,600

231,300

486,900

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้ น

809,400

732,450

1,541,850

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

173

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1. กิจกรรมวิชาการ(กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) (100/คน/เทอม) (324,600 บาท)
1.1 ค่าใช้จา่ ยของชมรมวิชาชีพ (162,300 บาท)
1.1.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ (29,900 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์
1,400
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการประกวดร้องเพลงโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารความดีชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการทาบุญวันสาคัญทางศาสนาชมรมวิชาชีพช่างยนต์
3,000
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการปลูกต้นไม้ภายในและนอกสถานศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสาขาวิชาช่างยนต์
5,000
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการ 108 อาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
5,500
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชมรมวิชาชีพช่างยนต์
3,000
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาอังกฤษสาขาวิชาชีพช่างยนต์
2,000
29,900
1.1.2 ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน (19,050 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเลือกตัง้ ประธานชมรมและสมาชิกชมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการช่างกลโรงงานวิถีพทุ ธ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
1,000
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาพาเข้าวัดชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
1,000
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการพัฒนานาพาช่างกลโรงงานสะอาด ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
2,050
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน
2,000
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
1,000
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
5,000
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
2,000
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
2,000
19,050
1.1.3 ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ (10,700 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการแข่งขันร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
- โครงการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
1,000
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
1,000
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
1,000
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
1,000
10,700
1.1.4 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า (25,550 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการธนาคารความดี ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสาขาวิชาชีพไฟฟ้ากาลัง
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1.1.5 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ (12,100 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,000
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
2,000
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
- โครงการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,000
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,500
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,000
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,100
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,500
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,000
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,000
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
1,000
12,100
1.1.6 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา (11,950 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการ Morning Exercise ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการออมวันละบาท ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
1,500
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
1,500
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
1,500
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
1,000
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
1,000
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันสะพานไม้ไอศรีม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
1,450
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการอบรมภาษาอาเซียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
1,000
11,950
1.1.7 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ (19,950 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
- โครงการประเมินคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

1,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2,950
2,000

178

รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1,000
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2,000
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการพัฒนานักศึกษาให้ได้มารตฐานสู่สากล(ส่งเสริมภาษาอังกฤษ) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3,000
19,950
1.1.8 ชมรมวิชาชีพการบัญชี (23,600 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการ Accounting Cover Dance ชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนพัฒนารุณธรรม จริยธรรม
- โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตรวจเครื่องแต่งกาย ชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการทาบุญเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ชมรมวิชาชีพการบัญชี
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาชีพการบัญชี เชิญวิทยากรภายนอก ชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการ Echo VE ชมรมวิชาชีพการบัญชี
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1.1.8 ชมรมวิชาชีพการตลาด (9,500 บาท)
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนส่งเสริมบุคลิกภาพและความรับผิดชอบ
- โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การดาเนินงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(ชมรมวิชาชีพการตลาด)

- โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนส่งเสริมบุคลิกภาพกีฬาและนันทนาการ
- โครงการประกวดร้องเพลง ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการรณรงค์งดสูบบุรี่โลก ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
- โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการทาบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการแห่เทียนพรรษา(สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจาปี 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนเสริมสร้างธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการ Big Cleaning Day ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนงานพัฒนส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ดว้ ยตนเอง(ฝึกงานภายในวิทยาลัย) ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมารตฐานสูส่ ากล
- โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ(Echo VE ) ชมรมวิชาชีพการตลาด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

500
2,000
1,000
500
500
500

2,000
1,500
1,000

9,500
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวม
จานวนเงิน
รายการ
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวิชาการ (97,380บาท)+(487,275 บาท)=584,635 บาท
กิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561
- โครงการทดสอบฝีมอื แรงงาน ประจาปีการศึกษา 2561
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพืน้ ฐานระดับสถานศึกษา/อศจ.
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพืน้ ฐานระดับภาค/ชาติ
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
- โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- โครงการจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัย
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
- โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
- โครงการอบรมภาษาจีนสู่อาเซียน (Chinese to Asean)

30,000
20,000
50,000
20,000
10,000
10,000
20,000
10,000
30,000

- โครงการภาษารายสัปดาห์สู่สากล (Languages a week to International)

แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสูส่ ากล
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
- โครงการวันคริสต์มาสและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
- โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

10,000
8,000

5,500

- โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

10,000

- โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
- โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกประจาปี พ.ศ. 2562
- โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
- โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (DTEC GAMES 2018)
- โครงการประกวดร้องเพลง
- โครงการประกวดโฟล์คซอง
- โครงการฝึกสอนลีลาส-ราวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ

12,000
4,000
10,000
10,000
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40,000
5,000
5,000
3,465

218,000
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
20,000
- โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด
40,000
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคงเฉลิมพระชมมพรรษา 87 พรร 12 สิงหาคม 2562
7,000
- โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี 2562
7,000
- โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในเข้าพรรษา ประจาปี 2562
7,000
- โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 97 พรรษา 28
กรกฎาคม 2562 และทาบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ประจาปี 2562
15,000
- โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจาปี 2562
10,000
- โครงการสืบสานประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี 2562
40,000
- โครงการสืบสานประเพณีโบราณในวันเข้าพรรษา(ทาเทียนโบราณเนื่องในวันแห่เทียนเข้าพรรษา)
10,000
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
10,000
- โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
20,000
- โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning Day)
10,000
- โครงการสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
10,000
- โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
55,690
366,655
1.3 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ
1.3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ

64,920

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (175 บาท/คน/เทอม)
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ( 80,775 บาท)
2.2.1 โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ
2.2.2 โครงการอบรมนายหมูล่ ูกเสือวิสามัญ
2.2.3 โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษวิชาบริการ
2.2.4 โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษวิชาศิลปะประยุกต์
2.2.5 โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษวิชาปฐมพยาบาล
2.2.6 โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษวิชาอิเล็กทรอนิกส์
2.2.7 โครงการทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษวิชาโครงการ
2.2.8 โครงการลูกเสือรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต

2,000
24,600
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
1,440
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รายการโครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
จานวนเงิน
รวม
โครงการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรทัง้ สิน้ 1,541,850 บาท
หมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
2.2.9 โครงการอบรมลูกเสือจราจร
13,720
2.2.10 โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
2,940
2.2.11 โครงการเดินทางไกลและอยู่คา่ ยพักแรมประจาปีการศึกษา 1/2562
5,000
2.2.12 โครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
2.2.13 โครงการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา
15,775
2.2.14 โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการประจากองลูกเสือ
2.2.15 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
1,500
2.2.16 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
3,000
2.2.17 โครงการอบรมแกนนาลูกเสือช่อสะอาด
80,775
2.2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม/ค่ายจิตอาสา และกิจกรรมอืน่ ๆ (487,275 บาท) นายอดเงินรวมกับข้อ 1.2
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน(การศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) (50 บาท/คน/เทอม) 162,300 บาท
3.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์
3.2 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
3.3 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ
3.4 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
3.5 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
3.6 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา
3.7 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการบัญชี
3.8 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.9 โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด

29,900
19,050
10,700
25,550
12,100
11,950
23,600
19,950
9,500

162,300

4. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ทในหลักสูตรปกติ (40 ชั่วโมง/คน/ปี) (150 บาท/คน/เทอม) (486,900 บาท)
4.1 Internet
4.1.1 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพือ่ การเรียนรู้
243,450
4.2 Computer
4.2.1 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
200,000
4.2.2 โครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์
43,450
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
1,541,850

486,900
1,541,850
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ปฏิทินปฏิบัติงาน
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ลาดั บที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒ นารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน(Fix It Center)*
โครงการตามแนวพระราชดาริ รร.ตารวจตระเวนชายแดน(ตชด.)
โครงการ อบต.สัญจร อ.ยิม้ เทศบาลเคลือ่ นที่
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี *
โครงการพัฒ นาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุม่ เป้าหมาย*
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา*
โครงการจัดหาบุคลากรสนันสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน*
โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา*
โครงการฝึกอบรมพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ ก้าวสูอ่ าชีพ (Echo V)*
โครงการพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารเพือ่ เตรียมความพร้อมสูต่ ลาดแรงงาน *
โครงการศูนย์ดารงธรรมอาเภอยิม้ ...เคลือ่ นที่รว่ มกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ/ระยะสัน้
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562*
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562*
โครงการอาชีวอาสาเทศการปีใหม่ ปี 2562*
โครงการอาชีวอาสาเทศการสงกรานต์ ปี 2562*
โครงการตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะกับกรมขนส่งทางบก*
โครงการพัฒ นาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒ นาประสบการณ์วชิ าชีพในสถานประกอบการ
(มาตรฐานทวิภาคี)*
โครงการผลงานสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี *
โครงการผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ *
โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุน่ ใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี /ภาค/ชาติ
โครงการประกวดการส่งเสริมการวิจัยสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา (RIN)
โครงการ ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจาปีการศึกษา 2562 ภาค/ชาติ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุม่ ผูเ้ รียน *
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน*
โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ . /
ภาค /ชาติ
โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. / ภาค /ชาติ
โครงการบริการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
โครงการอาชีวะพัฒ นา*
ทุนเฉลิมราชกุมารี*
โครงการพัฒ นาความร่วมมืออาชีวศึกษาสูม่ าตรฐานนานาชาติ
โครงการฝึกอาชีพระยะสัน้
โครงการสนันสนุนการขับเคลือ่ นสูศ่ นู ย์การเรียนรูด้ จิ ิตลั ชุมชน*
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ
โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพและประชุมผูป้ กครอง
โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
โครงการพิเศษฯ
500,000
โครงการพิเศษฯ
25,000
โครงการพิเศษฯ
15,000

อาชีวศึกษาฯ
23,200
หลักสูตรฯ
72,000
ครูที่ปรึกษา
35,000
บุคลากร
235,200

บุคลากร
379,200

สามัญสัมพันธ์
50,400
แผนกสามัญ
22,100
โครงการพิเศษฯ
20,000

โครงการพิเศษฯ
50,000
โครงการพิเศษฯ
10,000

โครงการพิเศษฯ
10,000
โครงการพิเศษฯ
61,760

โครงการพิเศษฯ
62,600
โครงการพิเศษฯ
28,860

อาชีวศึกษาฯ
30,000

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.



พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.












วิจัยฯ
วิจัยฯ
วิจัยฯ
วิจัยฯ
วิจัยฯ
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ

252,000
300,000
10,000
20,000
20,000
111,800
120,000
20,000

ส่งเสริมฯ
ส่งเสริมฯ
โครงการพิเศษฯ
แนะแนว
ความร่วมมือ
พัฒ นาหลักสูตรฯ
ศูนย์ข้อมูลฯ
อาชีวศึกษาฯ
อาชีวศึกษาฯ
อาชีวศึกษาฯ

15,000




















400,000
72,500
100,000
132,000
84,800
7,000
8,000
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ลาดั บที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50

51
52
53

54

รายการแผนงาน/โครงการ

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
อาชีวศึกษาฯ
7,000

อาชีวศึกษาฯ
30,000

โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศกึษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ
โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพือ่ ทาความเข้าใจและชีแ้ จงข้อตกลงระหว่างองค์กรและลง
นามความร่วมมือ (MOU) และจัดทาแผนการฝึกอาชีพและพัฒ นาหลักสูตร
โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา Google Classroom
สือ่ การเรียนฯ
โครงการพิจารณาเพือ่ เสนอขออนุมตั ผิ ลการเรียน 1/2561
วัดผลฯ
โครงการพิจารณาเพือ่ เสนอขออนุมตั ผิ ลการเรียน 2/2561
วัดผลฯ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏบัตกิ ารครูและบุคลากร สูส่ ถานศึกษาคุณธรรม
แนะแนว
ตามแนวทางของมูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
ทุกสาขาฯ
โครงการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ /ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ อบรมให้ความรูแ้ ก่นักเรียน นักศึกษา
แผนกสามัญ
โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามแนวทางของศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม มูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพือ่ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลฯ
โครงการจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร
วางแผนฯ
โครงการเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา
วัดผลฯ
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชารุน่ ที่ 17
วัดผลฯ
- โครงการจัดทาคูม่ อื มาตรฐานการปฏิบัตงิ านเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชารุน่ ที่ 17
วัดผลฯ
- โครงการประเมินเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา รุน่ ที่ 16
วัดผลฯ
- โครงการอบรมจัดทาแฟ้มประเมินเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา รุน่ ที่ 16
วัดผลฯ
- โครงการประเมินเบื้องต้น นักศึกษากลุม่ เทียบโอนควมรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชารุน่ ที่ 17
วัดผลฯ
- โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัตกิ าร นักศึกษากลุม่ เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์รายวิชา รุน่ ที่ 15
วัดผลฯ
โครงการจัดสอบ V-NET ประจาปีการศึกษา 2561*
วัดผลฯ
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ระดับปวช. ปวส.และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี
พัฒ นาหลักสูตรฯ
บัณฑิต (นิเทศภายใน)
โครงการพัฒ นาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
พัฒ นาหลักสูตรฯ
ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม
- กิจกรรมสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒ นาหลักสูตร
พัฒ นาหลักสูตรฯ
- กิจกรรมพัฒ นาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
พัฒ นาหลักสูตรฯ
- กิจกรรมการทดลองการใช้หลักสูตร
พัฒ นาหลักสูตรฯ
- กิจกรรมประเมินหลักสูตร
พัฒ นาหลักสูตรฯ
- กิจกรรมการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒ นาแล้วตามข้อ 1- 4 ไม่เกิน 3 ปีไปใช้
พัฒ นาหลักสูตรฯ
พัฒ นาหลักสูตรฯ
โครงการอบรมการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่มงุ่ เน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สูห่ น่วยการเรียนรู้
โครงการตรวจประเมินผลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2562,2/2562
พัฒ นาหลักสูตรฯ
พัฒ นาหลักสูตรฯ
โครงการประชุมผูป้ กครอง ตัวแทนสถานประกอบการเพือ่ สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒ นา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน และเตรียมความพร้อมเข้าสูป้ ระชาคมอาเซียน
พัฒ นาหลักสูตรฯ
โครงการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร ระดับปวช. ปวส.
และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2562

10,000
1,000
1,000
25,000

ม.ค.

ก.พ.


มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.







20,000
5,000
7,000
10,000
166,000













71,020
5,000




7,000






5,000

4,000
7,000




3,000
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ลาดั บที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร ระดับปวช. ปวส.
และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการพัฒ นาบุคลากรครูมอื อาชีพด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละวิชาการ
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
โครงการยอดนักอ่าน
โครงการทาบุญตักบาตวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี พ.ศ. 2562(โล่ และ
เกียรติบัตร)
โครงการวันสงกรานต์ ประจาปี พ.ศ. 2562
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการนวสัมพันธ์
โครงการจัดนิทรรศการงานประจาปีอาเภอเดชอุดม 2561
โครงการสือ่ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่
โครงการจัดทาวารสาร สาร DTEC ประจาปีการศึกษา 2561(20000)
โครงการจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วทิ ยาลัย
โครงการจัดทาแผ่นพับแนะนาวิทยาลัย
โครงการจัดทาสือ่ วีดที ัศน์วทิ ยาลัย
โครงการซักซ้อมเตรียมการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย
โครงการอบรมงานสารบรรณระบบ EDR
โครงการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการมอบใบประกาศนียบัตร ผูส้ าเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
โครงการทาบัตรนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562
โครงการประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเ้ ทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทนิเดชอุดม ปี
การศึกษา 2561
โครงการประกวดการจัดสถานที่เรียนรูเ้ ทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการตรวจสุขภาพ
โครงการประกันอุบัตเิ หตุ
โครงการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
โครงการบริจาคโลหิต
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรียน นักศึกษา
โครงการออกเยีย่ มบ้านนักเรียน นักศึกษา
โครงการลดการออกกลางคัน โดยใช้ระบบ EDR เป็นเครือ่ งมือ
โครงการตรวจเครือ่ งแต่งกายนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการจอดรถจักรยานยนต์ ในสถานศึกษา
โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาในการทากิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
พัฒ นาหลักสูตรฯ
3,000

ม.ค.

ก.พ.

มี .ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.


พัฒ นาหลักสูตรฯ
วิทยบริการฯ
วิทยบริการฯ
บุคลากร
บุคลากร

30,000
2,000
1,000
3,000
65,000

บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
อาคารฯ
บริหารงานฯ
ทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียน
สือ่ การเรียนฯ

3,000
300,000
150,000
20,000
30,000
30,000
50,000
30,000
15,000
5,000
10,000
32,000
393,400
84,000
10,000

สือ่ การเรียนฯ
สวัสดิการฯ
สวัสดิการฯ
สวัสดิการฯ
สวัสดิการฯ
สวัสดิการฯ
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
ปกครอง
ปกครอง
ปกครอง
ปกครอง

50,000
455,800
455,800
30,000
2,000
6,000
12,500
12,500
35,000
1,485,000
1,000
5,000
1,000





























ก.ย.
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188

ลาดั บที่
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการป้องกันการมัว่ สุมในสถานศึกษา
โครงการป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด
โครงการอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผขู้ อรับใบอนุญาตขับรถและผูข้ อต่ออายุใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
โครงการรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน
โครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
โครงการศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการจัดทาเอกสารวิชาการ(คูม่ อื นักศึกษา)
โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา
โครงการสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูส้ าเร็จการศึกษา
โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ(สถานศึกษาเครือข่าย)
โครงการจัดทาแผนโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูต่ ลาดแรงงานและศึกษาต่อ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC OPEN HOUSE 2019
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงินให้กยู้ ืมเพือ่ การศึกษา
โครงการพั ฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี โ ยธา(ต่อเนือ่ ง)หลักสูตรพั ฒนา พ.ศ. 2562

โครงการนาเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการนิเทศ ติดตามการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี
โครงการครูอาสาสมัครจีนเพือ่ ปฏิบัตกิ ารสอนภาษาจีนในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการครูอาสาสมัครภูฏานเพือ่ ปฏิบัตกิ ารสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจและดาเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
โครงการธนาคารขยะ
โครงการแลกเปลีย่ นภาษาและวัฒ นธรรม
โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพือ่ แก้ปัญหาความยากจน(108 อาชีพ)
โครงการซ่อมบารุงระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงฝ้าหลังคาและรางน้า
โครงการปรับปรุงพืน้ เวทีหอประชุมลาโดมใหญ่
โครงการพัฒ นารถประหยัดน้ามันเชือ้ เพลิง ประเภท รถประดิษฐ์
โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเครือ่ งมือกล
โครงการปรับปรุงห้องเครือ่ งมือวัดไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Smart 4.0 Basic Computer LAB)
โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ปกครอง
1,000
ปกครอง
1,000
ปกครอง
10,000
โครงการพิเศษฯ
960,000

งานประกัน
50,000
งานประกัน
80,000
งานประกัน
59,000
งานแนะแนว
120,000
งานแนะแนว
5,000
งานแนะแนว
5,000

ม.ค.



ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.










งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
งานแนะแนว
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ความร่วมมือ
ความร่วมมือ

50,000
30,000
5,000
5,000
80,000
5,000
20,000
10,000
5,000
184,000
242,000

งานประกัน

50,000

งานอาคาร
งานความร่วมมือ
โครงการพิเศษ
อาคาร
อาคาร
อาคาร
ช่างยนต์
ช่างกล
ไฟฟ้า
อิเล็ก
พืน้ ฐาน

30,000
40,000
50,000
110,000
100,000
100,000
22,000
34,000
21,000
24,500
62,000





























แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ส.ค.

ก.ย.

189

ลาดั บที่
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการปรับปรุงห้องพักครูแผนกสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ LAB4303
โครงการปรับปรุงทาห้องเกียรติยศสาขาการตลาด(เสนอผลงาน)
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
โครงการจัดซือ้ วัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือ้ ครุภัณฑ์เครือ่ งดนตรีสากล
โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัตงิ านปูน
โครงการปรับปรุงห้องสถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
โครงการปรับปรุงระบบเครือ่ งเสียงหอประชุมลาโดมใหญ่
โครงการปรับปรุงห้องน้าหน้าหอประชุมลาโดมใหญ่
โครงการจัดทาป้ายห้อง 3 ภาษา
โครงการปรับปรุงห้องเกียรติยศ
DTEC แลนด์มาร์ค
โครงการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา
โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์
โครงการขับเคลือ่ น DTEC SMART ขยายผลองค์ความรูพ้ ัฒ นาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาสู่
สถานศึกษาคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธยิ ุวสถิรคุณ
โครงการภาษารายสัปดาห์สสู่ ากล (Languages a week to International)
โครงการปรับปรุงและติดตาม ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ กาลังคนอาชีวศึกษา
ระดับสถานศึกษา
โครงการจัดนิทรรศการแนะนาหนังสือใหม่
โครงการแนะนาหนังสือดีน่าอ่าน กิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการส่งเสริมให้ครูนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โครงการจัดทาแผนการจัดการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส.และระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูฝน
โครงการการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอ้ น
โครงการฝึกอบรมอาชีพบาบัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
โครงการทุนการศึกษาผูท้ าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู
โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพือ่ น้อง
โครงการศึษย์เก่าแนะแนวน้องทางานและศึกษาต่อ
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
โครงการประเมินความรูค้ วามสามารถ สาขาวิชาช่างไฟฟ้าในอาคาร
โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการประกวดร้องเพลงโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ธนาคารความดีชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการทาบุญวันสาคัญทางศาสนาชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการปลูกต้นไม้ภายในและนอกสถานศึกษาชมรมวิชาชีพช่างยนต์

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
สามัญ
42,000

คอมพิวเตอร์
62,000

การตลาด
37,400

งานสวัสดิการ
20,000

งานสวัสดิการ
30,000

งานปกครอง
30,000

ก่อสร้าง
62,000

แนะแนว
50,000

อาคารฯ
80,000
อาคารฯ
100,000
อาคารฯ
50,000
อาคารฯ
100,000
อาคารฯ
50,000
อาคารฯ

พัสดุ

สามัญสัมพันธ์

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.








สามัญสัมพันธ์
ศูนย์ข้อมูล




วิทยบริการ
วิทยบริการ
สือ่ การเรียนฯ
พัฒ นาหลักสูตรฯ






พัฒ นาหลักสูตรฯ
พัฒ นาหลักสูตรฯ
โครงการพิเศษ
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
ไฟฟ้า
ไฟฟ้า
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์









1,400
2,000
2,000
3,000
2,000







แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

190

ลาดั บที่
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการพัฒ นาสิง่ แวดล้อมภายในสาขาวิชาช่างยนต์
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการ 108 อาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการอบรมพัฒ นาส่งเสริมภาษาอังกฤษสาขาวิชาชีพช่างยนต์
โครงการเลือกตัง้ ประธานชมรมและสมาชิกชมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการช่างกลโรงงานวิถีพุทธ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการสืบสานประเพณีไทยวันเข้าพรรษาพาเข้าวัดชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการพัฒ นานาพาช่างกลโรงงานสะอาด ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างกลโรงงาน
โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการอบรมพัฒ นาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการแข่งขันร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา;วันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการพัฒ นาสิง่ แวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการส่งเสริมพัฒ นาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการพัฒ นาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ มโลหะ
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการธนาคารความดี ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวันเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการพัฒ นาสิง่ แวดล้อมในสาขาวิชาชีพไฟฟ้ากาลัง
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการอบรมพัฒ นาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
5,000
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
5,500
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
3,000
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
2,050
ชมรมวิชาชีพช่างกล
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
5,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างกล
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,700
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
5,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
1,000

ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
5,550
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2,000
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
2,000

ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
2,000

ม.ค.


ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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191

ลาดั บที่
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒ นาสิง่ แวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒ นาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา
โครงการ Morning Exercise ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการออมวันละบาท ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง -โยธา
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการแข่งขันสะพานไม้ไอศรีม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการอบรมภาษาอาเซียน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการพัฒ นาสิง่ แวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (5ส.) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพืน้ ฐาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการพัฒ นานักศึกษาให้ได้มารตฐานสูส่ ากล(ส่งเสริมภาษาอังกฤษ) ชมรมวิชาชีพคอมฯ
โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการ Accounting Cover Dance ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ตรวจเครือ่ งแต่งกาย ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการทาบุญเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการประกวดโครงงานชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาชีพการบัญชี เชิญวิทยากรภายนอก ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ(Stem) ชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการ Echo VE ชมรมวิชาชีพการบัญชี

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,500
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,100
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,500
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,000

ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,000

ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,500
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,500

ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,500
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,000

ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,000
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,450
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
1,000
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
1,000
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
2,000
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
2,000

ชมรมวิชาชีพคอมฯ
2,000
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
2,000

ชมรมวิชาชีพคอมฯ
2,950
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
2,000
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
1,000

ชมรมวิชาชีพคอมฯ
2,000
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
3,000

ชมรมวิชาชีพการบัญชี
600
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
4,000
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
600

ชมรมวิชาชีพการบัญชี
1,500
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
6,000

ชมรมวิชาชีพการบัญชี
2,000
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
1,600
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
4,000

ชมรมวิชาชีพการบัญชี
2,300
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
1,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.


เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.
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ก.ย.

192

ลาดั บที่
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
รายการแผนงาน/โครงการ
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การดาเนินงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการประชุมผูป้ กครอง ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
500
โครงการประกวดร้องเพลง ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
2,000
โครงการรณรงค์งดสูบบุรโี่ ลก ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
1,000
โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
500
โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
500
โครงการทาบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
500

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ร.10 ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการแห่เทียนพรรษา(สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจาปี 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562 ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการ Big Cleaning Day ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
2,000
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
1,500
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิง่ ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
1,000
โครงการส่งเสริมและพัฒ นาการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง(ฝึกงานภายในวิทยาลัย) ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ(Echo VE ) ชมรมวิชาชีพการตลาด
ชมรมวิชาชีพการตลาด
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา 2561
วัดผลฯ
30,000
โครงการทดสอบฝีมอื แรงงาน ประจาปีการศึกษา 2561
วัดผลฯ
20,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพืน้ ฐานระดับสถานศึกษา/อศจ.
วัดผลฯ
50,000

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพืน้ ฐานระดับภาค/ชาติ
วัดผลฯ
20,000

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
วิจัยฯ
10,000
โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562
สามัญสัมพันธ์
10,000
โครงการจิตอาสาช่วยผูป้ ระสบภัย
โครงการพิเศษฯ
20,000
โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
สามัญสัมพันธ์
10,000
โครงการอบรมภาษาจีนสูอ่ าเซียน (Chinese to Asean)
สามัญสัมพันธ์
30,000
โครงการภาษารายสัปดาห์สสู่ ากล (Languages a week to International)
สามัญสัมพันธ์
โครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
สามัญสัมพันธ์
10,000
โครงการวันคริสต์มาสและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน
สามัญสัมพันธ์
8,000

โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมฯ
5,500
โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมฯ
10,000
โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมฯ
12,000
โครงการรณรงค์งดสูบบุหรีโ่ ลกประจาปี พ.ศ. 2562
กิจกรรมฯ
4,000
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562
กิจกรรมฯ
10,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.





ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดั บที่
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (DTEC GAMES 2018)
โครงการประกวดร้องเพลง
โครงการประกวดโฟล์คซอง
โครงการฝึกสอนลีลาส-ราวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ
โครงการวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพือ่ พัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน
โอกาสมหามงคงเฉลิมพระชมมพรรษา 87 พรร 12 สิงหาคม 2562
โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี 2562
โครงการทาบุญ 9 วัด เนื่องในเข้าพรรษา ประจาปี 2562
โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 97 พรรษา 28
กรกฎาคม 2562 และทาบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ประจาปี 2562
โครงการทาบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจาปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีวนั แห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี 2562
โครงการสืบสานประเพณีโบราณในวันเข้าพรรษา(ทาเทียนโบราณเนื่องในวันแห่เทียนเข้าพรรษา)
โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning Day)
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ
โครงการอบรมนายหมูล่ ูกเสือวิสามัญ
โครงการทดสอบและประดับเครือ่ งหมายวิชาชีพพิเศษวิชาบริการ
โครงการทดสอบและประดับเครือ่ งหมายวิชาชีพพิเศษวิชาศิลปะประยุกต์
โครงการทดสอบและประดับเครือ่ งหมายวิชาชีพพิเศษวิชาปฐมพยาบาล
โครงการทดสอบและประดับเครือ่ งหมายวิชาชีพพิเศษวิชาอิเล็กทรอนิกส์
โครงการทดสอบและประดับเครือ่ งหมายวิชาชีพพิเศษวิชาโครงการ
โครงการลูกเสือรณรงค์ตอ่ ต้านการทุจริต
โครงการอบรมลูกเสือจราจร
โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการเดินทางไกลและอยูค่ า่ ยพักแรมประจาปีการศึกษา 1/2562
โครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวสิ ามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ
โครงการประเมินคุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวสิ ามัญ อาชีวศึกษา
โครงการเลือกตัง้ คณะกรรมการประจากองลูกเสือ
โครงการพิธรี บั เตรียมลูกเสือวิสามัญ
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โครงการอบรมแกนนาลูกเสือช่อสะอาด

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
กิจกรรมฯ
10,000
กิจกรรมฯ
40,000

กิจกรรมฯ
5,000
กิจกรรมฯ
5,000
กิจกรรมฯ
3,465
กิจกรรมฯ
20,000
กิจกรรมฯ
40,000
กิจกรรมฯ
7,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2562
พ.ค.
มิ .ย.

ก.ค.


ส.ค.








กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ

7,000
7,000
15,000

กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
กิจกรรมฯ
สามัญสัมพันธ์
โครงการพิเศษฯ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ
งานลูกเสือ

10,000
40,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
55,690
2,000
24,600
2,160
2,160
2,160
2,160
2,160
1,440
13,720
2,940
5,000
15,775
1,500
3,000
-

ก.ย.
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ลาดั บที่
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320

รายการแผนงาน/โครงการ
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเครือ่ งมือกลและซ่อมบารุง
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพเชือ่ มโลหะ
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากาลัง
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง/โยธา
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการบัญชี
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการขาย/การตลาด
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพือ่ การเรียนรู้
โครงการพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาอุปกรณ์สอื่ โสตทัศนูปกรณ์

ปฏิทินปฏิบัติ งานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยเทคนิค เดชอุด ม
แผนก/สาขา/งาน
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
29,900
ชมรมวิชาชีพช่างกล
19,050
ชมรมวิชาชีพช่างเชือ่ ม
10,700
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า
25,550
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็ก
12,100
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
11,950
ชมรมวิชาชีพการบัญชี
23,600
ชมรมวิชาชีพคอมฯ
19,950
ชมรมวิชาชีพการตลาด
9,500
ศูนย์ข้อมูลฯ
243,450
สือ่ การเรียนฯ
200,000

สือ่ การเรียนฯ
43,450


ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2562
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.










ก.ค.
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ส.ค.

ก.ย.
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คาสั่ง
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