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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และอ ำนำจหน้ำท่ี 
      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

วิสัยทัศน์      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน สากลด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ภำรกิจ        จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพส่่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ท่ัวถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความร่้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พัฒนา คร่และบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจหลักและภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริม

การศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17) 
  2.มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึง
คุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  (กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 1) 
   2.1 จัดท าข้อเสนอแนวนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลกัสต่รการอาชีวศึกษาทุกระดบั 
   2.2 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
   2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร 
   2.4 พัฒนาครแ่ละบุคลากรอาชีวศึกษา 
   2.5 ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์และร่ปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถานประกอบการ 
   2.6 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
   2.7 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อม่ลสารสนเทศ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
   2.8 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและด าเนินการ
ตามท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
   2.9 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.2 ยุทธศำสตร ์นโยบำยและจุดเน้นกำรปฏิบัตริำชกำร 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

ยุทธศำสตร ์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ปรัชญำกำรบริหำร 
 อาชีวศึกษายกก าลังสอง สร้างคณุภาพ น าปริมาณ 
หลักกำร 
 1. มุ่งขับเคลื่อนอาชวีศึกษาตามกรอบนโยบาย 3 ป. ของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
   ปลดล็อก : หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค 
   ปรับเปลี่ยน : หลักส่ตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
   เปดิกว้าง : ใหส้ถานประกอบการมสีว่นรว่มในการจัดการเรียนการสอน โดยผ่้ที่มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาชพี 
 2. พัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษายกก าลังสอง ภายใต ้5 กรอบ คือ 
  1. สร้าง “อำชีพใหม่” ให้กับประชาชน 
  2. เปิดโอกาสใหผ้่้เรียนเรียนสายอาชีพเพ่ิมขึ้นในทุกภ่มิภาพด้วย “ห้องเรียนอำชีพใน สพฐ.” 
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent Center 
  4. พัฒนาสถาบันการอาชวีศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
  5. ส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน 
 3. จัดการอาชวีศึกษาเพ่ือการมีงานท า 100% 
 4. ขับเคลื่อนการด าเนินตามหลักการด้วย “วงจรอำชีวศึกษำคุณภำพ (Vocational Quality Cycle)” 
นโยบำยและจุดเน้น 
 1. อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System:TVE2S) 
   พัฒนาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-Skills, Up-Skills,New-Skills) 
   ยกระดับความรว่มมือและเพ่ิมบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น 
   พัฒนาหลักส่ตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
  พัฒนาสื่อการเรียนร่ ้(On-site,On-Air,Online,On-Demand) 
   พัฒนาผ่้เรยีนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) 
 2. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ (Quality) 
   จัดต้งและขับเคลื่อน “ศูนยฝ์ึกอบรมอำชีพระยะสั้นส ำหรับประชำชน” ในสถานศึกษา 
   พัฒนาและยกระดับ “ห้องเรยีนอำชีพใน สพฐ.” และโครงการทวิศึกษา 
   พัฒนา “ศูนย์ควำมเปน็เลิศกำรอำชีวศึกษำ (Exellence Center)” โดยความรว่มมือกับภาคเอกชน
และสถานประกอบการชั้นน า 
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   ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่งทั่วประเทศ ในการจดัการศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยหีรือ
สายปฏิบัติการ และเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 
   พัฒนาระบบการจดัการอาชีวศึกษาเอกสชนในทุกมิติ (คร่ ผ่้เรยีน และการบรหิารจัดการ) 
 3. แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำย อำชีวศึกษำยกก ำลังสอง 
   ปลดล็อคเพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา และการบรหิารจัดการ 
   ปรับเปลี่ยนร่ปแบบและเนื้อหาการพัฒนาคร่และบุคลากรอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์อาชวีศึกษายกก าลัง
สอง และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
   ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ และน าระบบดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
   ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษา (Re-Branding) น าองค์กรด้วยปรัขญา “อาชีวศึกษายกก าลังสอง” และ  
“อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” 
   เปิดกว้างการสรรหาคร่และผ่้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วน เพ่ือให้ตอบโจทย์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนสายอาชีพ 
  เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาของภาพเอกชน 
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 มิติที ่1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ “เรียนฟรีมีงำนท ำ มีรำยได้ระหว่ำงเรียน” 
  1.1 พัฒนาศ่นย์อบรมอาชีวศึกษา 
  1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 
  1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
  1.4 จัดตั้งและขยายศ่นย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 
  1.5 ศ่นย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 
  1.6 ขยายให้มีผ่้เรียนอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  1.7 ลดการออกกลางคัน 
  1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
  1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 
  1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพ “ปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน ปฏิรูปกำรสอบ ให้ทันกับยุคสมัย 
อย่ำงมีคุณภำพ”  

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
  2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผ่้เรียนให้พร้อมเข้าส่่ประชาคมอาเซียน 
  2.2 ปฏิร่ปกระบวนการเรียนร่้ โดยยึดผ่้เรียนเป็นศ่นย์กลาง 
  2.3 ปรับปรุงหลักส่ตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 
  2.4 ยกระดับคุณภาพผ่้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net)                                 
                         และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผ่้เรียนตามสภาพจริง 
  2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 
  2.7 พัฒนาคุณภาพผ่้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
 ด้ำนคุณภำพสถำนศึกษำ 

  2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา โดยอิงผลการประเมินของ สมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
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  2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนร่้ส่่การเป็นผ่้ประกอบการ 
  2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผ่้เรียนและผ่้สอน 
  2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 
   - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 
   - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 
   - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 
  2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 
  2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 
 ด้ำนคุณภำพคร ู
  2.15 ก าหนดมาตรฐานามรรถนะคร่อาชีวศึกษา 
  2.16 พัฒนาคร่ โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 
  2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 
  2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที ่3 กำรสร้ำงประสิทธิภำพในด้ำนกำรบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น  
มีเอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 
  3.1 พัฒนาระบบฐานข้อม่ล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 
  3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
  3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
   - ด่แลและแก้ปัญหาคร่จ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 
   - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 
  3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  3.5 จัดสรรงบประมาณ/ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
   - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
   - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
 มิติที่ 4 ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ“เพิ่มทักษะวิชำชีพ ด้วยควำมร่วมมือในและต่ำงประเทศ” 
  4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
  4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ท้ังในและต่างประเทศ 
  4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในร่ปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนาคร่
พัฒนาการเรียนการสอน 
  4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 
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ภำรกิจและนโยบำย  กำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำย เป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์    กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำสู่สำกล พ.ศ. 2555-2569 คณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
  1. ด้ำนกำรเพิ่มปริมำณผูเ้รียนสำยอำชีพ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรด ำเนนิงำนโดย 
  1.1 รักษาเป้าหมายผ่้เรียนในระดับ ปวช. การเพ่ิมปริมาณผ่้เรียนในระดับ ปวส.  
   1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ด่แลรายบุคคล  
การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มี
ปัญหาการออกกลางคันส่ง 
  1.3 จัดการเรยีนการสอนในระดบัพ้ืนที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
  1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรยีนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
  1.5 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายผ่้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศกึษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก ่นักเรียน และ
ผ่้ปกครอง  
  2. ด้ำนกำรขยำยโอกำสในกำรเรียนอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพ 
   2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
   2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในร่ปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
รวม19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
   2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
   2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้ส่่สันติสุข ศ่นย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ
จัดหลักส่ตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผ่้ด้อยโอกาส 
   2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทาง อาทิ 
ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยส่่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วส่ง  อัญมณี  
ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 
   2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ อาชีวะ
วัยแรงงาน อาชีวะส่งวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศ่นย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  เทียบโอน
ความร่้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาใน
สถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 
   2.7 สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท.และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 
   2.8 จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์ 
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 
   2.9 เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษา  
และพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  
 3. ยกระดับคณุภำพกำรจัดอำชวีศึกษำ 
  3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
    - พัฒนาการจัดการเรียนร่้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 
Authentic Assessment, การเพ่ิมพ่นทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์จริง อาทิ  
Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
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    - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความร่้และถ่ายทอดประสบการณ์จากคร่รุ่นพ่ีส่่คร่  
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 
    - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
    - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  
ตามความต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, ส่งวัย,  สตรี ฯลฯ  
    - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน
การสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
    - พัฒนาคร่ สร้างเครือข่ายคร่ Social Media และ Network สนับสนุนให้คร่ท าวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
    - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
   3.2 ระดับผ่้เรียน ยกระดับความสามารถของผ่้เรียนเพ่ือให้ผ่้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่งหน้าที่ (Function 
Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริม
ทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปล่กฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย 
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผ่้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน
พ้ืนฐาน Competency Based Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้ง
การแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ล่กเสือ กีฬา และการ
ป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท  
  3.3 เตรียมผ่้ เรียนส่่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักส่ตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงาน
ต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ส่งเสริม การเรียนร่้
ภาษาประเทศค่่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  
 4 ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
.  4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่  Web 
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
   4.2  ด้ านงบประมาณ ใช้ แนวทาง  Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB  
และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตามนโยบาย ,  
การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณ่ปโภคและค่าจ้างคร่ให้เพียงพอ  
   4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายคร่/สมาคมวิชาชีพ จัดหาล่กจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 
   4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา  
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้  
   -  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
   -  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
   -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACCและSEARCA ฯลฯ  
   - ประเทศต่างๆในภ่มิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล 
ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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                 ข้อบัญญัติสูค่วำมส ำเร็จ 

 
ยึดหลักธรรมมาภิบาล                 บริหารงานประจ า 
น าภาพลักษณ์ท่ีดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี 
ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า     พัฒนาบุคลากรส่่ความส าเร็จ" 
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา       พัฒนาคร่และองค์กร 
เน้นสอนระบบทวิภาคี          น าสิ่งดีดีส่่สังคม 
เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์          สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์ส่่นักศึกษา 
พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี  ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
เน้นทางานประสานชุมชน   เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร ์เป้ำประสงค์หลัก 

  ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
วิสัยทัศน์ 
      มุ่งพัฒนาผ่้เรียนให้มีความร่้ค่่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ ส่่สากล 
2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาหลักส่ตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิต พัฒนาคร่ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนร่้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
เป้ำประสงค์หลัก 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภ่มิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความร่้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนร่้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน 
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ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 

สถำนกำรณ์ แนวโน้มในกำรพฒันำประเทศ  
ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ  ท้ังในมิติเศรษฐกิจท่ีโครงสร้าง

เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มท่ี  ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตร 
ยังอย่่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของประเทศ มิติทางสังคมท่ีการยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหล่ือมล้ า การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างท่ีสามารถพัฒนา
ต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ท่ีการฟื้นฟ่และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐท่ียังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการ
ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท้ังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีมี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรส่งอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบ ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ท้ังด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภ่มิภาคและการเปิด
เสรี ด้ าน ต่ า ง  ๆ  ตลอดจน  การ เปลี่ ยนแปลงสภาพภ่ มิ อ ากาศและความ เสื่ อม โทรมของระบบนิ เ วศ  
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศท้ังในมิติความมั่นคง  เศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ท่ีรอบคอบและครอบคลุมเพื่อ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

วิสยัทัศน์ เป้ำหมำย และตัวชีว้ัด 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประ เทศ ในหลากหลายมิ ติ  พัฒนาคนใน ทุกมิ ติ และ ใน ทุกช่ ว ง วั ย ให้ เ ป็ นคน ดี  เก่ ง  และ  มี คุณภาพ  
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอย่่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขา้ถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อม่ล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกร่ปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบค่่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอย่่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบ่รณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
(3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ  เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมี
เ ส ถี ย ร ภ า พ แ ล ะ มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  เ ห็ น แ ก่ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ม า ก ก ว่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว นตน  
และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การ
รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
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3. กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ   
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบ่รณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความ
มั่นคง รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้
ทุกมิติทุกร่ปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภ่มิภาค  
และโลก อย่ า งยั่ ง ยืน  โดย (1 )  การ เสริมสร้ างและรั กษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่ างประเทศ  
(2) การเสริมสร้างและธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภ่มิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพื่อนบ้าน ภ่มิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 

5. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นร่ปธรรม (2) การ
บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กร
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ี
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อป่ทางส่่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) 
“สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผ่้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ ร่ปแบบธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบค่่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอย่่ดี รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมล้่าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ  
และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันประกอบด้วย 5 ประเด็นได้แก่ 
1. กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ ให้ความส่าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ท้ังเชิงปริมาณและม่ลค่า และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ (4) เกษตรแปร
ร่ป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตท่ีขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปส่่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) 
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อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อม่ล และปัญญา ประดิษฐ์ (4) 
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ  

3. สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส่าคัญของการ
ท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงด่ดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพส่ง ประกอบด้วย (1) 
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ไทย (4) ท่องเท่ียวสา่ราญทางน้่า และ (5) ท่องเท่ียวเชื่อมโยงภ่มิภาค  

4. โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพิ่มพื้นท่ีและเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค  

5. พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผ่้ประกอบการยุคใหม่ ท่ีมีทักษะและ
จิตวิญญาณของการ เป็นผ่้ ประกอบการ ท่ีมี ความสามารถในการแข่ งขันและมีอั ตลั กษณ์ชัด เจน  โดย  
(1) สร้างผ่้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้าง
โอกาสเข้าถึงข้อม่ล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพฒันำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส่าคัญเพื่อ

พัฒนาคนในทุกมิ ติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี  เก่ ง  และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อม ท้ังกาย  
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผ่้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถ่กต้อง มีทักษะท่ีจ่าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนร่้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะส่ง เป็นนวัตกร นักคิด ผ่้ประกอบการ เกษตรกรยุค
ใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอย่่ท่ีดีของคนไทย (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาและการเรียนร่้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่  

1. กำรปรับเปล่ียนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปล่กฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึง
ประสงค์ โดย (1) การปล่กฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงด่ในครอบครัว (2) การบ่รณาการเรื่องความซื่อสัตย์ 
วิ นั ย  คุณธรรม  จริ ยธร รม  ในการจั ดการ เ รี ยนการสอน ในสถานศึ กษา  (3) การสร้ า งความ เข้ มแข็ ง  
ในสถาบันทางศาสนา (4) การปล่กฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้ส่ือและสื่อสารมวลชนในการปล่กฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ 
(7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
(1) ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปล่กฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนร่้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ
และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผ่้ส่งอายุ ส่งเสริมให้ผ่้ส่งอายุเป็นพลังใน
การขับเคลื่อนประเทศ  

3. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผ่้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนร่้และมีใจใฝ่เรียนร่้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนร่้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร่” ให้เป็นคร่ยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนร่้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทย
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ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภ่มิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
(6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนร่้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดับนานาชาติ  

4. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อต้ังแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
ก า ร ท่ า ง า น  แ ล ะ ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น  ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ส่ า ห รั บ ผ่้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ ผ่ า น ก ล ไ ก ต่ า ง  ๆ  
และ (3) การดึงด่ดกลุ่มผ่้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

5. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำนกำย ใจ สติปัญญำ และสังคม โดย (1) การ
สร้างความรอบร่้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี  และ (5) การ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี  

6.  กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ เ อื้ อต่อกำรพัฒนำและเส ริมส ร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   
โดย (1) การสร้างความอย่่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปล่กฝังและพัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อม่ลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

7 .  กำร เส ริมส ร้ ำ ง ศั ก ยภ ำพก ำ รกี ฬ ำ ในก ำ รส ร้ ำ ง คุณค่ ำท ำ ง สั ง คมและพัฒนำป ระ เ ทศ   
โดย (1) การส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาส่่ระดับอาชีพ  และ  
(4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  

4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส่าคัญท่ีให้

ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน  
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบ
ไปส่่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ 
สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึง
บริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
(2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศ่นย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรส่งอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  

1. กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(2) ปฏิร่ประบบภาษีและการคุ้มครองผ่้บริ โภค  (3) กระจายการถือครองท่ี ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (6) 
ล ง ทุ น ท า ง สั ง ค ม แ บ บ มุ่ ง เ ป้ า เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ก ลุ่ ม ค น ย า ก จ น แ ล ะ ก ลุ่ ม ผ่้ ด้ อ ย โ อ ก า ส โ ด ย ต ร ง   
(7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผ่้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผ่้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  

2. กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศ่นย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภ่มิภาค (2) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัด
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ในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถตอบสนองต่อ
สังคมส่งวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบน
ฐานข้อม่ลความร่้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพื้นท่ี  

3. กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม  
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมส่งวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (6) 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

4. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถ่ินในกำรพัฒนำ  กำรพึ่ง ตนเองและกำรจัดกำรตนเอง  
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว  การเงินและอาชีพ  (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่ งตนเองและการพึ่ งพากันเอง  
(3) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภ่มิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน  

5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ส่าคัญเพื่อน่าไปส่่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความ เป็ นหุ้ น ส่ วนความร่ วมมื อ ระหว่ า ง กั น ท้ั งภ าย ในและภาย นอกประ เทศอย่ า งบ่ รณาการ  
ใช้พื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง 3 ด้าน อันจะน่าไปส่่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟ่ (3) การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ม่ลค่าเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  

1. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มม่ลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟ่ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นก่าเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟ่แม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติท่ัวประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน  

2. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล โดย (1) เพิ่มม่ลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟ่ และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ (3) ฟื้นฟ่ชายหาดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบ่รณาการอย่างเป็น
องค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ  โดย (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความส่ญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภ่มิอากาศ (3) มุ่งเป้าส่่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภ่มิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้่าท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภ่มิอากาศ  



๑๕ 
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4. พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่เติบโตอย่ำง
ต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภ่มินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นท่ี
อนุ รั กษ์ ต ามศั ก ยภาพ  และความ เหมาะสมทา งภ่ มิ นิ เ ว ศอย่ า ง เ ป็ น เ อกภาพ  (2) พัฒนาพื้ น ท่ี เ มื อ ง  
ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภ่มินิเวศ อย่างยั่งยืน (3) จัดการ
มลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟ่ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน  รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่
และอุบัติซ้่า  

5. พัฒนำควำมมั่นคงน้้ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้่าเชิง
ลุ่มน้่าท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้่าของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่าอย่างประหยัด ร่้
คุณค่า และสร้างม่ลค่าเพิ่มจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้ำหนดอนำคตประเทศ  โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม  ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีส่าคัญ  และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ  ท่ียกระดับกระบวนทัศน์   
เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม  
และธรรมาภิบาล  

6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ส่าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้อง
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท่าหน้าท่ีในการก่ากับหรือในการให้บริการ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ี
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อม่ล
ขนาดใหญ่ ระบบการท่างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปล่กฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปส่่การลด
ความเหลื่อมล้่าและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  



๑๖ 
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1. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภ่มิภาค และ  
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

2. ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อน 
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

3. ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำประเทศ  โดย  (1) ภาครัฐมีขนาดท่ี เหมาะสม  (2) ทุกภาคส่วนมีส่ วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ  
และ (3) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ี
มีสมรรถนะส่ง ต้ังอย่่บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภำครัฐมีควำมทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถส่ง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

6. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคม
ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบ่รณาการ  

7. กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง  ๆ และมีเท่ำที่จ้ำเป็น โดย (1) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าท่ีจ่าเป็น และ (3) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

8. กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชน โดยเสมอภำค โดย (1) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการ
ค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม และ(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

1. วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ากัด  
ของประเทศที่มีอย่่ เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงส าคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลง  
ของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้ างสรรค์ประโยชน์ 
จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยเหตุนี้ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำ
อย่ำงยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่ง
เ ส ริ มสร้ า งสั งคมที่ ก้ า วทันพลวั ตของ โลก  และ เกื้ อหนุน ให้ คน ไทยมี โ อกาสที่ จ ะ พัฒนาตนเอ ง ได้  
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างม่ลค่าเพ่ิมที่ส่งขึ้น 
โดยอย่่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจ านวน ๕ ประการ ประกอบด้วย 
  ๑. กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่เศรษฐกิจฐำนนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างม่ลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสร้ า งสร รค์  ที่ ตอบโจทย์ พัฒนาการของสั งคมยุ ค ใหม่ และ เป็ นมิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อม  
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผ่้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่ม่ลค่าของ  
ภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
  ๒. กำรพัฒนำคนส ำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความร่้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
และเร่งรดัการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปส่่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพส่งขึ้น รวมทั้ ง 
ให้ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
  ๓. กำรมุ่งสู่สังคมแห่งโอกำสและควำมเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
ทั้งในเชิงรายได้พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ
ผ่้ด้อยโอกาสให้มี โอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของ
ภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 
  ๔. กำรเปลี่ยนผ่ำนกำรผลิตและบริโภคไปสู่ควำมยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบค่่ไปกับการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศ่นย์ภายใน ๒๖๐๘ 
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  ๕. กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของประเทศในกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมเสี่ยง
ภำยใต้บริบทโลกใหม่  มุ่ งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมส่งวัย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภ่มิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไก
ทางสถาบันที่ เ อ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงส่่ดิจิทัล รวมทั้ งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน  
ของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายหลัก มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ หมุดหมายการพัฒนา 
เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปส่่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 
ที่เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นร่ปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 
๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อน 
ประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญส่งต่อการพลิกโฉมประเทศไทยส่่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ 
สร้างม่ลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 
๓.๒.๑ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรร่ปม่ลค่าส่ง 
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที ่๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศ่นย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพม่ลค่าส่ง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประต่การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 
ของภ่มิภาค 
 
 
 
 
 
  ทั้งนี้ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายหลัก เป็นตัวชี้วัดร่วมที่ต้องการอาศัยการ
ด าเนินงานจากหลายหมุดหมายการพัฒนาประกอบกัน และใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนในภาพรวม 
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2. หมุดหมำยกำรพัฒนำ  
 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปส่่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา   
ที่เ อ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด  
เรื่องหนึ่งให้ เกิดผลได้อย่างเป็นร่ปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๓ จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา  
จ านวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี”  
เพ่ือสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญส่งต่อการพลิกโฉมประเทศไทยส่่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ 
สร้างม่ลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้  
 ๒.๑ มิติภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย  
  หมุดหมำยที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรร่ปม่ลค่าส่ง  
  หมุดหมำยที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
  หมุดหมำยที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
  หมุดหมำยที่ ๔ ไทยเป็นศ่นย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพม่ลค่าส่ง  
  หมุดหมำยที่ ๕ ไทยเป็นประต่การค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ของภ่มิภาค  

  หมุดหมำยที่ ๖ ไทยเป็นศ่นย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม  
    ดิจิทัลของอาเซียน  
 ๒.๒ มิติโอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม  
  หมุดหมำยที่  ๗  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ เข้มแข็ ง  มีศักยภาพส่ ง  
    และสามารถ แข่งขันได ้ 
  หมุดหมำยที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอย่่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
  หมุดหมำยที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอ  
    เหมาะสม  
 ๒.๓ มิติควำมย่ังยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  หมุดหมำยที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
  หมุดหมำยที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
    เปลี่ยนแปลงสภาพภ่มิอากาศ  
 ๒.๔ มิติปัจจัยผลักดันกำรพลิกโฉมประเทศ  
  หมุดหมำยที่ ๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะส่ง มุ่งเรียนร่้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
    แห่งอนาคต  
  หมุดหมำยที่  ๑๓  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
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  ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑  
โดยหมุดหมาย  การพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบ่รณาการที่ครอบคลุมการพัฒนา 
ตั้งแต่ในระดับต้นน้ าจนถึง ปลายน้ า และสามารถน าไปส่่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน ท าให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ 
นอกจ ากนี้  กา ร พัฒนาภ าย ใต้ แ ต่ ล ะหมุ ดหมาย ไม่ ไ ด้ แ ยกขาดจ ากกั น  แต่ มี ก า ร สนั บ สนุ นห รื อ 
เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

ส่วนท่ี 2  
ข้อมูลพ้ืนฐำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

 
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญำ ค่ำนิยม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

วิสัยทัศน์      
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคน  ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ      
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 2. พัฒนาระบบ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
 3. พัฒนาศักยภาพผ่้บริหาร คร่ บุคลากรทางการศึกษาและผ่้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม  
 4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 

ปรัชญำ   
 ความร่้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผ่้น าทางสังคม  

ค่ำนิยม 
 ชาว DTEC ทุกคนคือคุณภาพ  เราท างานเป็นทีม  รักกัน  ช่วยเหลือกัน เรียนร่้ซึ่งกันและกันรักศักด์ิศรี DTEC 

เอกลักษณ์ (Uniqueness  DTEC)  
 ความเป็นหนึ่งเดียวและการบริการที่ดี (Unity And Service Mind) 

อัตลักษณ์ (Identity  DTEC)  
 คุณภาพและคุณธรรม (Quality And Moral ) 

คุณธรรมอัตลักษณ์ (Identity Ethics Of DTEC)  
 วินัย สะอาด จิตอาสา (Discipline Cleanness Volunteer Spirit) 

SLOGAN DTEC : DTEC SMART 
 DTEC  หมำยถึง วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 D = Dual Vocational Education  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมร่วมกับสถานประกอบการ 
 T = Technology   (การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ) 
 E = Ethics (การมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานส าคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์) 
           Efficiency (การท างานที่เน้นประสิทธิภาพ) 
 C = Community (การสร้างความร่วมมือกับชุมชนและสังคม) 
            Culture (การใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องกล่อมเกลาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา) 
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 SMART หมำยถึง ควำมสง่ำงำม 
 S=Standard (ความมีมาตรฐานในทุกๆด้าน) 
 M=Mastery (ความเป็นมืออาชีพ) 
 A=Achievenent (ความสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่มุ่งหวัง) 
 R=Relatinoship (ความมีสัมพันธภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี) 
 T=Top (ความสุดยอด ยอดเยี่ยม) 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านวิชาชีพ (Education Management to Promote 
Professional Security) 
 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participatory) 
 3. การท างานเชิงรุก ( Proactive) 
 4. เป็นประชาคมแห่งการเรียนร่้ ( Learning Community) 
 5. เป้าหมายเพ่ือชุมชนและสังคม (Targets for community and society) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษำ  DTEC 
 1.  มีความรับผิดชอบ  ได้แก่  ผ่านกิจกรรมชมรมตามสาขาที่เรียน 
 2.  มีวินัย ได้แก่ แต่งกายสุภาพถ่กระเบียบปฏิบัติตามข้อตกลง มีใบอนุญาตขับข่ีรถจักรยานยนต์และหรือ 
มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
 3.  มีน้ าใจต่อกัน  ได้แก่  ผ่านกิจกรรม 5 ส และรักษาสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยและชุมชน 
 4.  มีมนุษยสัมพันธ์  ได้แก่  สื่อสารภาษาสากลเป็นภาษาที่ 2 และกิจกรรมนันทนาการห่างไกลยาเสพติด 
 5. มีความร่้ทักษะวิชาชีพ ได้แก่ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในวิชาชีพได้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิวชิาชีพจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีงานวิจัยรองรับ จัดท าแผนธุรกิจหรือมีรายได้ระหว่างเรียน 
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2.2 มำตรฐำนกำรศึกษำของวิทยำลัยเทคนคิเดชอุดม ประกอบดว้ย 3 มำตรฐำน 10 ประเด็น
กำรประเมิน  ดังนี้  
 
 

 

  มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 

       การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ่้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความร่้ มีทักษะ
และ การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      1.1 ด้ำนควำมรู้  
 ผ่้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความร่้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความร่้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

      1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  
   ผ่้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอย่่
ร่วมกับผ่้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  

      1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
            ผ่้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภ่มิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผ่้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 

    มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
      
   สถานศึกษามีคร่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ใช้หลักส่ตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผ่้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับด่แลสถานศึกษา  
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  
   สถานศึกษาใช้หลักส่ตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง และระดับ
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต มีการการเทียบโอนความร่้และประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผ่้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
             สถานศึกษามีคร่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผ่้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผ่้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผ่้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักส่ตร มาตรฐาน
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คุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนของแต่ละหลักส่ตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ด่แลให้คร่จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถ่กต้อง ครบถ้วน 
สมบ่รณ์  

      2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
             สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภ่มิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศ่นย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนร่้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
อย่่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถให้กับผ่้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผ่้เรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน 

      2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้น

สังกดัหรือหน่วยงานที่ก ากับด่แลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผ่้บริหาร คร ่บุคลากรทางการศึกษา
และผ่้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผ่้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

 

 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนร่้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้  
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนร่้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผ่้เรียนและคนในชุมชนส่่สังคมแห่งการเรียนร่้  

      3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย  
             สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย โดยผ่้บริหาร คร่ 
บุคลากรทางการศึกษา ผ่้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
และเผยแพร่ส่่สาธารณชน 
      3.3 ด้ำนพัฒนำทักษะวิชำชีพ 
    สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้คร่ผ่้สอน บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านทักษะ
วิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
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2.3 จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 

1. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  วางแผนการทางานเป็นทีม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2. บริหารอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม 
3. มีผลงานคร่ผ่้สอนและนักเรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ในระดับชาติ 
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพผ่้เรียนให้เก่งดีและมีความสุข 
6. จัดการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
7. มีการบ่รณาการหลักส่ตรให้เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเข้าส่่ประชาคมอาเซียนเช่นการ 

จัดโครงการสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนความร่้ทางภาษา เป็นต้น  
8. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชนฝึกประสบการณ์โดยมีข้อตกลง  

ความร่วมมือ (MOU) ในระบบทวิภาคี  การแลกเปลี่ยนเรียนร่้ การจัดแหล่งเรียนร่้หลักส่ตรเสริมอาชีพแกนมัธยม
การเทียบโอนความร่้ละประสบการณ์อาชีพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่วิทยำลัยเทคนคิเดชอุดม  
     ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)เมื่อวันที่ 
28 กรกฏาคม 2540 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปีและ 
เพ่ือกระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพส่่พ้ืนที่ชุมชนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด คณะทางานน าโดย ผ่้อ านวยการเฉลิม
พงศ์  ภิงคสาร (อดีตผ่้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อดีตผ่้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 
ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) ได้ส ารวจพื้นที่ก่อตั้งโดยก าหนดในเบื้องต้นที่บ้านยางน้อย ต าบลก่อแอ้ อ าเภอเขื่องใน  
จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนบ้านดอนเสาโฮง ต าบลเมืองเดชอ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี คณะทางาน
ได้ส ารวจและเปรียบเทียบข้อม่ลพ้ืนฐานทางภ่มิศาสตร์ สภาพชุมชนและความพร้อมด้านชุมชนและอ่ืน ๆ พบว่า
พ้ืนที่ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันมีความเหมาะสมหลายประการ เช่น การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก  มีความพร้อม
ด้านชุมชนท้องถิ่นและสามารถรองรับเยาวชนจากพ้ืนที่อ าเภอ ซึ่งห่างไกลตัวจังหวัด 6 อ าเภอ ตามแนวชายแดน
มิตรภาพสามเหลี่ยมมรกต (ไทย - ลาว - กัมพ่ชา) ข้อม่ลทั้งหมดคณะกรรมการได้รวบรวมน าเสนอต่อกรม
อาชีวศึกษาเพ่ือพิจารณาและได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2540 ลงนามในประกาศจัดตั้งโดย
นายชุมพล  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ปี พ.ศ. 2541 อาคารอ านวยการ  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราวและอาคารประกอบก่อสร้างแล้ว
เสร็จจึงเปิดท าการเรียนการสอนรุ่นแรก  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  2 
แผนกวิชาคือ  แผนกวิชาช่างก่อสร้างและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกละ 80 คน 
   ปี พ.ศ. 2542 วิทยาลัยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอ านวยการ  อาคารเรียนและอาคาร 
โรงฝึกงานถาวรขนาด 4 ชั้น ผ่้อ านวยการ วีระพล  วรวิบ่ลย์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งบริหารงาน
ต่อเนื่อง จึงเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช.เพ่ิมอีก 2 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังและแผนกวิชาช่าง
ยนต์  ทั้งระบบปกติและระบบ   
   ปี พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 เป็น
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ท่านผ่้อ านวยการอนันท์  งานสะอาด  ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่ง สานต่องาน
และโครงการต่างๆ น าบุคลากรร่วมหารือกับชุมชนทุกฝ่ายจนวิทยาลัยได้รับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น กรม
อาชีวศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2543 และแก้ปัญหาเรื่องที่ดินแล้วเสร็จ  โดยชาวบ้านอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพ่ือเป็น
ของวิทยาลัย  จ านวน 72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative  
Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์  (Management  by Objective) 
ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุนแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากร
จ าส าเร็จเป็นร่ปธรรม ได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับส่งทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้เปิดการเรียนการ
สอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขา 
          ปี พ.ศ. 2544-2546 ตามล าดับ วิทยาลัยได้เจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพมุ่งน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาบ่รณาการให้เกิดประโยชน์  ทั้งด้านการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการส่งผลให้
ผ่้เรียนมีความร่้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป   เช่น ชนะเลิศการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพคอนกรีตพลังช้าง   รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันรถจักรยานยนต์ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ชนะเลิศ
องค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ชนะเลิศการประกวดดนตรีรวมพลังชาวไทย  ร่วมใจจัด
ระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยและมีนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี 
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 ปี  พ.ศ. 2547-2551 วิทยาลัยได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ประเภทพาณิชยกรรมเพ่ิมเติม ในระดับ
ปวช. นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผ่้ที่ทางานในโรงงานได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในลักษณะโรงเรียนในโรงงาน(บริษัท 
ที ดี อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด) ซึ่งเป็นการศึกษาแนวใหม่ของการอาชีวศึกษา การขยายประเภทวิชาเพ่ิมขึ้น  จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพส่งสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ส่งผลให้
ผ่้เรียนมีความร่้ทักษะด้านด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป เช่น รางวัลชนะเลิศสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ จากกระทรวงศึกษาธิการ ชนะเลิศสมาชิกดีเด่น องค์การช่าง
เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติชนะเลิศองค์การวิชาชีพหน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ รางวัลชนะเลิศนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ 
กระทรวงศึกษาธิการ รับโล่สถานศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สองจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 
4.77 ชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองชนะเลิศระดับภาคเป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน จากแผนและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา สร้างความนิยมในการเรียการสอนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ิมปริมาณ
ผ่้เรียนและให้ใช้กิจกรรมบริการสังคม ในโครงการวาระพิเศษต่าง ๆ เพ่ือให้สังคมได้รับร่้ถึงศั กยภาพของผ่้เรียน
อาชีวศึกษา จากการดินินงานดังหล่าว วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ขยายบทบาทการอาชีวศึกษาส าหรับผ่้เรียนให้มี
คุณภาพตามาตรฐานการอาชีวศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิด
ประโยชน์ ในปี 2555,2558 วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน และผ่านการประเมินคุณภาพ
กาคศึกษา ภายนอกรอบสามจาก สมศ. ระดับคุณภาพดีมาก ระดับคะแนน 90.69 
ท ำเนียบผู้บริหำร 

1.  นายเฉลิมพงศ์ ภิงคสาร   ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2540-2542 
2. นายวีระพล  วรวิบ่ลย ์  ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2542-2543 
3. นายอนันท์  งามสะอาด  ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2543-2551 
4. นายจิระวัฒน์ ชวลิต   ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2551-2554 
5. นายอดุลเดช  ค าผา   ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2554-2556 
6. นายจิระวัฒน์ ชวลิต   ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2556-2557 
7. นายนิยม  แสงวงศ์   ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2557-2560 
8. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว   ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2560-2562 
9. นายรุ่งวิจักขณ์   หวังมวนกลาง  ผ่้อ านวยการปี พ.ศ.2562-ปัจจุบัน 
 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เปิดท าการเรียนการสอน  ตามหลักส่ตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาใน

สถานศึกษาและหลักส่ตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่า ระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นส่ง ตามรายละเอียดดังนี้ 
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1 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม        
 1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 สาขางาน ได้แก่   
  1 สาขาวิชาช่างยนต์  สาขางานยานยนต์    
  2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง สาขางานไฟฟ้าก าลัง    
  3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์     
  4. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขางานก่อสร้าง  
  5. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง     
  6. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล     
 1.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (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) 
 

2. ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ       
 2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ 3 สาขางาน ได้แก่ 
  1 สาขาวิชาการบัญชี             สาขางานการบัญชี   
  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ       สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                              
  3. สาขาวิชาการตลาด     สาขางานการตลาด                       
 2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (ปวส.) บริหารธุรกิจ 3 สาขาได้แก่  
  1 สาขาวิชาการบัญชี              สาขางานการบัญชี(ปวช./ม.6)   
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   สาขางานธุรกิจดิจิทัล  (ปวช./ม.6)                              
  3. สาขาวิชาการตลาด              สาขางานการตลาด  (ปวช./ม.6)    
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ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  
     
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม           
ชื่อภำษำอังกฤษ Detudom  Technical  college  
ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่ 377   ถนน โชคชัย-เดชอุดม   ต าบล เมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์     โทร. 045-429050 โทรสาร      โทร. 045-429050     
สีประจ ำวิทยำลัย  น้ าเงิน-ขาว  
ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย   ต้นทองกวาว       
เว็บไซต์  www.dtec.ac.th  อีเมล dtec_ac@hotmail.com     
สถำนที่ตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีพื้นที่จ ำนวน  72  ไร่ .....-........ งำน ......-........ตำรำงวำ 

วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 

ทางหลวง
หมายเลข 24 

ห้างสรรพสินค้า Lotus 

ตู้ยามต ารวจเดช
อุดม 

โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระยุพราชเดชอุดม 

อ าเภอ
เดชอุดม 

สนง. เกษตรฯ 

วัดป่าไทรงาม 

http://www.dtec.ac.th/
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1 บ้านพักครู 1 ชั้น 1 หลัง
2 บ้านพักผู้อ านวยการ 1 หลัง

3 อาคารอ านวยการ 3 ชั้น 1 หลัง
4 อาคารส านักงานงานอาคารสถานท่ี 1 หลัง
5 อาคารส านักงาน (องค์การนักวิชาชีพฯ) 1 หลัง

6 อาคารโรงานฝึกงานชั่วคราว 1 (สาขาวิชาช่างกลโรงงาน) 1 หลัง
7 อาคารโรงานฝึกงานชั่วคราว 2 (สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ) 1 หลัง
8 อาคารโรงอาหารและหอประชุม (หอประชุมล าโดมใหญ่) 1 หลัง
9 อาคารเรียนชั่วคราว 1 (คูหาลูกเสือ) 1 หลัง

10 อาคารเรียนชั่วคราว 2 (ห้องเรียนทฤษฏีสาขาวิชาช่างกลโรงงาน) 1 หลัง
11 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์) 1 หลัง
12 อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (ตึกอุตสาหกรรม) 1 หลัง
13 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พ้ืนท่ีไมต่่ ากว่า 3,000 ตารางเมตร (ตึกเขียว) 1 หลัง
14 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์พ้ืนท่ีไมต่่ ากว่า 1,040 ตารางเมตร (สาขาวิชาช่างก่อสร้าง) 1 หลัง
15 อาคารปฏิบัติการต้ิงต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 1 หลัง
16 อาคารพ้ืนท่ีปฏิบัติงานปูนสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา 1 หลัง
17 อาคารโรงอาหารและหอประชุม 2 ชั้น 1 หลัง

17 หลัง

พ้ืนท่ีสนามกลางแจง้
1 สนามฟุตซอลล์พร้อมอุปกรณ์ 1 สนาม
2 สนามฟุตบอล 1 สนาม
3 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม
4 สนามเปตอง 1 สนาม
5 สนามตะกร้อ 1 สนาม
6 สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม

 หมายเหตุ *** ข้อมูลจากงานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รวมท้ังส้ินจ านวน 

อาคารส านักงาน

อาคารพักอาศัย

อาคารประโยชน์อ่ืน

ข้อมูลอาคารและพ้ืนท่ีสนามกลางแจง้
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2.5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

 ู้  านวยการ
                           ค  กรรมการ ริหารส าน  กษา ค  กรรมการวิทยาลัย
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อัตราก าลัง ปี 2566 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565
ผู้ให้ข้อมูล  งานบุคลากร

อัตราก าลังของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบุคลากรท้ังส้ิน  121 คน
ก. ข้าราชการ 22 คน

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน
2 ข้าราชการ 17 คน
3 ข้าราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจา้งประจ า - คน
1 ท าหน้าท่ีสอน  0 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน  0 คน

ค. พนักงานราชการ 18 คน

1 ท าหน้าท่ีสอน       18 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน  0 คน

ง. ลูกจา้งช่ัวคราว 81 คน
1 ท าหน้าสอน 39 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน      42 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจา้ง มาช่วยราชการ        -   คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจา้ง ไปช่วยราชการท่ีอ่ืน -   คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง -   คน

ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 121 คน
ก. ข. เจา้หน้าท่ี/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6  - คน 12 คน 12 คน
 - ปวช./ม.6  - คน 1 คน 1 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน 11 คน 11 คน
 - ปริญญาตรี 66 คน 18 คน 84 คน
 - ปริญญาโท 12 คน  - คน 12 คน
 - ปริญญาเอก 1 คน  - คน 1 คน

รวม 79 คน 42 คน 121 คน

ข้อมูลบุคลากร  จ าแนกตามแหล่งเงินท่ีจา้ง 121 คน
ก. ข. เจา้หน้าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบประจ า      22 คน  - คน 22 คน
 - จ้างด้วยงบบุคลากร        18 คน  - คน 18 คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน  - คน - คน
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 39 คน 42 คน 81 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  - คน - คน
 - จ้างด้วยเงินอ่ืน ๆ - คน - คน - คน

79 คน 42 คน 121 คน

พนักงานราชการ/ครูจา้งสอน

ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ครูจา้งสอน

2.6 ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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         ข้อมูลบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน

ปฏิบัติหน้าท่ี

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
3. นายธนชน             อินทจันทร์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
5. นายพงษ์ศักด์ิ          ศรีชา ศษ.ม. บริหารการศึกษา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย

ข้าราชการครู 17 คน

ช่างก่อสร้าง-โยธา /หน.งานอาชีวบัณฑิต/หน.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หน.งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.งานวิทยบริหารและห้องสมดุ

4. นายปิยะวุฒิ ป้องเพชร วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาช่างยนต์/หน.งานบุคลากร
5. นางสาวสมภาน เจตนา วท.ม. คณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.หัวหน้างานการเงิน
6. นายวิเศรษฐ ศรีแสง ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบัญชี/หน.สาขาวิชาการบัญชี/หน.งานพัสดุ
7. นายพิบูล ชวนชม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง/หน.สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง
8. นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ ศศ.ม. การส่ือสารภาษาอังกษฤเพ่ืองานอาชีพ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์/หน.งานพัฒนาหลักสูตรฯ
9. นายสมศักด์ิ ปริตัง  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์/เคร่ืองกล/หน.สาขาวิชาช่างยนต์-เทคนิคเคร่ืองกล
10. นางกกบุญ บัวใหญ่ บธ.บ. การบัญชี สาขาวิชาการบัญชี/หน.งานทะเบียน

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/หน.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/หน.สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

13. นางสาวพัณณิดา บุญสนอง ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/หัวหน้างานบริหารท่ัวไป
สาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิคเคร่ืองกล/หน.งานวัดผลและประเมนิผล
สาขาวิชากลโรงงาน/เทคนิคการผลิต/หน.สาขาวิชากลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

16. นางสาวมณีรัตน์ ส าราญสุข ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
17. นายประทีป ปรีชาเลิศศิริ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา

พนักงานราชการ 19 คน

ช่างก่อสร้าง/โยธา/ หน.งานประชาสัมพันธ์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานส่ือการเรียนการสอน
การบัญชี/หัวหน้างานแนะแนว
การตลาด/หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต/หน.งานกิจกรรม
การตลาด/หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
การบัญชี/หัวหน้างานครูท่ีปรึกษา
ช่างยนต์/เคร่ืองกล /หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานปกครอง
ช่างไฟฟ้าก าลัง/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์

ช่างยนต์/เคร่ืองกล/หัวหน้างานความร่วมมอื
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน/หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน
ช่างไฟฟ้าก าลัง
ช่างไฟฟ้าก าลัง
สาขาวิชาการบัญชี/หัวหน้างานบัญชี

17. นางสาววันนิษา   แสนทวีสุข ปทส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ช่างไฟฟ้าก าลัง/หัวหน้างานอาคารสถานท่ี

16. นางสุนิฌานันท์    ประสานพันธ์ บธ.บ.การบัญชี

18. นายพัฒนพงศ์  ค าวงศ์ วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

14. นางสาวอรวรรณ  จันทมาส วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
15. นายเกียรติศักด์ิ สระแก้ว ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

11.  นายสุริยา  สามแก้ว ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

12. นายพิทยาทร   ลามสีดา ปทส.เทคนิคช่างยนต์
13. นายสมชาย  ภู่เทศ วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม 

8. นายวิจัย  ปรัสพันธ์ วท.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล
9. นายพฤหัสบดี  ผลวิสุทธ์ิ ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
10. นายอุทัย   บุญเสนอ ค.อ.บ. ไฟฟ้าก าลัง

5. นายจิรานุวัฒน์  ทะนสุข ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
6. นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูมิ ค.บ.ธุรกิจศึกษา
7. นางสาวรุจิรา  พูลเพ่ิม บธ.บ.การบัญชี

4. นางสาววิภาวดี  จันทร์อุตส่าห์ บธ.บ.การจัดการ

ครูประจ าสาขาวิชา/ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ
ช่ือ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1. นายวีระศักด์ิ เพ็งธรรม วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15. นายกู้เกียรติ บุญศิริ ค.ม. บริหารการศึกษา

3. นางปรานี     เขียวสด ค.บ.บรรณารักษศาสตร์

11. นายทักศิลป์  ทองท่ี วท.บ. อิเล็กทรอนิกส์

2. นายธนาธิป สอนอาจ วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
3. นางยุพยงค์     ทวีสิทธ์ิ บช.ม. การบัญชี

ช่ือ - สกุล
วุฒิการศึกษา

1. นายรุ่งวิจักขณ์         หวังมวนกลาง
ศษ.บ. บริหารการศึกษา

ครูประจ าสาขาวิชา/ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1. นายเรืองชัย   เขียวสด วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
2. นายหลวง ประสานพันธ์ ปทส.ไฟฟ้าส่ือสาร

14. นายสมาน   คูณสวัสด์ิ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล

12. นายพยุงศักด์ิ  สบายใจ  ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ค.ม. บริหารการศึกษา

2. นางสุดใจ              ภู่เทศ กศ.ม. การบริการการศึกษา

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปร.ด. การบริหารการศึกษา
4. นายวิชญคฌาณภ์    กสาเลศ กศ.ม. การบริการการศึกษา
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ลูกจา้งช่ัวคราว       81 คน

ช่างยนต์/เคร่ืองกล
ช่างยนต์/เคร่ืองกล

ช่างยนต์/เคร่ืองกล
4.นายสุระพงษ์ ศรีปราชญ์ ปทส.เทคนิคช่างยนต์ ช่างยนต์/เคร่ืองกล

ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ/หัวหน้าสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
6.นายวีรพล    มานะดี ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
8.นายเจษฐา ภูคดหิน ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
9.นายจารุรัณย์   ทัดภูธร แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน
10.นายอนุรักษ์   นาคมนต์ แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน
11.นางสาวณัฐติญา มงุคุณค าชาว ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
12.นายสุริยะ   อินดุมยั วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
13.นายธีรศักด์ิ   สิงคิบุตร วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต

ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
15.นายอนุภาพ  ทิพย์โอสถ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ช่างกลโรงาน/เทคนิคการผลิต
16.นายนิวัฒน์ พิมพ์โสดา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง/โยธา
17.นางสาววรรณิภา พรมผล ช่างก่อสร้าง/โยธา
18.นายศิลป์ชัย  ข าทอง ช่างไฟฟ้าก าลัง
19.นายอตินันท์   คูณชัย ทลบ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง
20.นางสาววิภาวรรณ จันทร์ชาลี วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง
21.นายกฤษดา ทาสา วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง
22.นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
23.นางสาวปัญจลักษณ์  ใหญ่ผา บธ.บ. การจัดการการตลาด การตลาด
24.นางนิภาวรรณ        ทัตราคม บธ.บ. การตลาด การตลาด
25.นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล  การค้า

และประกอบธุรกิจ
26.นายอุเทน นามโคตร ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล/หัวหน้างานศูนย์ข้อมลูสารสนเทศ
27.นางสาวละอองดี     สีหันต์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
28.นางสาววาสนา  จันทร์พวง อส.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
29.นายพีระศักด์ิ จันทร์วิจิตร วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
30.นายวุฒิชัย             พรมวงค์ วท.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
31.นายฉัตรมงคล      พุทธเคน ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
32.นางสาวกนิษฐา  ลาสา วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
33.นายประลองยุทธ แก้วกัลยา ศษ.บ. พลศึกษา แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
34.นางสาวนุชจรี    บุญมี คบ. การสอนภาษาจีน แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
35.นางสาวสุนันทนา     ปิดทอง วท.บ.คณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
36.นางสาวอังศุมาลิน นะมี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
37.นางสาวพรปวีณ์ เพียรใจ ค.บ. ภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
38.นางสาวกาญจนา โทบุดดี ค.บ. ภาษาไทย แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์
39.นายเจษฎาวุธ ชนะพันธ์ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ แผนกวิชาสามญัสัมพันธ์

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

14.นายวสันต์ ก่ิงค า อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ

3.นายศุภวัฒน์ ธรรมวงศ์ศรี ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

5.นายวีระศักด์ิ  สุนทร ค.อ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

7.นางสาวกัลยา   สมศรีสุข

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรมเชื่อมประสาน

ครูประจ าสาขาวิชา/ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ
(ป.เอก/โท/ตรี...)

1.นายประหยาด ก้อนค าบา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ/ศ.ม. เศรษฐศาสตร์
2.นายธีรพล  ดาศรี อส.บ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา
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40.นางสาวพรรณิภา    สถาวร บธ.บ.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป
41.นางสาวจิตราภรณ์   แก้วจันดี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบริหารงานท่ัวไป
42.นางสาวจิรัชยา      วงศ์ค า บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานเอกสารการพิมพ์/งานอาคารสถานท่ี
43.นางสาวผยอม  ธาดาวงษา บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน
44.นางสาวศตพร กสิภูมิ บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานการเงิน

45.นางสาวชลิดา นิคงรัมย์ ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ
เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ

47.นางสาวลัดดา  สลางสิงห์ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน
48.นางสาวปวีณา   ถนอมทรัพย์ ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน/เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวบัณฑิต
49.นางสาวเจนจิรา ศรีหาวงค์ ทล.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานบัญชี
50.นางสาวภัทราภรณ์  เหมอืนเหลา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร
51.นายดนุพล         หอมเย็น ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์
52.นางสาวชิดกมล   ฤษดี ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
53.นายภานุพงศ์    สีจันทร์โคตร วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศูนย์ข้อมลูฯ,งานความร่วมมอื
54.นายศรีประพร       บุญเติม บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ
55.นางสาวน้ าฝน        ส่งเสริม บธ.บ. การจัดการท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีงานวางแผนและงบประมาณ
56.นางสาวสุทธิดา บัวใหญ่ ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานวิจัยพัฒนาฯ
57.นางสาววนิดา       ประสมพันธ์ ปวส. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพฯ
58.นางสาวพรสุดา เสียงหวาน เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง/งานครูท่ีปรึกษา
59.นางสาวเกวลี วรรณทวี ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษฯ
60.นางสาวสุกัญญา    เสทสีสุข บชบ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการฯ
62.นางสาวอภัยรี   มชีัย บช.บ. บัญชี เจ้าหน้าท่ีงานวัดผลฯ,งานความร่วมมอื
63.นางสาววราภรณ์ ทาสา ปวส.การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานวิทยบริการฯ
64.นางสาววีรยา    โนนจันทร์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เจ้าหน้าท่ีงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

เจ้าหน้าท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
66.นายอิทธิพล  บุญคูณ บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
67.นายสุวนันท์ พามาเนตร ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เจ้าหน้าท่ีงานส่ือฯ

พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

75.นายสมชาย  บัวใหญ่ นักการภารโรง
76.นายทินกร  ศิรินู นักการภารโรง

นักการภารโรง
นักการภารโรง

79.นางหนูบาง  โสภา พนักงานท าความสะอาด
80.นางนวล  บุญเสริฐ พนักงานท าความสะอาด
81.นายออมทรัพย์  ภู่สละ  พนักงานท าความสะอาด

ป.6
ป.4
ป.7

ม.3
ป.6

77.นายอุเทน  ดวงมาลา ป.6
78.นายจรัญ  ช่วยสุข ป.6

72.นายสุภี   มนิด า ป.6
73.นายทองลา   โสภา ป.6
74.นายทองสุข  สาระภัย ป.6

69.นายจ าลอง  พวงสร้อย ปวส.ช่างยนต์
70.นายอุดร  พงษ์พ้ืน ป.6
71.นายทองใส  กันยุตะ ป.4

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร

61.นางสาวอัมพิดาพรรณ  ณิกุลแก้วละมลุ บชบ. การบัญชี

65.นางสาวขวัญฤดี  มชีัย บช.บ. การบัญชี

68.นายสาคร  แก้วจันดี ปวช. ช่างยนต์

46.นางสาวภาวิณี   ฉัตรวิไล บธ.บ. การจัดการท่ัวไป
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 458 428 438 1,324 420 587 1,007 0 0 0 2,331

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชายานยนต์ 85 69 70 224 45 63 108 332

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล 84 59 59 202 51 68 119 321

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 19 20 21 60 12 9 21 81

 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 62 67 72 201 70 95 165 366

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 36 28 36 100 16 30 46 146

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา 50 45 32 127 45 62 107 234

 - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์(เทียบโอน)

 - สาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม(เทียบโอน) 16 16 16

 - สาขาวิชาโยธา(เทียบโอน) 33 69 102 102

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบัญชี 38 41 46 125 60 67 127 252

 - สาขาวิชาการตลาด 30 26 24 80 29 53 82 162

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 54 73 78 205 52 46 98 303

 - สาขาวิชาการบัญช(ีเทียบโอน) 7 9 16 16

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(เทียบโอน)

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตรปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม) ……………… คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ……………… คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ ……………… คน

*** หมายเหตุ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน 2565
ปีการศึกษา 2/2565

2,331

ภาคเรียนท่ี 2/2565(ปีปัจจุบัน)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.

………………

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมท้ังส้ิน คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมท้ังส้ิน

ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 ป่ีท่ี 3 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม ป่ีท่ี 1 ป่ีท่ี 2 รวม

รวมท้ังส้ิน 580 458 428 1,466 360 420 780 0 0 0 2,246

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชายานยนต์ 100 85 69 254 40 45 85 339

 - สาขาวิชาเคร่ืองมือกล 80 84 59 223 40 51 91 314

 - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ 40 19 20 79 20 12 32 111

 - สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 80 62 67 209 40 70 110 319

 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 40 36 28 104 40 16 56 160

 - สาขาวิชาก่อสร้าง/โยธา 40 50 45 135 40 45 85 220

 - สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์(เทียบโอน)

 - สาขาวิชาไฟฟ้าควบคุม(เทียบโอน)

 - สาขาวิชาโยธา(เทียบโอน) 20 33 53 53

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

 - สาขาวิชาการบัญชี 80 38 41 159 40 60 100 259

 - สาขาวิชาการตลาด 40 30 26 96 20 29 49 145

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 54 73 207 40 52 92 299

 - สาขาวิชาการบัญช(ีเทียบโอน) 20 7 27 27

 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(เทียบโอน)

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะส้ัน ท้ังปีการศึกษา รวมท้ังส้ิน คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชพีระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ……………… คน 2.3 หลักสูตรปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชพี (แกนมัธยม) ……………… คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ……………… คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ ……………… คน

*** หมายเหตุ ไม่รวมนักศึกษาตกค้าง

………………

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 1/2566

2,246

ภาคเรียนท่ี 1/2566

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.



37 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

1. ประมาณการรายรับ 60,376,571.87 บาท
 ก. เงินรายได้สถานศึกษา 20,130,905.60    บาท

  ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 3,224,255.60         บาท
  คาดว่ามรีายรับในปีต่อไป 16,906,650.00      บาท

ข. เงินงบประมาณ  39,592,640.00     บาท
งบบุคลากร 17,090,000.00      บาท
งบด าเนินงาน 4,622,710.00         บาท
งบลงทุน -                           บาท
งบเงินอุดหนุน 14,872,530.00      บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 3,007,400.00         บาท

 ค. งบเงินอุดหนุน 653,026.27        บาท
  ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 653,026.27            บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 60,376,571.87 บาท
งบบุคลากร 26,790,000.00     บาท

เงินเดือน 9,700,000.00     บาท
ค่าจ้างประจ า -                       บาท
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,640,000.00     บาท
ค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว 9,700,000.00     บาท
เงินอ่ืนๆ(วิทยฐานะ+ประจ าต าแหน่ง) 1,750,000.00     บาท

งบด าเนินงาน 18,660,600.00     บาท
ค่าตอบแทน 9,950,000.00     บาท
ค่าใช้สอย 2,250,600.00     บาท
ค่าวัสดุ 3,655,000.00     บาท
ค่าสาธารณูปโภค 2,805,000.00     บาท

งบลงทุน -                    บาท
ค่าครุภัณฑ์ -                       บาท
ส่ิงก่อสร้าง -                       บาท

งบเงินอุดหนุน 6,502,630.00      บาท
เงินอุดหนุน 6,502,630.00     บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 3,007,400.00      บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 3,007,400.00   บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามภาระงานของสถานศึกษา 4,406,000.00       บาท
ส ารองจ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบาย สอศ . (ฉุกเฉิน) 1,009,941.87      บาท

ส่วนท่ี 3 
3.1 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปีต่อไป)

วิทยาลัย  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
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สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุนท่ัวไป บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ก.แผนงานบริหารและจัดการอาชีวศึกษา

 1.งบบุคลากร
   1.1 เงินเดือนข้าราชการ 9,700,000.00        9,700,000.00             
   1.2 ค่าจ้างประจ า -                             
   1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5,640,000.00        5,640,000.00             
   1.4 ค่าจ้างช่ัวคราว -                         -                             
        - ครูจ้างสอน 3,800,000.00           900,000.00            4,700,000.00             
        - เจ้าหน้าท่ีธุรการ/พนักงานขับรถ 2,780,000.00           920,000.00            3,700,000.00             
        - นักการภารโรง/แม่บ้าน 1,107,850.00           192,150.00            1,300,000.00             
   1.5 เงินวิทยฐานะ 1,070,000.00        1,070,000.00             
   1.6 เงินประจ าต าแหน่ง 680,000.00           680,000.00                

2. งบด าเนินงาน
  2.1 ค่าตอบแทน
         2.1.1เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ -                             
         2.1.2 ค่าสอนเกินภาระงาน(ปวช./ปวส) 1,943,610.00        183,450.00              3,072,940.00         5,200,000.00             
         2.1.3 ค่าสอนเกินภาระงาน(เทียบโอน) 3,250,000.00         3,250,000.00             
         2.1.4 ค่าธุรการนอกเวลาราชการปกติ -                        153,026.27              1,346,973.73         1,500,000.00             

  2.2 ค่าใช้สอย
         2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 800,000.00            800,000.00                
         2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00            200,000.00                
         2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000.00            200,000.00                
         2.2.4 เงินสมทบประกันสังคม 182,000.00           498,600.00              -                         680,600.00                
         2.2.5 ค่ารับรองและพิธีการ 20,000.00              20,000.00                  
         2.2.6 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 50,000.00              50,000.00                  
         2.2.7 ค่าจ้างเหมาบริการ(ยาม) 300,000.00            300,000.00                

 2.3 ค่าวัสดุ
        2.3.1 วัสดุก่อสร้าง 100,000.00            100,000.00                
        2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000.00            100,000.00                
        2.3.3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00            400,000.00                
        2.3.4 วัสดุยานพาหนะ 20,000.00              20,000.00                  
        2.3.5 วัสดุหนังสือและวารสาร -                         -                             
        2.3.6 วัสดุการเกษตร 50,000.00              50,000.00                  
       2.3.7 วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000.00              80,000.00                  
       2.3.8 ค่ายาและเวชภัณฑ์ 30,000.00              30,000.00                  
       2.3.9 ค่าวัสดุเอกสารการพิมพ์ 50,000.00              50,000.00                  
       2.3.10 ค่าวัสดุส านักงานสาขาวิชา/แผนกวิชา -                         -                             

 วัสดุฝ่ายบริหารทรัพยากร
  -  งานบริหารงานท่ัวไป 55,000.00              55,000.00                  
  -  งานบุคลากร 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานการเงิน 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานบัญชี 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานพัสดุ 500,000.00              15,000.00              515,000.00                
  -  อาคารสถานท่ี 15,000.00              15,000.00                  
  - งานประชาสัมพันธ์ 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานทะเบียน 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานทะเบียน (ค่าบัตรนักเรียน นักศึกษา) 90,000.00              90,000.00                  

ยอดยกไป 19,215,610.00    9,022,926.27        12,332,063.73     40,570,600.00        

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม
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สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุนท่ัวไป บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ยอดยกมา 19,215,610.00    9,022,926.27        12,332,063.73     40,570,600.00        

 วัสดุฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  -  งานวางแผนและงบประมาณ 35,000.00              35,000.00                  
 -   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานความร่วมมือ 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 15,000.00              15,000.00                  

 วัสดุฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
  -  งานปกครอง 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 35,000.00              35,000.00                  
  -  งานครูท่ีปรึกษา 15,000.00              15,000.00                  
  -  โครงการพิเศษและบริการชุมชน 15,000.00              15,000.00                  

 วัสดุฝ่ายวิชาการ
  -  งานวัดผลและประเมินผล 35,000.00              35,000.00                  
  -  งานหลักสูตรการเรียนการสอน 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานวิทยบริการและห้องสมุด 15,000.00              15,000.00                  
  -  งานทวิภาคี 15,000.00              15,000.00                  
  - งานส่ือการเรียนการสอน 15,000.00              15,000.00                  

วัสดุฝึกแผนกวิชา/สาขาวิชา
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างยนต์ 200,000.00           30,000.00              230,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 90,000.00             20,000.00              110,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 190,000.00           40,000.00              230,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา 150,000.00           30,000.00              180,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 110,000.00           110,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 110,000.00           10,000.00              120,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เคร่ืองมือกล/เทคนิคการผลิต 180,000.00           30,000.00              210,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 170,000.00           30,000.00              200,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี 130,000.00           40,000.00              170,000.00                
 - วัสดุฝึกสาขาวิชาการตลาด 90,000.00             20,000.00              110,000.00                
 - วัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 90,000.00             90,000.00                  

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค
         2.4.1 ค่าไฟฟ้า 987,100.00           1,212,900.00         2,200,000.00             
         2.4.2 ค่าโทรศัพท์ 5,000.00                5,000.00                    
         2.4.2 ค่าอินเตอร์เน็ต 150,000.00            150,000.00                
         2.4.3 ค่าไปรษณีย์ 40,000.00              40,000.00                  
         2.4.4 ค่าขยะและดูดส่ิงปฏิกูล 10,000.00              10,000.00                  
         2.4.5 ค่าน้ าประปา 400,000.00            400,000.00                

ยอดยกไป 21,712,710.00    9,022,926.27        14,714,963.73     45,450,600.00        

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม



๔๐ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุนท่ัวไป บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ยอดยกมา 21,712,710.00    9,022,926.27        14,714,963.73     45,450,600.00        

3. งบอุดหนุน  
3.1 เงินอุดหนุน(เรียนฟรี 15 ปี)*
   3.1.1 ค่าหนังสือเรียน 2,790,000.00           2,790,000.00             
   3.1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 641,700.00              641,700.00                
   3.1.3 ค่าเคร่ืองแต่งกาย 1,319,400.00           1,319,400.00             
   3.1.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -                             
        3.1.4.1 กิจกรรมวิชาการ (5 ดี 5 เก่ง) 279,000.00              279,000.00                
        3.1.4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (5 ดี 5 เก่ง) 488,250.00              488,250.00                
        3.1.4.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน  139,500.00              139,500.00                
        3.1.4.4 กิจกรรมคอมพิวเตอร์  418,500.00              418,500.00                
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา 188,780.00              188,780.00                
3.3 งบเงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี 117,500.00              117,500.00                
3.4 งบเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

120,000.00              120,000.00                

4. งบลงทุน
  4.1 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง -                        -                             
  4.2 ค่าครุภัณฑ์ -                        -                           -                         -                             

5. งบรายจ่ายอ่ืน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 1. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)

1,247,000.00        1,247,000.00             

 2. โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา อาชีวะ
พัฒนา)

91,000.00             91,000.00                  

 3. โครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ทักษะ
เฉพาะกลุ่มอาชีพ

950,000.00           950,000.00                

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 1. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200.00           235,200.00                
 2. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00           379,200.00                
 3. โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสนองพระราชด าริ 65,000.00             65,000.00                  

-                             
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล -                             
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 40,000.00             40,000.00                  

6. โครงการพัฒนาคุณภาพตามภาระงานสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ
 1. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565

-                             

งานทะเบียน
 1. โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2565

410,000.00            410,000.00                

 2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา รุ่นท่ี 21

10,000.00              10,000.00                  

งานประชาสัมพันธ์
 1. โครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเชิงรุก 20,000.00              20,000.00                  
 2. โครงการจัดท าส่ือวีดีทัศน์วิทยาลัย 15,000.00              15,000.00                  
 3. โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ปีท่ี 25 15,000.00              15,000.00                  

ยอดยกไป 24,720,110.00    15,525,556.27      15,184,963.73     55,430,630.00        

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม



๔๑ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุนท่ัวไป บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ยอดยกมา 24,720,110.00    15,525,556.27      15,184,963.73     55,430,630.00        

งานบุคลากร
 1. โครงการท าบุญตักบาตวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 5,000.00                5,000.00                    
 2. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปี พ.ศ. 2566

20,000.00              20,000.00                  

 3. โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2566 3,000.00                3,000.00                    
 4. โครงการศึกษาดูงาน 180,000.00            180,000.00                
 5. โครงการนวสัมพันธ์ 20,000.00              20,000.00                  
 6. โครงการพัฒนาบุคลากร 70,000.00              70,000.00                  

งานอาคารสถานท่ี
 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย 20,000.00              20,000.00                  
 2. โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันอัคคีภัย 10,000.00              10,000.00                  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

15,000.00              15,000.00                  

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
 1. โครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

50,000.00              50,000.00                  

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 1. โครงการประเมินประกันคุณภาพภายใน 10,000.00              10,000.00                  
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษา 115,000.00            115,000.00                
 3. โครงการเตรียมความพร้อมรับประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
คร้ังท่ี 5

100,000.00            100,000.00                

 4. โครงการรับประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 10,000.00              10,000.00                  

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 1. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

10,000.00              10,000.00                  

 2. โครงการรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 10,000.00              10,000.00                  
 3. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจน 50,000.00              50,000.00                  

งานความร่วมมือ
 1. โครงการครูอาสาสมัครภาษาต่างประเทศ (เกาหลีใต้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

                               -   

 2. โครงการครูอาสาสมัครจีนปฏิบัติการสอนสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

150,000.00            150,000.00                

 4. โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม 40,000.00              40,000.00                  
 5. โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและช้ีแจง
ข้อตกลงระหว่างองค์กรและลงนามความร่วมมือ (MOU)

30,000.00              30,000.00                  

 6. โครงการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

50,000.00              50,000.00                  

 7.โครงการจัดการเรียนหลักสูตร Mini chinese program (MCP)

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 1. โครงการปรับปรุงและติดตามข้อมูลนักเรียน นักศึกษาสถาน
ประกอบการก าลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา (V-cop.net)

-                         -                             

ยอดยกไป 24,720,110.00    15,525,556.27      16,152,963.73     56,398,630.00       

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุนท่ัวไป บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ยอดยกมา 24,720,110.00    15,525,556.27      16,152,963.73     56,398,630.00       

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา -                             
งานแนะแนว
 1. โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด

100,000.00            100,000.00                

 2. โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ (คู่มือนักศึกษา) 95,000.00              95,000.00                  
 3. โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี 
เน่ืองในวันไหว้ครู

-                         -                             

 4. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา -                         -                             
 5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

-                         -                             

 6. โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) 10,000.00              10,000.00                  
 7. โครงการจัดท าแผ่นโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

20,000.00              20,000.00                  

 8. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 5,000.00                5,000.00                    
 9. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5,000.00                5,000.00                    
 10. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี -                         -                             
 11. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565

5,000.00                5,000.00                    

 12. โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (ผู้กู้ยืมรายใหม่)

-                         

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 1. โครงการตรวจสุขภาพ 440,000.00            440,000.00                
 2. โครงการประกันอุบัติเหตุ 440,000.00            440,000.00                
 3. โครงการบริจาคโลหิต 2,000.00                2,000.00                    
 4. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 5,000.00                5,000.00                    
 5. โครงการสร้างความเข้าใจและแนวทางป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ใน
เยาวชนคนพันธ์ุ R

5,000.00                5,000.00                    

 6. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ 10,000.00              10,000.00                  

งานครูท่ีปรึกษา
 1. โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2566 10,000.00              10,000.00                  
 2. โครงการออกเย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอยู่อาศัย นักเรียน 
นักศึกษา

35,000.00              35,000.00                  

 3. โครงการลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน โดยใช้ระบบ EDR On 
Clound Server EDR Smart Phone เป็นเคร่ืองมือ

1,300,000.00         1,300,000.00             

งานโครงการพิเศษ
 1. โครงการตามแนวพระราชด าริ รร.ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด) 20,000.00              20,000.00                  
 2. โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 20,000.00              20,000.00                  
 3. โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน 100,000.00            100,000.00                
 4. โครงการรณรงค์ป้องกันการติดสารเสพติด 10,000.00              10,000.00                  

งานปกครอง
 1. โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 2,500.00                2,500.00                    
 2. โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการจอดรถจักรยานยนต์ ใน
สถานศึกษา

2,500.00                2,500.00                    

 3. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา (กลุ่มเส่ียง) 5,000.00                5,000.00                    
 4. โครงการออกเย่ียมหอพักนักเรียน นักศึกษา 2,000.00                2,000.00                    

ยอดยกไป 24,720,110.00    15,525,556.27      18,801,963.73    59,047,630.00        

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม



๔๓ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุนท่ัวไป บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ยอดยกมา 24,720,110.00    15,525,556.27      18,801,963.73    59,047,630.00        

ฝ่ายวิชาการ
แผนกสามัญสัมพันธ์
 1. โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาตามแนวทาง
ชองศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

5,000.00                5,000.00                    

 2. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีการศึกษา 2565 5,000.00                5,000.00                    
 3. โครงการภาษาน่ารู้ -                         -                             
 4. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,500.00                2,500.00                    
 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 5,000.00                5,000.00                    

งานวัดผลและประเมินผล
 1. โครงการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน 10,000.00              10,000.00                  
 2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2565

1,000.00                1,000.00                    

 3. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  V-NET 
ประจ าปีการศึกษา 2565

-                         -                             

 4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 2565

10,000.00              10,000.00                  

 5. โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 20 
ประจ าปีการศึกษา 2566

10,000.00              10,000.00                  

 6. โครงการอบรมจัดท าแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา รุ่นท่ี 20 ประจ าปีการศึกษา 2566

10,000.00              10,000.00                  

 7. โครงการประเมินเบ้ืองต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนควมรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 21 ปีการศึกษา 2566

10,000.00              10,000.00                  

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม

5,000.00                5,000.00                    

 2. โครงการตรวจประเมินผลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้                 4,000.00                     4,000.00
 3. โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. -                         -                             

 4. โครงการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระดับ ปวช. ปวส.

4,000.00                4,000.00                    

 5. โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิวุฒิ 100,000.00            100,000.00                

 6. โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ระดับปวช. ปวส. (นิเทศ
ภายใน)

-                         -                             

 7. โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและ
ส่ือนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับรายวิชา

30,000.00              30,000.00                  

 8. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 20

60,000.00              60,000.00                  

 9. โครงการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2566

6,500.00                6,500.00                    

 10. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน -                         -                             

งานวิทยบริการและห้องสมุด
 1. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน -                         -                             
 2. โครงการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่สมาชิกห้องสมุด -                             
 3. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2,000.00                2,000.00                    
 4. โครงการจัดนิทรรศการแนะน าหนังสือใหม่ -                         -                             
 5. โครงการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่สมาชิกห้องสมุด -                         -                             

ยอดยกไป 24,720,110.00    15,525,556.27      19,081,963.73     59,327,630.00        

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุนท่ัวไป บกศ. ของ สอศ./ศธ 

ยอดยกมา 24,720,110.00    15,525,556.27      19,081,963.73     59,327,630.00        
งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
 1. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน       และ
ฝึกอาชีพ

7,000.00                7,000.00                    

 2. โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน      ฝึก
อาชีพและประชุมผู้ปกครอง

10,000.00              10,000.00                  

 3. โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ -                         -                             
 4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 5,000.00                5,000.00                    
 5. โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึก
อาชีพ

7,000.00                7,000.00                    

งานส่ือการเรียนการสอน -                             
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000.00              10,000.00                  

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสถานท่ีเรียนรู้เฉพาะทาง -                         -                             

เงินส ารองจ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบาย สอศ. (ฉุกเฉิน) 1,009,941.87         1,009,941.87             

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 24,720,110.00    15,525,556.27      20,130,905.60     60,376,571.87       

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการ แหล่งค่าใช้จ่าย รวม
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รำยละเอียดโครงกำร 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2545) มาตรา

22,23 และ 24 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือ
สนองตอบความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีวศึกษา  เพ่ือสร้าง
ความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมปริมาณผ่้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการ
บริหารสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพ่ือให้สังคมได้รับร่้ถึงศักยภาพของผ่้เรียนอาชีวศึกษาและเป็น
การสร้างประสบการณ์ให้กับผ่้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปล่กฝังส านึกการบริการสังคม นอกจากนี้
ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบาทบาทในการจัดการอาชีวศึกษา
ร่วมกันมากขึ้น การประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับ
คุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ก าหนดให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ไว้ล่วงหน้า โดยต้องเชื่อมโยงส่่การจัดท างบประมาณ แบบมุ่งเน้นกลยุทธ์ 
และให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานสม่ าเสมอ  ดังนั้นทุกสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
ยุทธศาสตร์ บุคลากรในสถานศึกษา จ าเป็นจะต้องร่่และเข้าใจในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนกวิชา สาขาวิชา งาน โดยให้สอดคล้องกันในระดับสถานศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเชื่อมโยส่่การบริหารจัดการงบประมาณตามหลักการ Strategic Performance Base Budgeting 
:SPBB และสามารถสร้างความสมดุลในการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร(Total Corporate Strategic 
ManagementSystem:TCSMS) ตามแนวทางของ Balanced Scorecard  

ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบั ติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
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4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1 เพ่ือให้คร่และบุคลากรในสถานศึกษามีความร่้ ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 4.2 เพ่ือให้วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
          ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
5.1 คร่และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีความร่้ ความเข้าใจ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
5.2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือใช้เป็นกรอบ

แนวทาง ในการบริหารจัดการศึกษา 

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
   7.1 เชิงปริมำณ 
        7.1.1 คณะผ่้บริหาร คร่และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  120 คน   
      7.2 เชิงคุณภำพ 
  7.2.1 คร่และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความร่้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

7.2.2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2567 เพ่ือใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 9.1 คร่และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความร่้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นอย่างด ี

9.2 ได้เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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10.ตัวชีวั้ดโครงกำร            

12.สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร  

ด ำเนินกำร  

ในไตรมำส  

       ()  

เป้ำหมำย  
(เช่นใคร 

จ ำนวน ครั้ง  
เรื่อง ฯลฯ)  

พื้นที่ด ำเนินกำร  

ต ำบล/อ ำเภอ  

หมวดเงิน  

(ระบุจ ำนวนเงิน : บำท)  

  1   2   3   4 งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบรำยจ่ำย

อ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

  1. จัดท าโครงการและขอ 
  อนุมัติโครงการ 

    
 

  งานวางแผนฯ วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

  2. จัดท าค าสั่งและ 
  มอบหมายงาน 

    
 

  งานวางแผนฯ วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
 

คณะกรรมการ    
    

วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

4. จัดซ้ือ จัดจา้งวัสดุ 
อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
 

 พัสดุกลาง วท.เดชอุดม   15,000       -       -  

  5.ด าเนินงานตามโครงการ 
 

   
 

    คณะกรรมการ    
  

   วท.เดชอุดม         -       -         -       

  6. ประเมินผลโครงการ       งานวิจัย             -       -         -        - 
7. สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

   
 

    คณะกรรมการ    
  ด าเนินงาน 

   วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

รวมเงิน    15,000       -         -  
งบประมำณรวมทั้งโครงกำร    15,000       -         -  

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 
 

ตัวชี้วัด     หน่วยนับ 
 เชิงปริมำณ เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  20 เล่ม 
 เชิงคุณภำพ 

 
1. คณะคร่และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มี
ความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  
2. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน 

 

 เชิงเวลำ  กันยายน 2566  1 วัน  
 เชิงค่ำใช้จ่ำย  15,000  บาท  



๔๙ 
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วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการประกันคุณภาพตามสถานศึกษา 
  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

2. ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามบทบัญญัตกิฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ก าหนดให้สถานศึกษา 
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็น
การประเมินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การด าเนินงานมีระบบแบบแผน และเป็นการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยสอดคล้องตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
 ดังนั้น งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จึงขอด าเนินโครงการ
อบรมสร้างความเข้าใจและด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ เพ่ือให้คร่และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและ
เข้าใจในมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานของสถานศึกษา และสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐานได ้

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพ่ือให้คร่และบุคลากรทางการศึกษา สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐานได้ 
 4.2  เพ่ือให้คร่และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
 4.3  เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
          คร่และบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจในการประกันคุณภาพ และมาตรฐานใหม่ 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) สถานศึกษามีความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพในทุกด้าน 

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
   7.1 เชิงปริมำณ คณะผ่้บริหาร คร่และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  106 คน   
      7.2 เชิงคุณภำพ คร่และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีความตระหนักและเข้าใจ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานของสถานศึกษา  
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8. พื้นที่ด ำเนินกำร  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  9.1 มีเครื่องมือในการเก็บข้อม่ลท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานฉบับใหม่ 
  9.2 บุคลากรมีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ และตระหนักถึงความส าคัญของงานประกัน
คุณภาพฯ 
  9.3 การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้  

ขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร  

ด ำเนินกำร  

ในไตรมำส  

       ()  

เป้ำหมำย  
(เช่นใคร 

จ ำนวน ครั้ง  
เรื่อง ฯลฯ)  

พื้นที่ด ำเนินกำร  

ต ำบล/อ ำเภอ  

หมวดเงิน  

(ระบุจ ำนวนเงิน : บำท)  

  1   2   3   4 งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบรำยจ่ำย

อ่ืน 
งบเงิน
อุดหนุน 

  1. จัดท าโครงการและขอ 
  อนุมัติโครงการ 

    
 

  งานวางแผนฯ วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

  2. จัดท าค าสั่งและ 
  มอบหมายงาน 

    
 

  งานวางแผนฯ วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
 

คณะกรรมการ    
    

วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

4. จัดซ้ือ จัดจา้งวัสดุ 
อุปกรณ์เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
 

 พัสดุกลาง วท.เดชอุดม   115,000       -       -  

  5.ด าเนินงานตามโครงการ 
 

   
 

    คณะกรรมการ    
  

   วท.เดชอุดม         -       -         -       

  6. ประเมินผลโครงการ       งานวิจัย             -       -         -        - 
7. สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

   
 

    คณะกรรมการ    
  ด าเนินงาน 

   วท.เดชอุดม         -       -         -        - 

รวมเงิน    115,000       -         -  

งบประมำณรวมทั้งโครงกำร    115,000       -         -  

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล   การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

ตัวชี้วัด     หน่วยนับ 
 เชิงปริมำณ 106 คน 

 เชิงคุณภำพ มีความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา บุคลากรมีความร่้ความเข้าใจ  

 เชิงเวลำ  12-13 ตลุาคม 2565  2 วัน 
 เชิงค่ำใช้จ่ำย  115,000 บาท  
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วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. / ภาค / ชาติ   

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยกระดับคุณภาพผ่้เรียนเข้าส่่มาตรฐานสากล 
 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

เป็นประชาคมแห่งการเรียนร่้ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา  ภายใต้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 จากนโยบายของรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมผ่้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย โดยมีนโยบาย
อย่างชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการฟ้ืนฟ่  
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาส่งเสริม SMEs จึงต้องมุ่งสร้าง
ผ่้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กอาชีวะให้มีความร่้ทางด้านการจัดการธุรกิจ (Business 
Plan) อย่างแท้จริง  ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์  (Creative thinking) ด้วยการสร้าง
ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ และน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  รวมทั้งการสร้าง
ช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความร่้ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับผ่้เรียนสาย
อาชีพศึกษานอกเหนือจากการเป็นล่กจ้างในสถานประกอบการ และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเกิด
ประสิทธิภาพส่งสุด 

ในการนี้ ศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับ อศจ. / ภาค / ชาติ  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 
กันยายน 2566   

4.  วัตถุประสงค์ 

  1.  เพ่ือให้คร่  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  มีการพัฒนาและเกิดการเรียนร่้สิ่งใหม่ๆ 
  2.  เพ่ือให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

3.  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ผลผลิตของโครงกำร (Output)   

คร่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
6.  ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome)  เอกสารประกอบการประเมิน   



๕๒ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

7.  เป้ำหมำย 
 7.1  เชิงปริมำณ  

-  คณะคร่และบุคลากรทางการศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม        จ านวน    30 คน 
-  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน    50 คน 

        รวม  จ ำนวน    80 คน 

7.2  เชิงคุณภำพ 
คณะคร่  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดการเรียนร่้สิ่ง

ใหม่ๆ  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  พื้นที่ด ำเนินกำร ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1.  คณะคร่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
2.  การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 3.  ได้รับการความร่วมมือจากคร่ นักเรียนทุกสาขาวิชา ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
10.  ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 80 คน 
เชิงคุณภาพ คณะคร่  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดการเรียนร่้สิ่ง
ใหม่ๆ  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ และมีการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

11.สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่า
ยอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.  จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 
 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

  
  
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 
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4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
 

พัสดุ 
วท.ดด 

วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ 

  
 
 

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 
 

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

12. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
แบบสอบถาม 
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วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 

1. ชื่อโครงกำร  รับการประเมินศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา   

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยกระดับคุณภาพผ่้เรียนเข้าส่่มาตรฐานสากล 
 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

เป็นประชาคมแห่งการเรียนร่้ 

2. ผู้รับผิดชอบ  ศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา  ภายใต้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 จากนโยบายของรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมผ่้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย โดยมีนโยบาย
อย่างชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการฟ้ืนฟ่  
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาส่งเสริม SMEs จึงต้องมุ่งสร้าง
ผ่้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมพัฒนา
การศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของเด็กอาชีวะให้มีความร่้ทางด้านการจัดการธุรกิจ (Business 
Plan) อย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์  (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน 
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ และน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้างช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความร่้ทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพ (Career path) ให้กับผ่้เรียนสายอาชีพศึกษา
นอกเหนือจากการเป็นล่กจ้างในสถานประกอบการ และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของศ่นย์บ่ม
เพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเกิดประสิทธิภาพส่งสุด 

ในการนี้ ศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา ภายใต้งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงด าเนินโครงการรับการประเมินศ่นย์บ่มเพาะ
ผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. /ภาค /ชาติ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – กันยายน 2566  
ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
4.  วัตถุประสงค์ 

  1.  เพ่ือให้คร่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาและเกิดการเรียนร่้สิ่งใหม่ๆ 
  2.  เพ่ือให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  

3.  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการภายในวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ผลผลิตของโครงกำร (Output)   

คร่และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สามารถคิดวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้
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6.  ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome)   
รับการประเมินศ่นย์บ่มเพาะผ่้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 (ประเมินปี

การศึกษา 2563) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ 

7.  เป้ำหมำย 
7.1  เชิงปริมำณ  

-  คณะคร่และบุคลากรทางการศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม        จ านวน    12 คน 
-  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   จ านวน    10 คน 

     รวม     จ ำนวน    22 คน 

7.2  เชิงคุณภำพ 
คณะคร่และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดการเรียนร่้สิ่ง

ใหม่ๆ  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  พื้นที่ด ำเนินกำร ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

9.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 1.  คณะคร่  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
2.  การจัดการและการบริหารวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 3.  ได้รับการความร่วมมือจากคร่ นักเรียนทุกสาขาวิชา ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
10.  ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 22 คน 
เชิงคุณภาพ คณะคร่  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดการเรียนร่้สิ่ง
ใหม่ๆ  สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ และมีการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงเวลา 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

11.สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่า
ยอื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.  จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

  
 
 อวท. วท.เดชอุดม - - - - 
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3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

  
  
 

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

  
 

 
 

พัสดุ 
วท.ดด 

วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ 

  
 
 

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

  
 
 

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
แบบสอบถาม 
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งำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ประชุมผ่้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566 
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ  งานคร่ที่ปรึกษา  
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับนักศึกษาใหม่ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ ทั้งประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และเพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 (ปรับปรุง 2545) หมวด 4 มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความร่้ ข้อม่ล ข่าวสาร และร่้จัก
เลือกสรรภ่มิปัญญาและวิทยากรต่างๆ  

  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดด าเนินการประชุมผ่้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2566 
เพ่ือให้ผ่้ปกครองได้รับทราบแนวปฏิบัติโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี และ
ทิศทางพัฒนากฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัย และเพ่ือปล่กฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ให้กับนักศึกษา เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการสอน
เพ่ือความร่้ ค่่คุณธรรม วิทยาลัยจึงก าหนดจัดกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1 เพ่ือผ่้ปกครองและนักศึกษา ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆของสถานศึกษา 
 4.2  เพ่ือผ่้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและก าหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษา 
 4.3  เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผ่้ปกครองกับคร่ที่ปรึกษา 

         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
5.1  ได้ร่ปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และเกิดความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ 

กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษา 
5.2  มีเครือข่ายผ่้ปกครองในการร่วมแก้ปัญหา การด่แล และช่วยเหลือผ่้เรียน 
5.3  ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผ่้ปกครอง คร่ และนักเรียน นักศึกษา เป็นไปในทางที่ดี 

 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
ร่ปแบบกิจกรรมประชุมผ่้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
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7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ 

-นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.1) 
 - ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน     80  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน     80  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน     80  คน 

- ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน     60  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     80  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน     80  คน 
-นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.1)  
 - ชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคเครื่องกล    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคการผลิต    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคโลหะ    จ านวน     20  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างโยธา     จ านวน     40 คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     20  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   จ านวน     40  คน 
- นักศึกษำระดับ ปวช.1 และปวส.1 รวม   จ ำนวน   900 คน 

 - ผู้บริหำร คณะครูและบุคลำกรวิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  จ ำนวน   120 คน 

      รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน 1,020 คน 
7.2  เชิงคุณภำพ 

ผ่้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาชัดเจน                                 
และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผ่้ปกครองและวิทยาลัย 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร  ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
ผ่้ปกครองและนักศึกษา ได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ ของสถานศึกษาชัดเจน                    

และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผ่้ปกครองและวิทยาลัยในการช่วยด่และนักศึกษาร่วมกัน 
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10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ - ผ่้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80  815  คน 
เชิงคุณภาพ ผ่้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ เกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ                        

ของสถานศึกษาชัดเจน และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผ่้ปกครองและวิทยาลัย 

 
 
 
- 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2566 1  วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอ่ืนๆที่ใช้ในการประชุมผ่้ปกครอง

นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
10,000  บาท 

 
11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  

12. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจา้ง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

5.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
  

คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผลโครงการ 
 

 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลยั 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 
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งำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๑. ชื่อโครงกำร  การลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน โดยใช้ระบบ  EDR on Cloud Server, EDR Smart 
Phone  เป็นเครื่องมือ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6 
 

 เป้ำหมำยที่ ๑ พัฒนำคนดี และมีควำมสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้ำหมำยที่ ๒ พัฒนำคนเก่ง และมีควำมสุข 
      

๒. ผู้รับผิดชอบ  งานคร่ที่ปรึกษา 
      

 ๓.  ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
  เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๕) 
มาตรา  ๒๒,๒๓ และ ๒๔ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผ่้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้น
ผ่้เรียน มีความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
ประกันคุณภาพ ด้านที่ ๑ ด้านผ่้เรียนและผ่้ส าเสร็จการศึกษา บ่งชี้ที่ ๑.๒ ผ่้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
และเป็นกิจกรรมที่ จะส่ ง เสริมสนับสนุนและพัฒนาผ่้ เ รี ยนได้อย่ าง เหมาะสม ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและประพฤติปฏิบัติ
อย่่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ดังนั้น งานคร่ที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้
จัดโครงการ การลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน โดยใช้ระบบ EDR on Cloud Server, EDR Smart Phone            
เป็นเครื่องมือ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖6 ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6           
ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือแจ้งข้อม่ลข่าวสารให้ผ่้ปกครองนักเรียน นักศึกษา           
ทราบถึงสถานะของนักเรียนนักศึกษาอย่างรวดเร็ว เพ่ือช่วยและหาทางป้องกันนักเรียนนักศึกษา ที่ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมและไม่เข้าเรียนของแต่ละรายวิชาขาดเรียนเกินคาบเรียนที่สถานศึกษาก าหนด และท าให้ผ่้ปกครอง
ทราบข้อม่ลได้ทันท่วงทีและร่วมกันแก้ปัญหากับคร่ผ่้สอนและคร่ที่ปรึกษาได้ทันเวลา ท าให้มีจ านวนนักเรียน
นักศึกษาออกเรียนกลางคันลดลง 
 

 ๔.  วัตถุประสงค์  
๔.๑  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาออกเรียนกลางคัน 

  ๔.๒  เพ่ือลดการส่ญเสียทั้งค่าใช้จ่ายงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียนนักศึกษาท่ีต้องออกเรียนกลางคัน 
  ๔.๓  เพื่อสร้างบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคม 
 

๕.  ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
การรับร่้ข่าวสารของผ่้ปกครองรวดเร็ว/การแก้ปัญหาได้ถ่กจุด 

๖.  ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
  ปริมาณและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา  มีเพิ่มมากขึ้น 
 
 



๖๑ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

๗.  เป้ำหมำย 
 ๗.๑  เชิงปริมำณ   

-นักศึกษา นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จ านวน  ๑,๘๕๐  คน 
    รวม    จ ำนวน  ๑,๘๕๐ คน 

 ๗.๒  เชิงคุณภำพ 

ผ่้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา  ทราบถึงสถานะของนักเรียนนักศึกษาอย่างรวดเร็ ว   
เพ่ือช่วย และหาทางป้องกันนักเรียนนักศึกษา ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่เข้าเรียนของแต่ละรายวิชาขาดเรียน
เกินคาบเรียนที่สถานศึกษาก าหนด และท าให้ผ่้ปกครองทราบข้อม่ลได้ทันท่วงทีและร่วมกันแก้ปัญหากับ
คร่ผ่้สอนและคร่ที่ปรึกษา ได้ทันเวลา ท าให้มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาออกเรียนกลางคันลดลง 

 

๘.  พื้นที่ด ำเนินกำร ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๙.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๙.๑  ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาออกเรียนกลางคัน 

  ๙.๒  ลดการส่ญเสียทั้งค่าใช้จ่ายงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนนักศึกษาที่ต้องออกเรียนกลางคัน 

๙.๓  สร้างบุคลากรได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการและสังคม                        
 

๑๐.ตัวช้ีวัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -คณะคร่  นักเรียน นักศึกษา ๑,๘๕๐  คน 
เชิงคุณภาพ ผ่้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา  ทราบถึงสถานะของนักเรียน

นักศึกษาอย่างรวดเร็ว  และท าให้ผ่้ปกครองทราบข้อม่ลได้
ทันท่วงทีและร่วมกันแก้ปัญหากับคร่ผ่้สอนและคร่ที่ปรึกษา  ได้
ทันเวลา   ท าให้มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาออกเรียนกลางคัน
ลดลง  

 
 

 
- 

เชิงเวลา ๑  ตุลาคม ๒๕๖5 –๓๐  กันยายน ๒๕๖6 1 ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย ๑,๘๕๐ คน x ๓๐๐ บาท x  

๒  ภาคเรียน = ๑,๑๑๐,๐๐๐ 
 

บาท 
 

๑๑.สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

๑.  จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 
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๒.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

๓.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

๔.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม ๑,๑๑๐,๐๐๐ -  - 

๕.  ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

๖.  ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

๗.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

๑๑.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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งำนครูที่ปรึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอย่่อาศัยนักเรียน นักศึกษา  
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรุจิรา  พ่ลเพิ่ม     ต าแหน่งหัวหน้างานคร่ที่ปรึกษา   
  นายอิทธิพล บุญค่ณ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่งานคร่ที่ปรึกษา   
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 การที่คร่ที่ปรึกษาได้ทราบชีวิตความเป็นอย่่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน นักศึกษาใน
ที่ปรึกษา โดยการพบปะสนทนากับผ่้ปกครอง เป็นการแลกเปลี่ยนความร่้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ท าให้คร่ได้ข้อม่ลเกี่ยวกับนักเรียน 
นักศึกษาอย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถ่กต้องยิ่งขึ้น
และ เพ่ือสนองเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส่่สากล พ.ศ. 2555-2569 
โดยรักษาเป้าหมายผ่้เรียนในระดับ ปวช. และการเพิ่มปริมาณผ่้เรียนในระดับ ปวส. ลดปัญหาการออกกลางคัน  
ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายให้มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา ด้วยการป้องกัน ด่แลรายบุคคล การวิจัยพัฒนาการ
วิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ความส าคัญต่อการลดปัญหาการออกกลางคัน เพ่ือเป็น
การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผ่้เรียน จึงได้จัดการด าเนินงาน
โครงการออกเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอย่่อาศัยนักเรียน นักศึกษา ขึ้น 
 

 ดังนี้ งานคร่ที่ปรึกษา ร่วมกับสาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีความประสงค์จะด าเนินโครงการเยี่ยมบ้าน  
บ้านเช่า หอพัก และท่ีอย่่อาศัยของผ่้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1 เพ่ือให้คร่ที่ปรึกษาได้ทราบชีวิตความเป็นอย่่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน นักศึกษา 
 4.2 เพ่ือให้คร่ที่ปรึกษาได้มีการพบปะสนทนากับผ่้ปกครอง เป็นการแลกเปลี่ยนความร่้ ความคิดเห็น  
เจตคติซึ่งกันและกัน 

 4.3 เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผ่้ปกครองกับคร่ที่ปรึกษา 

 4.4 เพ่ือส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถ่กต้อง         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
5.1  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้น  ปวช.1 จ านวน    580 คน 

5.2  ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 จ านวน    320 คน 
 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
เป็นร่ปแบบกิจกรรมในการลดปัญหาการออกกลางคันของผ่้เรียนอาชีวศึกษา  

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

-นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.1) 
 - ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน     80  คน 
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 - ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน     80  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน     80  คน 

- ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน     60  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     80  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน     80  คน 
-นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.1)  
 - ชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคเครื่องกล    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคการผลิต    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเทคนิคโลหะ    จ านวน     20  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างโยธา     จ านวน     40 คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     20  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   จ านวน     40  คน 
- นักศึกษำระดับ ปวช.1 และปวส.1 รวม   จ ำนวน   900 คน 

- คณะครู วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม    จ ำนวน     30 คน 
     รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน   930 คน 
7.2  เชิงคุณภำพ 
คร่ที่ปรึกษาได้ทราบชีวิตความเป็นอย่่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน  นักศึกษา   มีการ

พบปะสนทนากับผ่้ปกครอง เป็นการแลกเปลี่ยนความร่้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน   เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผ่้ปกครองกับคร่ที่ปรึกษา พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้
อย่างถ่กต้อง 
8. พื้นที่ด ำเนินกำร  ณ  บ้าน บ้านเช่า หอพัก และที่อย่่อาศัยของผ่้เรียน 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 คร่ที่ปรกึษาได้ทราบชีวิตความเป็นอย่่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน  นักศึกษา มีการพบปะ
สนทนากับผ่้ปกครอง เป็นการแลกเปลี่ยนความร่้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน  เป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างผ่้ปกครองกับคร่ที่ปรึกษา พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถ่กต้อง 
10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ร้อยละ 80 720 คน 
เชิงคุณภาพ คร่ที่ปรึกษาได้ทราบชีวิตความเป็นอย่่และสภาพแวดล้อมทางบ้านของ

นักเรียน  นักศึกษา  มีการพบปะกับผ่้ปกครองเป็นการแลกเปลี่ยนความร่้ 
ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
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ผ่้ปกครองกับคร่ที่ปรึกษา พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ
นักเรียนได้อย่างถ่กต้อง 

- 

เชิงเวลา กรกฎาคม 2566  
เชิงค่าใช้จ่าย 35,000   บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ               
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 35,000   - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
  

คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ 

 
 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๖ 
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งำนสวัสดิกำร วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ประจ าปีงบประมาณ  2566   
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชชาภา  นาชัยภ่มิ          ต ำแหน่ง หัวหน้างานสวสัดิการนักเรียน นักศึกษา 
           นางสาวอัมพิดาพรรณ  ณิกุลแก้วละมุล  ต ำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากรที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกด้วย การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ทั้งนี้เกิดจากวัยรุ่น
บางส่วนยังขาดความร่้ความเข้าใจที่ถ่กต้อง เรื่องเพศศึกษา ประกอบกับขาดการด่แลและชี้แนะในสิ่งที่
เหมาะสมจากครอบครัว รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้เยาวชนถ่กกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า เช่น สื่อในโลก
อินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้มีผลท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การขาดวุฒิภาวะและทักษะในการควบคุมอารมณ์ทางเพศของ
ตนเอง จึงอาจส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

ดังนั้น งานคร่ที่ปรึกษาร่วมกับงานปกครองและงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงมีความประสงค์ที่
จะด าเนินโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความร่้ที่ถ่กต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
(โรคเอดส์) และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

4.2  เพ่ือให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวิตในการป้องกัน ตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการ
ต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันท้องไม่พร้อม 

4.3  เพ่ือเสริมสร้างความภาคภ่มิใจในตนเองของวัยรุ่น และ มีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการด ารงชีวิต 
5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) นักเรยีน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 600 คน 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) เสริมสร้างองค์ความร่้ที่ถ่กต้องเรื่องเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.1) 
  - ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน     80  คน 

- ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน     80  คน  
- ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน     40  คน 

 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน     80  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน     60  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     80  คน 
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 - ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน     40  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     80  คน 
     รวม   จ ำนวน  580  คน 
- ผู้บริหำร  คณะครู-เจ้ำหน้ำที่  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  จ ำนวน    20  คน 

    รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน   600 คน 
7.2  เชิงคุณภำพ นักเรียน นักศึกษามีความร่้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์(โรคเอดส์)  และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
8. พื้นที่ด ำเนินกำร  :  ณ  อาคารล าโดมใหญ่  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

9.1  มีความร่้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  (โรคเอดส์)        
9.2  ร่้จักป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา  และคร่เข้าร่วมโครงการฯ   600  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความร่้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

 
เชิงเวลา ประจ าดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน  2566 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
บ ารุง

การศึกษา 
1.  จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

2.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  จัดชื้อ  จัดจา้ง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - 5,000 

4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
  

คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

5.  ประเมินผลโครงการ 
 

 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลยั 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล  การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

งำนสวัสดิกำร วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ตรวจสุขภาพนักเรียนและนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2566  
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชชาภา  นาชัยภ่ม ิ        ต ำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
           นางสาวอัมพิดาพรรณ ณิกุลแก้วละมุล  ต ำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545) มาตรา 

22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผ่้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผ่้เรียน  มี
ความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารการศึกษา บ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ่้ เรียน เป็น
ส าคัญ บ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักส่ตร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผ่้เรียนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่้จัก
การเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดีและประพฤติปฏิบัติอย่่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์ด าเนินโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนและ
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 - เดือนกันยายน 2565  
ณ หอประชุม ล าโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
และทราบถึงความสมบ่รณ์หรือความผิดปกติของร่างกายตนเอง รวมถึงร่้จักวิธีการด่แลรักษา ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตามค าแนะน าของแพทย์ผ่้เชี่ยวชาญ 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญในการด่แลเอาใจใส่สุขภาพให้แข็งแรงสมบ่รณ์อย่่เสมอ 

4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 
4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงความสมบ่รณ์หรือความผิดปกติของร่างกาย  เพ่ือให้ร่้จัก

เสียสละ เอื้อเฟ่ือเผื่อแผ่ และมีน้ าใจช่วยเหลือผ่้อื่น 
         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output)  
นักเรียน นักศึกษา คร่และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  2,574  คน 

 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
นักศึกษาเห็นความส าคัญในการด่แล  เอาใจใส่สุขภาพให้แข็งแรงและสมบ่รณ์อย่่เสมอและทราบถึง

ความสมบ่รณ์หรือความผิดปกติของร่างกาย เพ่ือให้ร่้จักเสียสละ  เอื้อเฟ่ือเผื่อแผ่  และมีน้ าใจช่วยเหลือผ่้อื่น 
 

 



๖๙ 
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7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
 นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 - ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน    256  คน 

- ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน    239  คน  
- ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน    127  คน 

 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน    243  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน    119  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน    155  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน    194  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน      98  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน    229  คน 
     รวม   จ ำนวน 1,660 คน 
นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคเครื่องกล    จ านวน     88  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคการผลิต    จ านวน     98  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคโลหะ    จ านวน     46  คน 
 - ชมรมวิชาชีพไฟฟ้า     จ านวน     97  คน 
 - ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   จ านวน     57  คน 

- ชมรมวิชาชีพโยธา     จ านวน     83  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     88  คน 

- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์    จ านวน   104  คน 
- ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     62  คน 

     รวม   จ ำนวน   723 คน 
ผู้บริหำร  คณะครู-เจ้ำหน้ำที่  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม จ ำนวน   114  คน 

    รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน 2,496 คน 
 

7.2  เชิงคุณภำพ 
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และทราบผลการตรวจว่ามีสุขภาพร่างกาย 

ความสมบ่รณ์แข็งแรงดีหรือผิดปกติ 
 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร            
ณ  อาคารล าโดมใหญ่  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
9.1  นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  เมื่อประสบอุบัติเหตุ 
9.2  ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผ่้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษา 

 

 
 
 
 



๗๐ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 
10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -คณะคร่  นักเรียนและนักศึกษา    2,496  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนและนักศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  

และทราบผลการตรวจว่ามีสุขภาพร่างกายความสมบ่รณ์
แข็งแรงดีหรือผิดปกติ 

 
 

 
เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนกันยายน 2566 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 440,000 บาท 

 
 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 
งบรับฝาก 

1.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

2.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  จัดช้ือ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - 440,000 

4.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

5.  ประเมินผล
โครงการ 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

งำนสวัสดิกำร วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร    บริจาคโลหิต  ประจ าปีงบประมาณ  2566 
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชชาภา  นาชัยภ่ม ิ       ต ำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
           นางสาวอัมพิดาพรรณ ณิกุลแก้วละมุล ต ำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545) มาตรา  

22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผ่้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผ่้เรียนมี
ความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารการศึกษา บ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ่้ เรียนเป็น
ส าคัญ บ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักส่ตร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผ่้เรียนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่้จัก
การเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดีและประพฤติปฏิบัติอย่่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการเทคนิคเดชอุดม จึงได้ท าโครงการบริจาคโลหิต  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ได้ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ที่รอคอยการช่วยเหลือ
ตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายโลหิตใหม่ และปัจจุบันคลังโลหิตของเหล่า
กาชาดขาดแคลนโลหิตที่จะไปช่วยเหลือผ่้ป่วยดังกล่าวเป็นปริมาณมาก 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพ่ือให้คณะคร่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต 

4.2  เพ่ือให้ร่้จักเสียสละ เอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ และมีน้ าใจช่วยเหลือผ่้อื่น 
4.3  เพ่ือให้เหล่ากาชาดมีโลหิตไว้ช่วยเหลือผ่้ประสบอุบัติเหตุหรือผ่้เจ็บป่วย 
         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output)  คณะคร่และนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  100  คน 
 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
 ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ที่ได้ประสบอุบัติเหตุและ
เจ็บป่วย ที่รอคอยการช่วยเหลือตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายโลหิตใหม่  
และปัจจุบันคลังโลหิตของเหล่ากาชาดขาดแคลนโลหิตที่จะไปช่วยเหลือผ่้ป่วยดังกล่าวเป็นปริมาณมาก 
 

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   
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  - คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์    จ านวน     10  คน
  - คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างกล    จ านวน     10  คน 
  - คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม    จ านวน     10  คน
  - คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง   จ านวน     10  คน 
  - คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน     10  คน 
  - คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างก่องสร้าง/โยธา   จ านวน     10  คน
  - คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี    จ านวน     10  คน 

- คณะกรรมการชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน     10  คน 
- คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด    จ านวน     10  คน 
- คณะผ่้บริหาร  คร่-เจ้าหน้าที่     จ านวน     10  คน 

      รวมทั้งสิ้น   จ ำนวน  100  คน 
7.2  เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษา คณะคร่และบุคลากร มีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นภายหลังจากที่ได้รับบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน  
 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร            
ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
นักเรียน นักศึกษา คณะคร่และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นภายหลังจากท่ีได้รับบริการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน 
 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ -คณะคร่  นักเรียน นักศึกษา  
 

100  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษา  คณะคร่และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน
ภายหลังจากท่ีได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน 

 
 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – เดือนกันยายน 2566 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 

 
 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.  จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

2.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนนิงานตามโครงการ 

 
 

  
คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 
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3.  จัดชื้อ  จัดจา้ง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 2,000 - - - 

4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
  

คณะกรรมก
ารชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

5.  ประเมินผลโครงการ 
 

 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลยั 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร    ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  2566 
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิชชาภา  นาชัยภ่ม ิ   ต ำแหน่งหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
  นางสาวอัมพิดาพรรณ ณิกุลแก้วละมุล ต ำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545) มาตรา 

22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผ่้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผ่้เรียนมี
ความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารการศึกษา บ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ่้เรียนเป็น
ส าคัญ บ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักส่ตร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผ่้เรียนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่้จัก
การเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดีและประพฤติปฏิบัติอย่่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับการประกัน
อุบัติเหตุและช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นกับผ่้ปกครอง เมื่อนักเรียน 
นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการส่ญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต รวมทั้งเป็นสวัสดิการให้แก่
นักเรียน นักศึกษา 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ 

4.2  เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษามีความม่ันใจในการด าเนินชีวิต 
4.3  เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผ่้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษา 
         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output)  คณะคร่และนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  2,496  คน 
 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน โดยมี  วัตถุประสงค์เพ่ือให้

นักเรียนและนักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผ่้ปกครอง เมื่อนักเรียน นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการส่ญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต 
รวมทั้งเป็นสวัสดิการให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
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7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
 นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
 - ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน    256  คน 

- ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน    239  คน  
- ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน    127  คน 

 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน    243  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน    119  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน    155  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน    194  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน      98  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน    229  คน 
     รวม   จ ำนวน 1,660 คน 
นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคเครื่องกล    จ านวน     88  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคการผลิต    จ านวน     98  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคโลหะ    จ านวน     46  คน 
 - ชมรมวิชาชีพไฟฟ้า     จ านวน     97  คน 
 - ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   จ านวน     57  คน 

- ชมรมวิชาชีพโยธา     จ านวน     83  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     88  คน 

- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์    จ านวน   104  คน 
- ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     62  คน 

     รวม   จ ำนวน   723 คน 
ผู้บริหำร  คณะครู-เจ้ำหน้ำที่  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม จ ำนวน   114  คน 

      รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน 2,496 คน 
7.2  เชิงคุณภำพ 

นักเรียนและนักศึกษาได้รับการประกันอุบัติเหตุและช่วยลดช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาล
ให้แก่ผ่้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษา 

 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร            
ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบอุบัติเหตุช่วยลด

ค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผ่้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษา 
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10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ คณะคร่  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ  2,496 คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนและนักศึกษาได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อประสบ

อุบัติเหตุช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผ่้ปกครองของนักเรียนและ
นักศึกษา 

 
 

เชิงเวลา เดือนพฤศจิกายน 2565 - เดือนกันยายน 2566 - 
เชิงค่าใช้จ่าย 440,000 บาท 

 
 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 
งบรับฝาก 

1.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

2.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - 440,000 

4.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

5.  ประเมินผล
โครงการ 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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งำนสวัสดิกำรนักเรียน นักศึกษำ วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 

 เป้ำหมำยที่ 1 พัฒนำคนดี และมีควำมสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้ำหมำยที่ 2 พัฒนำคนเก่ง และมีควำมสุข 
      

2. ผู้รับผิดชอบ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
      

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2545) มาตรา 

22,23 และ 24 ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผ่้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้นผ่้เรียนมี
ความสามารถด้าน ดี เก่ง มีความสุข ตามแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพความรับผิดชอบต่อสังคมและการประกัน
คุณภาพ มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารการศึกษา บ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผ่้เรียนเป็น
ส าคัญ บ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักส่ตร เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม และเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาผ่้เรียนได้อย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่้จัก
การเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางท่ีดีและประพฤติปฏิบัติอย่่ในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่าพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
จึงได้จัดเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 
กันยายน 2566  ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ   

 

4.  วัตถุประสงค์ 
4.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความร่้ ในการด่แลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อ 
4.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะเกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค    
4.3  เพ่ือนักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 

ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
 

5.  ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
นักเรียน นักศึกษา มีความร่้ ในการด่แลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อมีความ

พร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   
6.  ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 

นักเรียน นักศึกษา ร่้จักป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญอย่าง
สม่ าเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

 

7.  เป้ำหมำย 
 7.1  เชิงปริมำณ   

นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
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 - ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน    256  คน 
- ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน    239  คน  
- ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน    127  คน 

 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน    243  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน    119  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน    155  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน    194  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน      98  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน    229  คน 
     รวม   จ ำนวน 1,660 คน 
นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคเครื่องกล    จ านวน     88  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคการผลิต    จ านวน     98  คน 
 - ชมรมวิชาชีพเทคนิคโลหะ    จ านวน     46  คน 
 - ชมรมวิชาชีพไฟฟ้า     จ านวน     97  คน 
 - ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   จ านวน     57  คน 

- ชมรมวิชาชีพโยธา     จ านวน     83  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     88  คน 

- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์    จ านวน   104  คน 
- ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     62  คน 

     รวม   จ ำนวน   723 คน 
ผู้บริหำร  คณะครู-เจ้ำหน้ำที่  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  จ ำนวน   114  คน 

    รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน 2,496 คน 
 

7.2  เชิงคุณภำพ 
นักเรียน นักศึกษา ร่้จักป้องกันเฝ้าระวังและ  สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับโรค

และได้รับการตรวจคัดครองโรคและเฝ้าระวังควบคุมการป้องกันโรคติดต่อ 
 

8.  พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

9.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
9.1  นักเรียน นักศึกษา มีความร่้ ในการด่แลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อ 
9.2  พัฒนาศักยภาพ ทักษะเกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรค ) 

 9.3  นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ส าคัญอย่างสม่ าเสมอ 
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
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10.ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะคร่  นักเรียน นักศึกษา 2,464  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ร่้จักป้องกันเฝ้าระวังและ สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน 

นักศึกษาเกี่ยวกับโรคและได้รับการตรวจคัดครองโรคและเฝ้าระวังควบคุม
การป้องกันโรคติดต่อ 

 

เชิงเวลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  –  30  กันยายน  2566 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 

 
11.สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำรและหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พืน้ท่ี

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินการ งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
รายได้

สถานศึก
ษา 

1.  จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    อวท. วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
คณะกรรม

การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - 10,000 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม
การด า 
เนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

11.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
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งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๓. ชื่อโครงกำร  อบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านยา
เสพติด    
          ประจ าปีการศึกษา 2566   
 

 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
การยกระดับคุณภาพผ่้เรียน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และ

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส่่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกระดับความสามารถของผ่้เรียน 
เพ่ือให้ผ่้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา และเนื่องจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่งมีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และ
ระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การปฐมนิเทศจะช่วยท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี การปล่กฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต ความสามารถ ด้านวิชาการพัฒนาทักษะ การคิด รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม การขัดเกลา จิตใจ 
และแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอย่่ในสถานศึกษา และต้องอย่่ในกฎระเบียบที่สถานศึกษาก าหนดได้อย่าง
มีความสุข 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงมีความประสงค์ที่จะ
ด าเนินอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านยาเสพติด    
ประจ าปีการศึกษา 2566 ในวันเดือน พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

ของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี 

ปล่กฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ร่้จักปรับตนเองให้อย่่ร่วมกับคนอ่ืนได้ในสถานศึกษา  
         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 1,000 คน ผ่านโครงการอบรมเข้าค่าย
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
1. นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ

วิทยาลัยได้อย่างถ่กต้อง 
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2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี 
ปล่กฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

3.นักเรียน นักศึกษาใหม่ร่้จักปรับตนเองให้อย่่ร่วมกับคนอ่ืนได้ในสถานศึกษา 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

-นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน      580  คน 
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (ปวส.) จ านวน      420  คน 

        รวม     จ ำนวน  1,000  คน 
 

7.2 เชิงคุณภำพ  
นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 1,000 คน มีความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตาม

กฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้อง มีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่
ดี ปล่กฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และร่้จักปรับตนเองให้อย่่ร่วมกับคนอ่ืนได้ในสถานศึกษา 

 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร            
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ

วิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้องมีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ปล่กฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการคิด รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ และร่้จักปรับตนเองให้อย่่ร่วมกับคนอ่ืนได้ในสถานศึกษา  

 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 1,000 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาใหม่ จ านวน 1,000 คน มีความร่้ความ

เข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ
วิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้อง มีความพร้อมในการศึกษา  เข้าใจ
ในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี ปล่กฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาทักษะ
การคิด รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
และร่้จักปรับตนเองให้อย่่ร่วมกับคนอ่ืนได้ในสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา 2 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 100,000 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
  แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 
  

คณะกรรม 
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - 100,000 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ  

 
  

คณะกรรม 
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๔. ชื่อโครงกำร  จัดท าเอกสารวิชาการ (ค่่มือนักศึกษา) ประจ าปี 2566 
 

 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง มีความ
แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งทางด้านระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ การจัดท า
ค่่มือนักเรียน  นักศึกษา จะช่วยท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้าง
ทัศนคติที่ด ีพร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอย่่ ในสถานศึกษา และต้องอย่่ในกฏ ระเบียบ ที่สถานศึกษา
ก าหนดได้อย่างมีความสุข และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพผ่้เรียน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส่่สากล พ.ศ. 
2555-2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยกระดับ
ความสามารถของผ่้เรียนเพื่อให้ผ่้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา   
 ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการจัดท าเอกสาร
วิชาการ (ค่่มือนักศึกษา) ประจ าปี 2566 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือจัดท าค่่มือให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติ
ตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้อง 

2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักส่ตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  

         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) ได้ค่่มือนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2566 
6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) ได้ค่่มือนักเรียน นักศึกษาช่วยท าให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดี  พร้อมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาอย่่ ใน
สถานศึกษา 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

1. ค่่มือนักเรียน  ระดับ ปวช.  จ านวน      580 เล่ม 
  2. ค่่มือนักศึกษา ระดับ ปวส.  จ านวน      420 เล่ม 
      รวม    จ ำนวน  1,000 เล่ม 

7.2 เชิงคุณภำพ นักเรียน นักศึกษาได้ค่่มือ ศึกษาความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียนและ
ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของหลักส่ตร วิธีการเรียนการสอน 
การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  
8. พื้นที่ด ำเนินกำร   วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. นักเรียน นักศึกษาได้ค่่มือ ศึกษาความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่าเรียน 
 2. นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้อง รวมถึงทราบถึงขอบข่ายของ
หลักส่ตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ  

 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ค่่มือนักเรียน  ระดับชั้น ปวช.  

ค่่มือนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.  
จ านวน      580 เล่ม 
จ านวน      420 เล่ม 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้ค่่มือ ศึกษาความร่้ความเข้าใจสามารถศึกษาเล่า
เรียนและปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ได้อย่างถ่กต้อง รวมถึง
ทราบถึงขอบข่ายของหลักส่ตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการ
และสวัสดิการต่างๆ ของวิทยาลัยฯ 

 
- 

เชิงเวลา 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 95,000 บาท 

 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
คณะกรรม 

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - 950,000 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ     

คณะกรรมก
าร

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 



๘๕ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ติดตามผ่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
  เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ เพื่อสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสนับสนุนผ่้เรียนให้เข้าส่่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ การด าเนินงานตามโครงการติดตาม
ผ่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ท่ีส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีนโยบายการติดตาม 
ส ารวจ ผ่้ส าเร็จการศึกษาเข้าส่่ตลาดแรงงาน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษา 
และทราบข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านท่ี 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 
อัตราการมีงานท าและความพึงพอใจของผ่้ใช้บริการ  
  ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการติดตามผ่้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพื่อให้ได้ข้อม่ลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
2. เพ่ือติดตาม ส ารวจข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
3.เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) ได้ติดตามผ่้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 จ านวน 1,035 คน 
6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผ่้ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 1,035 คน ที่เข้าส่่ตลาดแรงงานศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

7.1 เชิงปริมำณผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   จ านวน    520 คน 

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง(ปวส.)   จ านวน    515 คน 
    รวมทั้งหมด จ ำนวน 1,035 คน 

 

7.2 เชิงคุณภำพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผ่้ส าเร็จการศึกษาที่ เข้าส่่
ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบ
ข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ได้ข้อม่ลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,035 คน 

2. ได้ติดตาม ส ารวจข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

3. ได้เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผ่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

  
1,035 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ ผ่้ส าเร็จการศึกษาที่เข้า
ส่่ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และทราบข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด 
ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 
- 

เชิงเวลา 3 เดือน 
เชิง
ค่าใช้จ่าย 

- บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  
คณะกรรม 

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ  

 
  

คณะกรรม
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๕. ชื่อโครงกำร  ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของผ่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
  เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนสายอาชีพ เพ่ือสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และสนับสนุนผ่้เรียนให้เข้าส่่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ การด าเนินงานตามส ารวจความ
พึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ผ่้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีนโยบายการติดตาม ส ารวจ ผ่้ส าเร็จ
การศึกษาเข้าส่่ตลาดแรงงาน เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษา และทราบ
ข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านที่ 6 ความดีเด่นของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 อัตราการมี
งานท าและความพึงพอใจของผ่้ใช้บริการ 
  ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผ่้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 โดยเป็นการส ารวจติดตามผ่้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
4.1 เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของผ่้ส าเร็จการศึกษา 
4.2  เพ่ือติดตาม ส ารวจข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
4.3 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
ได้ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณของผ่้ส าเร็จการศึกษา ผ่้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 จ านวน 1,035 คน 
 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผ่้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,035 
คน ที่เข้าส่่ตลาดแรงงานศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   
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7.1 เชิงปริมำณผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
   - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   จ านวน    520 คน 

 - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง(ปวส.)   จ านวน    515 คน 
    รวมทั้งหมด จ ำนวน 1,035 คน 

7.2 เชิงคุณภำพ  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผ่้ส า เร็จการศึกษา ที่เข้าส่่ตลาดแรงงานเสริมสร้าง
สัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และทราบข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษา
คนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร   วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ได้ข้อม่ลนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1,035 คน 

2. ได้ติดตาม ส ารวจข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือท างานในสถานประกอบการ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 3. ได้เสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง(ปวส.)  
 รวมทั้งหมด  

 
จ านวน     520 คน 
จ านวน     515 คน 
จ ำนวน  1,035 คน 

เชิงคุณภาพ           วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมสามารถติดตาม ส ารวจ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผ่้ส าเร็จ
การศึกษา  
ที่เข้าส่่ตลาดแรงงานเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีงามของ
สถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และ
ทราบข้อม่ลว่านักเรียน นักศึกษาคนใด ศึกษาต่อหรือ
ท างานในสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 
- 

เชิงเวลา 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - บาท 
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11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

 

  แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  
คณะกรรม 

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ  

 
  

คณะกรรม
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 

การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๖. ชื่อโครงกำร  แนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) ปีการศึกษา 2566 
  เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2563 และบุคคลทั่วไป ได้ร่้จักและทราบข้อม่ลหลักส่ตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม  โดยเฉพาะนักเรียนที่อย่่ในพ้ืนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีเขต 29ที่อย่่ในเขตอ าเภอเดชอุดม บุณฑริก 
นาจะหลวย น้ ายืน น้ าขุ่น ทุ่งศรีอุดม นาเยีย อีกทั้งยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ตามภารกิจและนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส่่สากล พ.ศ. 
2555 – 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผ่้เรียน การขยายโอกาสใน
การเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 

 ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับสาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีความประสงค์ด าเนินงาน  
โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) ปีการศึกษา 2566 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1.  เพ่ือแนะน าแนวทางและทางเลือกใหม่ในการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา 

 2.  เพ่ือแนะน าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมให้เป็นที่ร่้จักกันโดยทั่วไป 
 3.  เพ่ือจัดหานักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
ได้แนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) ปีการศึกษา 2566 

 
6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 

เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทาง
เลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิค 
เดชอุดม ปีการศึกษา 2566 และมีนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ิมข้ึนจากปี 2565 
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7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

 1. สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม  อ าเภอนาจะหลวย  อ าเภอน้ ายืน อ าเภอ
บุณฑริก อ าเภอน้ าขุ่น อ าเภอนาเยีย อ าเภอทุ่งศรีอุดม ที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ออกแนะแนวเชิงรุก
การศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) ปีการศึกษา 2566 จ านวน 80 โรง 

 2. นักเรียน นักศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา  2566 จ านวน 
1,000  คน 
 

7.2 เชิงคุณภำพ  
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือก

ใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดมปีการศึกษา 2566 และมีนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ิมข้ึนจากปี 2565 
 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร            
ณ สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม อ าเภอนาจะหลวย อ าเภอน้ ายืน อ าเภอบุณฑริก อ าเภอน้ า

ขุ่น อ าเภอนาเยีย อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.  จ านวนนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
2.  นักเรียนนักศึกษาร่้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น 

 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ -สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเดชอุดม อ าเภอนาจะหลวย  

อ าเภอน้ ายืน อ าเภอบุณฑริก อ าเภอน้ าขุ่น อ าเภอนาเยีย  
อ าเภอทุ่งศรีอุดม 
-นักเรียน นักศึกษาใหม่ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจ าปี
การศึกษา 2566 

จ านวน      80    โรง 
 
 
 
จ านวน    1,000  คน 

เชิงคุณภาพ ประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอนของ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ใน
การศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน 
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ปี
การศึกษา 2566 และมีนักเรียนนักศึกษาใหม่ในระดับ 
ปวช. และ ปวส. ประจ าปีการศึกษา 2566  เพ่ิมขึ้น
จากปี  2566 

 
- 

เชิงเวลา 15 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย - บาท 
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11. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขัน้ตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
คณะกรรม 

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม 10,000 - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ     

คณะกรรม
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงาน
ผลการปฏิบตัิงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 

การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๗. ชื่อโครงกำร  จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2566   
 

 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
 ตามภารกิจและนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส่่สากล พ.ศ. 2555-2569 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผ่้เรียน การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ การยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์ด าเนินโครงการจัดท า
แผ่นพับ โปสเตอร์ แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และบุคคลทั่วไป
ได้ทราบข้อม่ลหลักส่ตรการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยเฉพาะนักเรียนที่อย่่ในพ้ืนที่สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 ที่อย่่ในอ าเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวย น้ ายืน น้ าขุ่น ทุ่งศรีอุดม  
นาเยีย อีกท้ังยังเป็นการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
4.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอนของ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
4.2 เพ่ือเป็นการแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
4.3 เพ่ือจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2565 

         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) ได้แผ่นพับ 5,000 ใบ โปสเตอร์ 500 ใบ 
 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
ได้แผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอนของวิทยาลั ยเทคนิค 

เดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2566 

 

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

- โปสเตอร์     จ านวน       500  ใบ 
- แผ่นพับ     จ านวน    5,000   ใบ 

     รวมทั้งหมด จ านวน    5,500  ใบ 
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7.2 เชิงคุณภำพ  
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้แผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอน

ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน 
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2566 และมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ิมขึ้น 
จากปี 2565 

 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร            
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
9.1 ได้แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
9.2 เป็นการแนะแนวทางเลือกใหม่ในการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
9.3 ได้จัดหานักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2566 

 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - แผ่นพับ  

- โปสเตอร์ 
จ านวน      5,000 ใบ 
จ านวน         500 ใบ 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัย เทคนิคเดชอุดม ได้แผ่นพับและโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์การจัดหลักส่ตรการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม แนะแนวทางเลือกใหม่ใน
การศึกษาต่อในสายอาชีพ และเป็นการจัดหานักเรียน 
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 
2 5 6 6  แ ล ะมี นั ก เ รี ย น   นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ใ น ร ะดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นส่ง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ิมขึ้นจากปี 
2565 
 

 
- 

เชิงเวลา 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 

 
11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 
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3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
คณะกรรม 

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม 20,000 - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ     

คณะกรรมก
าร

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๘. ชื่อโครงกำร  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

  เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยในปีการศึกษา 2565  มีนักเรียน นักศึกษา หลักส่ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักส่ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (ปวส.) จะส าเร็จการศึกษาตามหลักส่ตร เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน 
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ออกไปศึกษาต่อและเข้าส่่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาที่เรียนมา ทั้งนี้นักเรียน 
นักศึกษาจะประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพนั้น นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความร่้ความเข้าใจ
สถานการณ์การประกอบอาชีพในภาวะปัจจุบัน วิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ตลอดจนการพัฒนา
บุคลิกภาพเพ แต่ยังขาดการชี้แจงแนวทางที่ถ่กต้องแก่นักเรียน นักศึกษา ท าให้ขาดความมั่นใจในการออกไป
ท างานและศึกษาต่อเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงานและ
ศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
4.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงานและ

ศึกษาต่อ 
4.2  เพ่ือเสริมสร้างองค์ความร่้ให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา เข้าใจสถานการณ์การ

ประกอบอาชีพในภาวะปัจจุบัน 
4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความม่ันใจก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงาน 

 

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมให้ก่อน
เข้าส่่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ เสริมสร้างองค์ความร่้ ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในภาวะ
ปัจจุบัน และนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงาน 
 

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   
  - คณะผ่้บริหาร คณะคร่ บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน     60 คน 

- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3   จ านวน    520 คน 
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง ชั้นปีที่ 2  จ านวน    515 คน 

       รวมทั้งหมด จ ำนวน 1,095 คน 
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7.2 เชิงคุณภำพ นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาได้เตรียมความพร้อมให้ก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงาน
และศึกษาต่อ เสริมสร้างองค์ความร่้ ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในภาวะปัจจุบัน และนักเรียน 
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงาน 

8. พื้นทีด่ ำเนินกำร  ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา จ านวน 896 คน ได้เตรียมความพร้อมให้ก่อน
เข้าส่่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ เสริมสร้างองค์ความร่้ ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพในภาวะปัจจุบัน 
และนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนเข้าส่่ตลาดแรงงาน 
10. ตัวชี้วดัเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 515    คน 
เชิงคุณภาพ เป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา เสริมสร้างขวัญ

และก าลังใจให้กับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา เกิดความภาคภ่มิใจในความส าเร็จ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคร่กับนักเรียน นักศึกษา 

 

 
- 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย 
พื้นท่ี

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    
แนะแนว 

วท.เดช
อุดม 

- - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

    แนะแนว 
วท.เดช
อุดม 

- - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    
คณะกรรม 

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดช
อุดม 

- - - 5,000 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    พัสดุกลาง 
วท.เดช
อุดม 

- - - - 

6.  ประเมินผลโครงการ 
    

คณะกรรมก
าร

ด าเนินงาน 

วท.เดช
อุดม 

- - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดช
อุดม 

- - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
 
 



๙๘ 
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งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1.ชื่อโครงกำร  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 
 

  เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
เด็กคือทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติและบ้านเมือง 

ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงอีกทั้งเป็นผ่้ที่จะต้องเติบโตขึ้นเป็นผ่้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพ่ือท าหน้าที่ ใน
สังคมตลอดจนเศรษฐกิจวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงและอ่ืนๆ ดังนั้นทุกสังคมจึงให้ความส าคัญแก่เด็กและจัด
ให้มีวันเด็กขึ้นทุกปีเพ่ือให้เด็กร่้ถึงความส าคัญของตนเองจะได้ประพฤติปฏิบัติตน ให้เหมาะสมกับเป็นผ่้มี
ความส าคัญของประเทศชาติด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนร่้ประพฤติปฏิบัติตน อย่่ในระเบียบวินัย ร่้จักการใช้
เวลาความคิดมีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการประชาสัมพันธ์แนะแนว
การศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ตามภารกิจ
และนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเป้าหมายยุทธศาสตร์  
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาส่่สากล พ.ศ. 2555 – 2569 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ด้านการเพ่ิมปริมาณผ่้เรียน การขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การ
ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ร่วมกับคณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม มีความประสงค์ด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 ณ เทศบาลเมือง
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
4.1  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
4.2  เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงด่อบรมสั่งสอนเด็ก  

และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 
4.3  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน

อาชีวศึกษา 
 

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2566 และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และ

มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก 



๙๙ 
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สนใจในการเลี้ยงด่อบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ และเป็นการประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวการศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

- คร่/เจ้าหน้าที่      จ านวน    10  คน 
- คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม   จ านวน    20  คน 
- เด็กและเยาวชน ประชาชนโดยทั่วไป   จ านวน   200 คน 

      รวมทั้งหมด จ านวน   230 คน 
7.2 เชิงคุณภำพ  
เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการ
เลี้ยงด่อบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ และเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร            
ณ เทศบาลเมืองเดชอุดม อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
1.  เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์ 

 2.  เด็กและเยาวชน ได้ร่้จักการเรียนแบบสายอาชีพมากขึ้น 
 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - คร่/เจ้าหน้าที่      

- คณะกรรมการชมรมวิชาชีพทุกชมรม   
- เด็กและเยาวชน ประชาชนโดยทั่วไป   

10  คน 
20  คน 
200 คน 

เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า ในทางสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความ
สนใจ ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงด่
อบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อด้านการจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา 

 
- 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจา้ง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
คณะกรรม 

การด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - 5,000 

5.  ด าเนินงานตามโครงการ     พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 
6.  ประเมินผลโครงการ 

    
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลยั 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
12.กำรติดตำมผลและประเมินผล 

การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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งำนแนะแนวอำชีพและกำรจัดหำงำน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
 

  เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 
   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย ในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน นักศึกษา หลักส่ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักส่ตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง (ปวส.) จะส าเร็จการศึกษาตามหลักส่ตร เพื่อเป็นการแสดงความยินดี 
แก่นักเรียน นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา ออกไปศึกษาต่อและเข้าส่่ตลาดแรงงานตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา  
พิธีปัจฉิมนิเทศเป็นพิธีท่ีส าคัญพิธีหนึ่งเพราะส่วนหนึ่งในพิธีนั้น มีการให้โอวาทแก่นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในแต่
ละระดับ ได้น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา คณะผ่้บริหาร คณะคร่ จึงให้ความส าคัญกับ
โครงการปัจฉิมนิเทศเสมอมา เพราะปัจฉิมนิเทศเสมือนการกราบลาคร่อาจารย์ครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสิ่งอันควร
กระท า  
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
4.1  เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา   
4.2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภ่มิใจในความส าเร็จ 
4.4  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคร่กับนักเรียน นักศึกษา 

 

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output)  
          ได้จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 
6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome)  
 ได้แสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภ่มิใจในความส าเร็จ และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม
ระหว่างคร่กับนักเรียน นักศึกษา 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   
  - คณะผ่้บริหาร คณะคร่ บุคลากรทางการศึกษา   จ านวน      60 คน 

- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3   จ านวน    520 คน 
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส่ง ชั้นปีที่ 2  จ านวน    515 คน 

       รวมทั้งหมด จ ำนวน 1,095 คน 



๑๐๒ 
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7.2 เชิงคุณภำพ เป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา เสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา เกิดความภาคภ่มิใจในความส าเร็จ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีงามระหว่างคร่กับนักเรียน นักศึกษา 

 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.  ได้แสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา   
 2.  สร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 

3.  นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภ่มิใจในความส าเร็จ 
4.  ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคร่กับนักเรียน นักศึกษา 

 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - คณะผ่้บริหาร คณะคร่ บุคลากรทางการศึกษา    

- นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3  
- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันส่ง ช้ันปีท่ี 2 

    60  คน 
  520  คน 
  515  คน 

เชิงคุณภาพ         เป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา 
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา เกิดความ
ภาคภ่มิใจในความส าเร็จ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคร่
กับนักเรียน นักศึกษา 

 
- 

เชิงเวลา 1 วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    
แนะแนวฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    แนะแนวฯ วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจา้ง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

    
คณะกรรม 

การด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - 5,000 

5.  ด าเนินงานตามโครงการ     พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 
6.  ประเมินผลโครงการ 

    
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลยั 

    
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
12.กำรติดตำมผลและประเมินผลการสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 
 



๑๐๓ 
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งำนปกครอง วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ  งานปกครอง 
    

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ตามระเบียบของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบของนักเรียน นักศึกษา                          
ในการก าหนดให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งชายและหญิง ต้องสวมใส่เครื่องแบบให้ถ่กระเบียบ ซึ่งปรากฏว่าปัจจุบัน                      
มีนักเรียน นักศึกษา แต่งกายไม่ถ่กต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ รวมถึงการแต่งกายไม่เหมาะสม                          
ดังนี้งานปกครองจึงเห็นสมควรให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายให้ถ่กระเบียบ
และเหมาะสม อันเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษา  
4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

 4.1 เพื่อเป็นการปล่กฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีค่านิยมการแต่งกาย แต่งเครื่องแบบท่ีดี และถ่กต้องตามระเบียบ 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 

4.3 เพ่ือให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ 
         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
5.1 ได้ร่ปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และลดปัญหาการออกกลางคัน 
5.2 มีเครือข่ายผ่้ปกครองในการร่วมแก้ปัญหา การด่แลและช่วยเหลือผ่้เรียน 
5.3 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผ่้ปกครอง คร่ และนักเรียน นักศึกษา เป็นไปในทางท่ีด ี

 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) นักเรียน นักศึกษา มีการแต่งกาย แต่งเครื่องแบบถ่กต้องตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ 

- ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน     344  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน     337 คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน     173  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน     340  คน 

- ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน     176  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน     238  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     282  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     160  คน 

- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน     333  คน 
      รวมทิ้งสิ้น  จ ำนวน  2,383  คน 

7.2  เชิงคุณภำพ 
  1. นักเรียน นักศึกษามีค่านิยมในการแต่งกายท่ีถ่กต้อง 



๑๐๔ 
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 2. นักเรียนนักศึกษาได้รับความเอาใจใส่ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายแต่ง
เครื่องแบบในวิทยาลัย 
  3. นักเรียน นักศึกษาเป็นผ่้ที่เคารพกฎ ระเบียบ แต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
8. พื้นที่ด ำเนินกำร ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

9.1  นักเรียน นักศึกษาแต่งเครื่องแบบถ่กต้องตามระเบียบ ข้อบังคับและมีค่านิยมการแต่งกายที่ดี 
9.2  นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 
9.3  วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ท่ีดี อันเกิดจากการสะท้อนของนักเรียน นักศึกษา ต่อภายนอก 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา แต่งกายเรียบร้อย ร้อยละ 80  1,906 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีค่านิยมในการแต่งกายที่ถ่กต้อง ได้รับความเอาใจใส่ เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกาย นักเรียน นักศึกษาเป็นผ่้ที่เคารพกฎ 
ระเบียบ แต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

 
 
- 

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – เดือนกุมภาพันธ์  2566  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,500   บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ 
ด าเนินการ 

งบลงทุน 
งบรายจ่าย

อื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 
  

คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 
  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 2,500 - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
  

คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 



๑๐๕ 
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งำนปกครอง วิทยำลัยเทคนิคเดชอดุม 
 

1. ชื่อโครงกำร  จัดระเบียบวินัยการจราจรและการจอดรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา  
 เป้าหมายท่ี 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       

2. ผู้รับผิดชอบ  งานปกครอง    
3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ในการด ารงชีวิตอย่่ร่วมกันอย่างมีความสุขย่อมต้องมีระเบียบแผน ท่ีตกลงใช้ร่วมกันและปฏิบัติเหมือนกัน 
งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้เห็นถึงความส าคัญในด้านความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนภายใน
และภายนอกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น จึงได้
จัดท าโครงการจัดระเบียบวินัยการจราจรและการจอดรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา โดยเริ่มจากนักเรียน 
นักศึกษา ตระหนัก ร่้ และปฏิบัติตาม เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ “ด้านวินัย” และยังเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างถ่กต้อง 

ดังนี้ งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดร่ปแบบการด าเนินโครงการจัดระเบียบวินัย
การจราจรและการจอดรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถบนท้องถนนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนน 
 4.2  เพื่อจัดระเบียบการเข้า-ออกของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
 4.3  เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ “ด้านวินัย” 
 4.4  เพื่อส่งเสริมใหป้ฏิบัติตนตาม ระเบียบวิทยาลัยฯ และกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้อง 

         
5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) ด าเนินการจัดโครงการวินัยการจราจรและการจอดรถจักรยานยนต์ใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ส่งเสริมด้านวินัยจราจรแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร 
6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ 

- ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน     344  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน     337 คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน     173  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน     340  คน 

- ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์    จ านวน     176  คน 
 - ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง     จ านวน     238  คน 
 - ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน     282  คน 
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 - ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน     160  คน 
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน     333  คน 

      รวมทั้งส้ิน  จ ำนวน  2,383  คน  
7.2  เชิงคุณภำพ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนภายในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการ

ส่งเสริมอัตลักษณ์วิทยาลัยฯ ด้าน “วินัย” ให้เกิดวินัยด้านการจราจรท้ังในและนอกสถานศึกษามากขึ้น 
8. พื้นทีด่ ำเนินกำร ณ  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนน 

9.2  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรปฏิบัติตนตามระเบียบวิทยาลัย ฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องมากขึ้น 
9.3  วิทยาลัยฯ มีภาพลักษณ์ท่ีดี อันเกิดจากการสะท้อนของนักเรียน นักศึกษา ต่อภายนอกจากการ

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ “ด้านวินัย” 
10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา คณะคร่ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ  1,962 คน 
เชิงคุณภาพ เกิดความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ทั้งนี้เพ่ือเกิดวินัยด้านการจราจรในสถานศึกษามากข้ึน 
- 

เชิงเวลา เดือนสิงหาคม 2565  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,500   บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ            
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 2,500   - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 
  

คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผลโครงการ 
 

 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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งำนปกครอง วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ออกเยี่ยมหอพักนักเรียน นักศึกษา 
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ  งานปกครอง 
   

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

เนื่องจาก มีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ส่วนใหญ่ได้ท าสัญญาเช่าหอพักอย่่เป็นจ านวน
มากอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิเช่น สุขภาพร่างกาย จิตใจ การคบเพ่ือน ตลอดจนไปถึงการมั่วสุมในการ
เสพติดต่างๆ อันอาจท าให้เกิดการออกกลางคัน และเสื่อมเสียชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ โดยไม่มีผ่้คอยสอดส่อง
ด่แลและตักเตือนแก้ไขปัญหาหรือให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึนและสามารถลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาที่จะเกิดข้ึนได้ระดับหนึ่ง 

ดังนี้ งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จึงได้จัดร่ปแบบการติดตาม ด่แลนักเรียนนักศึกษา 
โครงการออกเยี่ยมหอพักนักเรียน นักศึกษา เดือนมิถุนายน 2566 ขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา ป้องกันการมั่วสุมในเรื่องยาเสพติด สอดส่องด่แลพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศกึษาที่อาศัยอย่่หอพักและปัจจัยอื่น ที่เป็นผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 

4.2  เพ่ือสอดส่องด่แลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอย่่หอพัก 
4.3  เพ่ือป้องกันการมั่วสุมในเรื่องยาเสพติดและปัจจัยอ่ืน ที่เป็นผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 

นักศึกษา 
         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) นักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอย่่หอพักภายนอกวิทยาลัยฯ 
 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) สามารถป้องกันการมั่วสุมในเรื่องยาเสพติดและปัจจัยอ่ืน ที่เป็น
ผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษาอันน าไปส่่การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน 
นักศึกษา 
7. กลุ่มเป้ำหมำย :  

7.1  เชิงปริมำณ นักเรียนนักศึกษาท่ีอาศัยอย่่หอพักภายนอกวิทยาลัยฯ 500 คน 
7.2  เชิงคุณภำพ สามารถป้องกันการมั่วสุมในเรื่องยาเสพติดและปัจจัยอ่ืน ที่เป็นผลกระทบต่อการ

เรียนของนักเรียน นักศึกษาอันน าไปส่่การแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
8. พื้นที่ด ำเนินกำร   ณ หอพักนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 9.1  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา 

9.2  ได้ทราบพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่อาศัยอย่่หอพัก 
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9.3  เพ่ือป้องกันการมั่วสุมในเรื่องยาเสพติดและปัจจัยอ่ืน ที่เป็นผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
นักศึกษา 

10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ออกเยี่ยมหอพักท่ีนักเรียน นักศึกษาท่ีอาศัยอย่่ 500 คน 
เชิงคุณภาพ สามารถป้องกันการมั่วสุมในเรื่องยาเสพติดและปัจจัยอ่ืน ที่เป็น

ผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษาอันน าไปส่่การแก้ไข
ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

 
 
 
- 

เชิงเวลา เดือนมิถุนายน 2566  
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000   บาท 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการ            
ในไตรมาส () 

เป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

3.  ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการ 

    
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม 2,000   - - - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

    
คณะกรรม
การชมรม. 

วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผลโครงการ 
 

 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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โครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  โครงการพัฒนาร่ปแบบและยกระดับคุณภาพศ่นย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ โครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ด าเนิน

โครงการพัฒนาร่ปแบบและยกระดับคุณภาพศ่นย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) ประจ าปีงบประมาณ 
2562 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนร่้เชิงประสบการณ์ โดยการจัดการศึกษาเชิงบ่รณาการกับ
การท างาน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญและ
ยามมีภัยพิบตัิต่างๆ อีกท้ังสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการของศ่นย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix It 
Center) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  

1.  บริการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครอบเรือน 
2.  บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้ประชาชน   
3.  บริการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลลิตภัณฑ์ชุมชน (Top up) 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 4.1  เพ่ือซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตประจ าวัน
ของครัวเรือน เช่น เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็น
ต้น ให้ค าแนะน าถ่ายทอดความร่้การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือประกอบอาชีพต่างๆ แก่ประชาชนและชุมชน 
รวมทั้งการยกระดับช่างชุมชน 
 4.2  เพ่ือสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพให้ประชาชน  เพ่ือเพ่ิมรายได้การเป็นผ่้ประกอบการใหม่
 4.3  เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างม่ลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ส่งเสริมมาตรฐานและรับรองคุณภาพ ในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 

         

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
5.1  ให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความร่้ให้กับประชาชนให้ร่้วิธีการใช้ การด่แลรักษาและพัฒนาทักษะทาง

ชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน  จ านวน  100  คน  
5.2  ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน จ านวน 300 รายการ 
5.3  ฝึกอบรมวิชาชีพ สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชน  จ านวน  60  คน 

 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
6.1  ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต

ประจ าวันของครัวเรือนมีคุณภาพ ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

6.2  ประชาชนมีความร่้ในการใช้ การด่แล รักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
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6.3  ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 

6.4  ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างม่ลค่าเพ่ิม เสริมสร้าง 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 

6.5  นักเรียน นักศึกษา มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบอาชีพและ
ปฏิบัติ งานในชุมชน 

6.6  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง ในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสามารถ
มีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีดความ สามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป  

 

7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

- ศ่นย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน     จ านวน     1   ศ่นย์ 
  - คร ่       จ านวน    ทุกสาขาวิชา 
  - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน   28   คน 
  - ประชาชนผ่้รับบริการซ่อม    จ านวน 100   คน 
  - ประชาชนฝึกอบรมวิชาชีพ    จ านวน   60   คน 
  - ช่างชุมชน      จ านวน     5   คน 
  - พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน     จ านวน     1  ผลิตภัณฑ์ 
  - หม่่บ้าน      จ านวน   15   หม่่บ้าน  

7.2  เชิงคุณภำพ ด าเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานศ่นย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 
และได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ระดับดีขึ้นไป คร่จัดการเรียนการสอนเชิงบ่รณาการ การเรียนร่้
กับการท างาน    (Work Integrated Leaning : WIL) สร้างจิตอาสาน าวิชาชีพบริการวิชาชีพชุมชน นักเรียน 
นักศึกษา มีจิตอาสา (Volunteers)น าวิชาชีพไปบริการชุมชน สร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ เพื่อเพ่ิม
รายได้ การเป็นผ่้ประกอบการ ช่างชุมชนมีความร่้ ความสามารถและทักษะใน การสร้างอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
หรือสร้างนวัตกรรม เพ่ือขยายโอกาส ในการเพ่ิมม่ลค่าและส่งเสริมมาตรฐานการรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
8. พื้นที่ด ำเนินกำร  เขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
9.1  คร่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เกิดความช านาญในวิชาชีพ และมีจิตอาสา

ร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม 
9.2  ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้   
9.3  ประชาชนได้รับความร่้ทักษะจากการฝึกอบรมอาชีพมาสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพเดิมที่มี

อย่่ในท้องถิ่นท าให้เกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งประชาชนได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซม
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
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9.4  ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิต
ประจ าวันของครัวเรือนมีคุณภาพ เนื่องจากได้รับการด่แลรักษา ซ่อมบ ารุง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ 
10. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 

11. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตรมาส 
() 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.  จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

    งานโครงการ
พิเศษฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

2.  จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งาน 

    งานโครงการ
พิเศษฯ 

วท.เดชอุดม     

3.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ     

คณะกรรม 
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจา้ง  วัสดุ  
อุปกรณ์  เพื่อใช้ด าเนินการ
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - 91,000 - 

5.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 

 
  

คณะกรรม 
การ

ด าเนินงาน 

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 
- - - - 

6.  ประเมินผลโครงการ 
 

 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อวิทยาลยั  

 
  

งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล แบบสอบถามผ่้ใช้บริการในระหว่างการปฏิบัติงาน จ านวนผ่้ใช้บริการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ 1.  คร่ และนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ   
2.  ช่างชุมชน และคร่ท้องถิ่น   
3.  ประชาชนเข้ารับบริการ และฝึกอาชีพ   
4.  วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาซ่อม 

28  คน 
  7  คน 

160  คน 
300  รายการ 

เชิงคุณภาพ 1.  นักเรียนนักศึกษาได้เรียนร่้การท างานด้านวิชาชีพจากการปฏิบัติจริงและบริการวิชาชีพ
ส่่ชุมชน 
2.  ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์การ 
ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
3.  ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพมีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีความร่้
ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระ สร้างงาน สร้างรายได้  
ให้กับตนเองและครอบครัวได้ 

 

เชิงเวลา มี.ค.-พ.ค.66 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของการให้บริการโครงการ (Fix it Center)  91,000 บาท 
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โครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1. ชื่อโครงกำร  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ 2566 
 เป้าหมายที่ 1 พัฒนาคนดี และมีความสุข 

   แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 เป้าหมายที่ 2 พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข       
 

2. ผู้รับผิดชอบ โครงการพิเศษและบริการชุมชน  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

3. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม  และเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการแก้ไข

อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาด   ในพ้ืนที่ของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ 
รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 
156/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่องจัดตั้งศ่นย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ ให้มีการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องเรียนร่้ อยากลอง 
ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับและมีแรงผลักดันทางอารมณ์ส่ง กล้า
เสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย เป็นผลท าให้นักค้ายาเสพติดมุ่งเป้าหมายไปท่ีเด็กและเยาวชน  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ ที่สมบ่รณ์ทั้งร่ายกาย จิตใจ สติปัญญา ความร่้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อย่่ร่วมกับผ่้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวการสอน แบบ
บุคลาธิษฐาน โดยการให้นักเรียน เรียนร่้จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินชีวิตที่เข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดหรืออบายมุข ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์และปรับทัศนคติกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง 
 

4. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
4.1  เพื่อคัดกรองผ่้เรียน (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ)  
4.2  เพื่อปรับพฤติกรรมผ่้เรียนกลุ่มเสี่ยง ติดตามเยี่ยมบ้าน 
4.3  เพ่ือส่งต่อผ่้เรียนกลุ่มเสพให้สาธารณสุขเพ่ือบ าบัด รายงานเข้าส่่ระบบ NISPA 
4.4  เพ่ือด าเนินกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  1,400  คน 

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
นักเรียน นักศึกษา  ได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนด  และให้นักเรียน 

นักศึกษา ตลอดจนผ่้บริหาร  คณะคร่ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับร่้และตระหนักถึงโทษ พิษภัย 
ผลกระทบจากยาเสพติด 
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7. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  7.1  เชิงปริมำณ   

-นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
- ชมรมวิชาชีพช่างยนต์     จ านวน    242  คน 
- ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน    จ านวน    158  คน 
- ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ    จ านวน      57  คน 
- ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน    100  คน 
- ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน      80  คน 
- ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง    จ านวน      81  คน 
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน    100  คน 
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน    148  คน 
- ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน      64  คน 
     รวม  จ ำนวน  1,030 คน 
-  นักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
- ชมรมวิชาชีพเครื่องกล     จ านวน      40  คน 
- ชมรมวิชาชีพเทคนิคการผลิต    จ านวน      50  คน  
- ชมรมวิชาชีพเทคนิคโลหะ    จ านวน      20  คน 
- ชมรมวิชาชีพไฟฟ้า     จ านวน      75  คน 
- ชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์    จ านวน      20  คน 
- ชมรมวิชาชีพโยธา     จ านวน      45  คน 
- ชมรมวิชาชีพการบัญชี     จ านวน      45  คน 
- ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จ านวน      50  คน 
- ชมรมวิชาชีพการตลาด     จ านวน      25  คน 
     รวม  จ ำนวน    370 คน 

    รวมทั้งสิ้น  จ ำนวน  1,400 คน 
  

7.2  เชิงคุณภำพ 
7.2.1  สถานศึกษาจัดท าแผนการด าเนินงานด้านยาเสพติดแบบบ่รณาการ ด าเนินงานด้านยาเสพติด                       

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บ่รณาการส่งต่อผ่้เสพให้กับหน่วยงานที่บ าบัดภายในจังหวัด 
7.2.2  ด าเนินการคัดกรองผ่้เรียน 
7.2.3  รายงานผลเข้าส่่ระบบ NISPA และระบบ CATAS ต่อเนื่องทุกเดือน มีฐานข้อม่ลเป็นปัจจุบัน 
7.2.4  ลดจ านวน นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด และลดอัตรา                                       

ผ่้เสพสารเสพติดในสถานศึกษาและลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

8. พื้นที่ด ำเนินกำร  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

9. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
9.1  สถานศึกษาจัดท าแผนการด าเนินงานด้านยาเสพติดแบบบ่รณาการ ด าเนินงานด้านยาเสพติด

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บ่รณาการส่งต่อผ่้เสพให้กับหน่วยงานที่บ าบัดภายในจังหวัด 
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9.2  สถานศึกษามีฐานข้อม่ลผ่้เรียนไว้ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการรายงานผลเข้า
ส่่ระบบ NISPA และระบบ CATAS ต่อเนื่อง 

9.3  ลดจ านวน นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด และลดอัตราผ่้เสพสารเสพติดใน
สถานศึกษาและลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

9.4  สถานศึกษาได้ด าเนนิการเก่ียวกับงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 
10. ตัวชีวั้ดเป้ำหมำยโครงกำร : 

11. สรุปข้ันตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้:  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ 

ด าเนินการ 
งบลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.  จัดท าโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ 

    งาน
โครงการ
พิเศษฯ 

วท.เดชอุดม - - - - 

2.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งาน
โครงการ
พิเศษฯ 

วท.เดชอุดม     

3.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

    
คณะกรรม 

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

4.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

    พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - 10,000 - 

5.  ด าเนินงานตาม
โครงการ     

คณะกรรม 
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

6.  ประเมินผล
โครงการ 

    งานวิจัย 
วท.ดด. วท.เดชอุดม - - - - 

7.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

    งานวิจัย 
วท.ดด. วท.เดชอุดม - - - - 

 

12.กำรติดตำมผลและประเมินผล จ านวนผ่้เข้ารับการอบรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับช้ัน ปวช.1 ปวช.2 และนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.1  เขา้ร่วมโครงการฯ 1,400  คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความร่้ความเข้าใจมีความตระหนักถึงภัยยาเสพตดิและมี
ภ่มิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติด   

- 

เชิงเวลา มิ.ย.66  1 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของการให้บริการโครงการ  10,000 บาท 
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งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๑. ชื่อโครงกำร  ฝึกอบรมหลักส่ตรการอบรมผ่้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยกระดับคณุภาพผ่้เรียนเข้าส่่มาตรฐานสากล 

 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
           เป้าหมายเพื่อชุมชนและสังคม (Relevance) 
 

๒. ผู้รับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๓. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ด้วย กรมอนามัย ได้ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผ่้ประกอบกิจการและผ่้

สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ผ่้ประกอบกิจการและผ่้สัมผัสอาหารมีความร่้ 
ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ถ่กต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติด
เชื้อโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ซึ่งเกี่ยวข้องกับผ่้เรียนอาชีวศึกษาที่เข้ารับการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์
สมรรถนะวิชาชีพหลายสาขาวิชาในฐานะผ่้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้งได้มีประกาศกรมอนามัย เรื่อง หน่วยงานที่
ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผ่้ประกอบกิจการและผ่้สัมผัสอาหาร ฉบับที่ ๘ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงาน
จัดการอบรมดังกล่าว  

 

    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความประสงค์ด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักส่ตรการอบรมผ่้
สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความร่้ความ
เข้าใจ และปฏิบัติให้ถ่กต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ไปส่่ผ้่บริโภคได้  
 

๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๔.๑ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความร่้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร 

๔.๒ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และพระราชบัญญัติ  
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้อย่างถ่กต้อง 

๔.๓ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
๕. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 

 นักเรียน นักศึกษามีความร่้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถ่กต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคต่าง ๆ ไปส่่ผ่้บริโภคได้ 
๖. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) นักเรียน นักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 

 

 



๑๑๖ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

๗. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  ๗.๑  เชิงปริมำณ   

- กรรมกำรที่ปรึกษำ  จ ำนวน       ๒ คน  
- คณะครู   จ ำนวน       ๖ คน  
- นักเรียนระดับ ปวช.๑ จ ำนวน   ๑๓๘ คน ประกอบด้วย 

  - สาขาวิชาการตลาด  จ านวน        ๒๙  คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน       ๓๘  คน 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน       ๗๑  คน 
  รวมทั้งสิ้น   จ ำนวน     ๑๔๖  คน 

 

๗.๒ เชิงคุณภำพ  
นักเรียน นักศึกษามีความร่้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถ่กต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลดการแพร่กระจายของเชื้อ
โรคต่าง ๆ ไปส่่ผ่้บริโภคได้ 

 

๘. พื้นที่ด ำเนินกำร  ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๑. นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความร่้ไปใช้ในการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ 
ปรุง ประกอบอาหาร ได้อย่างถ่กต้อง 
 ๒. นักเรียน นักศึกษามีการปรับปรุงและยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ตาม
ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 ๓. ประชาชนทั่วไป (ผ่้บริโภค) ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค และมีสุขภาพท่ีดี 

 

๑๐. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ - กรรมการที่ปรึกษา      

- นักเรยีน นักศึกษา         
- คณะคร่    

จ านวน        ๒  คน 
จ านวน    ๑๓๘  คน 
จ านวน        ๖  คน 

เชิงคุณภาพ       นักเรียน นักศึกษามีความร่้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้
ถ่กต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ ไปส่่ผ่้บริโภคได้ 
 
 

 
- 

เชิงเวลา  พฤศจิกายน ๒๕๖5 ๑ วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,00๐.๐๐ บาท 

 
๑๑. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :  
 



๑๑๗ 
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ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบรายจ่าย
อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

๒.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานทวิฯ 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - 
- - - 

๓.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
งานทวิฯ 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

๔.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  
คณะกรรม

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - 5,000 

๕.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม - - - - 

๖.  ประเมินผล
โครงการ  

 
  

คณะกรรม
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

๗.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

๑๒. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
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งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๑. ชื่อโครงกำร  อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5                      
 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
           เป็นประชาคมแห่งการเรียนร่้ (Learning  organization)       
 

๒. ผู้รับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๓. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามนโยบาย 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผ่้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความ
ต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ  ในสถานประกอบการ
และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักส่ตร
การศึกษา    
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความประสงค์ด าเนินโครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
หลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ในวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๖5 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกงานและ
ฝึกอาชีพเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนร่้ร่วมกัน และเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป        
 

๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
  ๔.๑ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาน าเสนอผลการฝึกงานและฝึกอาชีพเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนร่้ร่วมกัน 

๔.๒ เพ่ือเพ่ิมพ่นความร่้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผ่้เข้าร่วมสัมมนา 
๔.๓ เพ่ือกระตุ้นให้ผ่้ร่วมเข้าสัมมนาน าหลักวิธีการที่ได้เรียนร่้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
๔.๔ เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติ

ร่วมกันและเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป        

 

๕. ผลผลิตของโครงกำร (Output) ได้อบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ 
๖. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) คณะคร่และนักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพ่ือเป็นแนวทางใน
การฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป 

 



๑๑๙ 
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๗. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  ๗.๑  เชิงปริมำณ   

๗.๑  เชิงปริมาณ   
 - คณะคร่   จ านวน     ๓๐ คน 
 - นักเรียนระดับ ปวช.๒  จ านวน   ๓๘๒ คน ประกอบด้วย 

  - สาขาวิชาช่างยนต์  จ านวน  ๘๓ คน 
  - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  จ านวน  ๗๘ คน 
  - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  จ านวน  ๓๒ คน 
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน  ๗๐ คน 
  - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  ๓๓ คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  ๓๐ คน 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  ๓๐ คน 
  - สาขาวิชาการตลาด  จ านวน  ๒๖ คน 
  - นักศึกษาระดับ ปวส.๑ จ านวน   ๑๗๘ คน ประกอบด้วย 
  - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จ านวน  ๑๖ คน   

   - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จ านวน  ๓๘ คน 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า   จ านวน  ๒๙ คน 
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน     ๒ คน 
  - สาขาวิชาโยธา   จ านวน  ๒๓ คน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจิจิทัล จ านวน  ๓๕ คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  ๓๕ คน 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน        ๕๙๐  คน 
 

๗.๒ เชิงคุณภำพ  
คณะคร่และนักเรียน นักศึกษา จ านวน ๕๙๐ คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและเพ่ือเป็นแนวทางใน
การฝึกงานของรุ่นน้องต่อไป 
๘. พื้นที่ด ำเนินกำร            

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษาได้น าเสนอผลการฝึกงานและฝึกอาชีพเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนร่้ร่วมกัน 
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาได้น าหลักวิธีการที่ได้เรียนร่้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 
๙.๓ สามารถน าปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการต่อไป 
 
 



๑๒๐ 
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๑๐. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ     คณะคร่ นักเรียน นักศึกษา จ านวน   590  คน 

 
เชิงคุณภาพ       คณะคร่และนักเรียน นักศึกษาได้น าเสนอผลการ

ฝึกงานและฝึกอาชีพเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนร่้
ร่วมกัน และกระตุ้นให้ผ่้ร่วมเข้าสัมมนาน าหลักวิธีการที่ได้
เรียนร่้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

 
- 

เชิงเวลา ๑ วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ๓,๕๐๐ บาท 

 
๑๑. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

๒.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานทวิฯ 
 

วท.เดชอุดม - 
- - - 

๓.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
งานทวิฯ 

 
วท.เดชอุดม - - - - 

๔.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  งานพัสด ุ วท.เดชอุดม - - - - 

๕.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม ๓,๕๐๐ - - - 

๖.  ประเมินผล
โครงการ 

 
 

  
คณะกรรม 

การ 
วท.เดชอุดม - - - - 

๗.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

 

๑๒. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 
 
 



๑๒๑ 
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งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
1. ชื่อโครงกำร  อบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5   

 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยกระดับคุณภาพผ่้เรียนเข้าส่่มาตรฐานสากล 

 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
           เป็นประชาคมแห่งการเรียนร่้ ( Learning  organization)       
 

๒. ผู้รับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๓. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามนโยบาย  

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผ่้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความ
ต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย  ๑ ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ  ในสถานประกอบการ
และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักส่ตร
การศึกษา  
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความประสงค์ด าเนินโครงการอบรมเตรียมความพร้อม
นักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖5 ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
และฝึกอาชีพ  
 

๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๔.๑ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
 ๔.๒ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อม่ล เอกสารต่างๆ 
ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
  ๔.๓ เพ่ือสร้างความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและประสานความสัมพันธ์ 
อันดีกับสถานประกอบการ 
         

๕. ผลผลิตของโครงกำร (Output)  ได้เตรียมความพร้อมนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

๖. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
คณะคร่และนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่าง

ฝึกงานและฝึกอาชีพ จัดเตรียมข้อม่ล เอกสาร และมีความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 

 



๑๒๒ 
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๗. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  ๗.๑  เชิงปริมำณ   

- คณะครู  จ ำนวน     ๒๕  คน 
- นักเรียนระดับ ปวช.๒ จ ำนวน   ๑๑๒ คน ประกอบด้วย 

  - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  จ านวน  ๔๙  คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  ๒๕  คน 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  ๓๘  คน 
  - นักศึกษำระดับ ปวส.๑ จ ำนวน   ๒๘๙ คน ประกอบด้วย 
  - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จ านวน  40 คน 

  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จ านวน  37 คน 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า   จ านวน  47 คน 
  - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  จ านวน    8 คน 
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  18 คน 
  - สาขาวิชาโยธา   จ านวน  ๒๕ คน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจิจทิัล จ านวน  21 คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  ๓6 คน 
  - สาขาวิชาการตลาด  จ านวน  57 คน 

  รวมทั้งสิ้น   จ ำนวน          ๔๐๑ คน 
๗.๒ เชิงคุณภำพ  

นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๔๐๑ คน ที่จะออกฝึกงานและฝึกอาชีพ มีความพร้อมและ
รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและอาชีพ จัดเตรียมข้อม่ล เอกสาร และมีความร่้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 

 

๘. พื้นที่ด ำเนินกำร      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและ

อาชีพในสถานประกอบการ 
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อม่ล เอกสารต่างๆ 

ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
๙.๓ นักเรียน นักศึกษามีความร่้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและ

ประสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานประกอบการ 
 

๑๐. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ     คณะคร่  

    นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน  ๒๕ คน 

      จ านวน  ๔๐๑ คน 
เชิงคุณภาพ       คณะคร่และนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและ

รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและฝึก
 
- 



๑๒๓ 
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อาชีพ จัดเตรียมข้อม่ล เอกสาร และมีความร่้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงมีความสัมพันธ์
อันดีกับสถานประกอบการ 
 

เชิงเวลา ๑ วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ๓,๕๐๐ บาท 

 
๑๑. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

๒.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานทวิฯ 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - 
- - - 

๓.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
งานทวิฯ 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

๔.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  
คณะกรรม

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

๕.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม ๓,๕๐๐ - - - 

๖.  ประเมินผล
โครงการ  

 
  

คณะกรรม
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

๗.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจัย 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 
๑๒. กำรติดตำมผลและประเมินผล 

การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 
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งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

1.ชื่อโครงกำร  อบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพและประชุมผ่้ปกครอง 
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5                      
 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยกระดับคุณภาพผ่้เรียนเข้าส่่มาตรฐานสากล 

 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
           เป็นประชาคมแห่งการเรียนร่้ (Learning  organization)       
 

๒. ผู้รับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

๓. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามนโยบาย  

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผ่้สนใจในการเรียนวิชาชีพ ได้ศึกษาตามความ
ต้องการของตนเองและเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ อย่างน้อย  ๑ ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษาได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพ  ในสถานประกอบการ
และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกสถานประกอบการที่ตรงกับเนื้อหารายวิชาตามหลักส่ตร
การศึกษา  
    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความประสงค์ด าเนินโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพและประชุมผ่้ปกครอง ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 ในวันที่ 
10 ตุลาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึง
แนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมข้อม่ล เอกสารก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนใน
สถานประกอบการจริง และเพ่ือให้คณะคร่ ผ่้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาเซ็นสัญญาการฝึกอาชีพ 
 

๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๔.๑ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมข้อม่ล เอกสารก่อน

ออกฝึกงานฝึกอาชีพและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานประกอบการจริง 
๔.๒ เพ่ือให้คณะคร่ ผ่้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาเซ็นสัญญาการฝึกอาชีพ 
๔.๓ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบข้อม่ลเกี่ยวกับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ         

๕. ผลผลิตของโครงกำร (Output) 
 ได้ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ฝึกอาชีพและประชุมผ่้ปกครอง 

 

๖. ผลลัพธ์ของโครงกำร (Outcome) 
คณะคร่ ผ่้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและ

จัดเตรียมข้อม่ล เอกสารก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนในสถานประกอบการจริง 
และเซ็นสัญญาการฝึกอาชีพ 



๑๒๕ 
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๗. กลุ่มเป้ำหมำย : 
  ๗.๑  เชิงปริมำณ   
 

- คณะครู  จ ำนวน     ๒๕  คน 
- ผู้ปกครอง  จ ำนวน     ๔๐๑ คน 
- นักเรียนระดับ ปวช.๒ จ ำนวน   ๑๑๒ คน ประกอบด้วย 

  - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  จ านวน  ๔๙  คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  ๒๕  คน 
  - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน  ๓๘  คน 
  - นักศึกษำระดับ ปวส.๑ จ ำนวน   ๒๘๙ คน ประกอบด้วย 
  - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จ านวน  40 คน 

  - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จ านวน  37 คน 
  - สาขาวิชาไฟฟ้า   จ านวน  47 คน 
  - สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  จ านวน    8 คน 
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  18 คน 
  - สาขาวิชาโยธา   จ านวน  ๒๕ คน 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจิจทิัล จ านวน  21 คน 
  - สาขาวิชาการบัญชี  จ านวน  ๓6 คน 
  - สาขาวิชาการตลาด  จ านวน  57 คน 

  รวมทั้งสิ้น   จ ำนวน          ๘๒๗ คน 
 

๗.๒ เชิงคุณภำพ  
คณะคร่ ผ่้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา จ านวน ๘๒๗ คน มีความพร้อมและทราบถึง 

แนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมข้อม่ล เอกสารก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน  
ในสถานประกอบการจริงและเซ็นสัญญาการฝึกอาชีพ 
๘. พื้นที่ด ำเนินกำร            

ห้องประชุมม่ลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสธินโน วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๙.๑ นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมและรับทราบแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานและ

อาชีพในสถานประกอบการ 
๙.๒ นักเรียน นักศึกษาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและจัดเตรียมข้อม่ล เอกสารต่างๆ 

ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 
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๑๐. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ     นักเรียน นักศึกษา 

    คณะคร่ 
    ผ่้ปกครอง 

จ านวน  ๒๕ คน 
จ านวน  ๔๐๑ คน
จ านวน  ๔๐๑ คน 

เชิงคุณภาพ       คณะคร่ ผ่้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา มีความพร้อม
และทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและจัดเตรียมข้อม่ล เอกสาร
ก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนใน
สถานประกอบการจริงและเซ็นสัญญาการฝึกอาชีพ 

 
- 

เชิงเวลา ๑ วัน 
เชิงค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐ บาท 

 
๑๑. สรุปขั้นตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินที่ใช้ :  
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 

หมวดเงิน (ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

๑ ๒ ๓ ๔ งบ 
ด าเนินการ 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

๒.  จัดท าค าสั่ง
มอบหมายงาน 

    งานทวิฯ 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - 
- - - 

๓.  ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

 
 

  
งานทวิฯ 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

๔.  จัดชื้อ  จัดจ้าง  
วัสดุ  อุปกรณ์  เพื่อใช้
ด าเนินการโครงการ 

 
 

  
คณะกรรม

การ
ด าเนินงาน 

วท.เดชอุดม - - - - 

๕.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

  พัสดุกลาง วท.เดชอุดม ๕,๐๐๐ - - - 

๖.  ประเมินผล
โครงการ  

 
  

คณะกรรม
การ

ด าเนินงาน 
วท.เดชอุดม - - - - 

๗.  สรุปผล/รายงานผล
การปฏิบัติงานต่อ
วิทยาลัย 

 
 

  
งานวิจยั 
วท.ดด. 

วท.เดชอุดม - - - - 

 

 

๑๒. กำรติดตำมผลและประเมินผล 
การสังเกต/การสัมภาษณ์/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
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รำยละเอียดโครงกำรสนบัสนุนค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล 

จนจบกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 
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จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ

 ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 1/2566  ปีการศึกษา 1/2566

1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 230.00       1,324.00              304,520.00            1,466.00              337,180.00             641,700.00                   ฝ่ายบริหารทรัพยากร

2. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 900.00        -  - 1,466.00              1,319,400.00           1,319,400.00                ฝ่ายบริหารทรัพยากร

3. ค่าหนังสือเรียน 1,000.00     1,324.00              1,324,000.00          1,466.00              1,466,000.00           2,790,000.00                ฝ่ายวิชาการ

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 475.00       1,324.00              628,900.00            1,466.00              696,350.00             1,325,250.00                ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

รวม 2,605.00     1,324.00              2,257,420.00          1,466.00              3,818,930.00          6,076,350.00                

รวมเป็นเงิน

รายละเอียดงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ประจ าปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ผู้รับผิดชอบรายการ คชจ.ต่อหัว

จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ

 ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 1/2566  ปีการศึกษา 1/2566

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท/คน/เทอม
สาขาวิชายานยนต์ 224 51,520             254 58,420            109,940           หัวหน้าสาขาช่างยนต์
สาขาวิชาเคร่ืองมอืกล 202 46,460             223 51,290            97,750             หัวหน้าสาขาช่างกลฯ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 60 13,800             79 18,170            31,970             หัวหน้าสาขาช่างเชื่อม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 201 46,230             209 48,070            94,300             หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 100 23,000             104 23,920            46,920             หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กฯ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 127 29,210             135 31,050            60,260             หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง
 สาขาวิชาการบัญชี 125 28,750             159 36,570            65,320             หัวหน้าสาขาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 205 47,150             207 47,610            94,760             หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ฯ
สาขาวิชาการตลาด 80 18,400             96 22,080            40,480             หัวหน้าสาขาการตลาด

รวมเป็นเงิน 1,324             304,520         1,466             337,180         641,700          

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี

รายการ ผู้รับผิดชอบรวมงบประมาณ

จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ

 ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 1/2566  ปีการศึกษา 1/2566

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
2. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
สาขาวิชายานยนต์ 224 254 228,600          228,600           หัวหน้าสาขาช่างยนต์
สาขาวิชาเคร่ืองมอืกล 202 223 200,700          200,700           หัวหน้าสาขาช่างกลฯ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 60 79 71,100            71,100             หัวหน้าสาขาช่างเชื่อม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 201 209 188,100          188,100           หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 100 104 93,600            93,600             หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กฯ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 127 135 121,500          121,500           หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง
 สาขาวิชาการบัญชี 125 159 143,100          143,100           หัวหน้าสาขาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 205 207 186,300          186,300           หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ฯ
สาขาวิชาการตลาด 80 96 86,400            86,400             หัวหน้าสาขาการตลาด

รวมเป็นเงิน 1,324             -                 1,466             1,319,400       1,319,400       

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566

รวมงบประมาณรายการ ผู้รับผิดชอบ
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จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ

 ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 1/2566  ปีการศึกษา 1/2566

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
3. ค่าหนังสือเรียน 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
สาขาวิชายานยนต์ 224 224,000           254 254,000          478,000           หัวหน้าสาขาช่างยนต์
สาขาวิชาเคร่ืองมอืกล 202 202,000           223 223,000          425,000           หัวหน้าสาขาช่างกลฯ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 60 60,000             79 79,000            139,000           หัวหน้าสาขาช่างเชื่อม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 201 201,000           209 209,000          410,000           หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 100 100,000           104 104,000          204,000           หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กฯ
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 127 127,000           135 135,000          262,000           หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง
 สาขาวิชาการบัญชี 125 125,000           159 159,000          284,000           หัวหน้าสาขาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 205 205,000           207 207,000          412,000           หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ฯ
สาขาวิชาการตลาด 80 80,000             96 96,000            176,000           หัวหน้าสาขาการตลาด

รวมเป็นเงิน 1,324             1,324,000       1,466             1,466,000      2,790,000       

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จงัหวัดอุบลราชธานี

รายการ รวมงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ

 ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 1/2566  ปีการศึกษา 1/2566

ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท
4.1 กิจกรรมวิชาการ (ภายใต้องค์การวิชาชีพ) อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี งบประมาณ 100 บาท /คน/ภาคเรียน 279,000         
4.1.1 ชมรมวิชาชีพ งบประมาณ 50 บาท/คน/ภาคเรียน
ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 139 6,950              154 7,700              14,650             หัวหน้าสาขาช่างยนต์
ชมรมวิชาชีพช่างกล 118 5,900              143 7,150              13,050             หัวหน้าสาขาช่างกลฯ
ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม 41 2,050              39 1,950              4,000              หัวหน้าสาขาช่างเชื่อม
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 139 6,950              129 6,450              13,400             หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 64 3,200              64 3,200              6,400              หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กฯ
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 77 3,850              95 4,750              8,600              หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง
ชมรมวิชาชีพการบัญชี 87 4,350              79 3,950              8,300              หัวหน้าสาขาการบัญชี
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 151 7,550              127 6,350              13,900             หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ฯ
ชมรมวิชาชีพการตลาด 50 2,500              56 2,800              5,300              หัวหน้าสาขาการตลาด
ชมรมลูกเสือเนตรนารี 458 22,900             580 29,000            51,900             หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
4.1.2 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20 บาท/คน/ภาคเรียน
องค์การนักวิชาชีพฯ 1,324 26,480             1,466 29,320            55,800             หัวหน้างานกิจกรรม
4.1.3 กิจกรรมชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 30 บาท/คน/ภาคเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 1,324 39,720             1,466 43,980            83,700             หัวหน้างานกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
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รายการ รวมงบประมาณ
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จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ จ านวน นร. จ านวนเงินงบประมาณ

 ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 2/2565  ปีการศึกษา 1/2566  ปีการศึกษา 1/2566

4.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 175 บาท/คน/ภาคเรียน 488,250           

4.2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/จิตอาสา

งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา 1,324 231,700              1,466 256,550             488,250              หัวหนา้งานกิจกรรม

4.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 50 บาท/คน/ภาคเรียน 139,500           

ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 224 11,200                254 12,700                23,900                หัวหน้าสาขาช่างยนต์

ชมรมวิชาชีพช่างกล 202 10,100                223 11,150                21,250                หัวหน้าสาขาช่างกลฯ

ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม 60 3,000                  79 3,950                  6,950                  หัวหน้าสาขาช่างเชื่อม

ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 201 10,050                209 10,450                20,500                หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า

ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์ 100 5,000                  104 5,200                  10,200                หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กฯ

ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 127 6,350                  135 6,750                  13,100                หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง

ชมรมวิชาชีพการบัญชี 125 6,250                  159 7,950                  14,200                หัวหน้าสาขาการบัญชี

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 205 10,250                207 10,350                20,600                หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ฯ

ชมรมวิชาชีพการตลาด 80 4,000                  96 4,800                  8,800                  หัวหน้าสาขาการตลาด

4.4 กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในหลักสูตรปกติ (40 ช่ัวโมง/คน/ปี) งบประมาณ 150 บาท/คน/ภาคเรียน 418,500           

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 1,324 99,300                1,466 109,950             209,250              หัวหนา้งานศูนย์ฯ

งานส่ือการเรียนการสอน 1,324 99,300                1,466 109,950             209,250              หัวหนา้งานส่ือฯ

1,325,250        

รายการ รวมงบประมาณ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
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ผู้รับผิดชอบ
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รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ

     1.1 จัดสรรให้ชมรมวิชาชีพ งบประมาณ 50 บาท/คน/ภาคเรียน
        1.1.1 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 14,650 14,650 หัวหน้าสาขาช่างยนต์

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการออกค่ายอาสาพัฒนา ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 10,000            4,650
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 1,000             3,650
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม ่ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ -
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 500                3,150
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการอาชีวบริการ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ -

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 1,000             2,150
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการอบรมเทคโนโลยีสมยัใหมโ่ดยผู้เชี่ยวชาญ ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 1,000             1,150
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการศึกษาดูงาน ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการอบรมขับข่ีปลอดภัยมวิีนัยจราจร ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 1,150                               -
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการประกวด ชมรมวิชาชีพ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน

1. กิจกรรมวิชาการ (ภายใต้องค์การวิชาชีพ) อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี งบประมาณ 100 บาท /คน/ภาคเรียน

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.2 ชมรมวิชาชีพช่างกล 13,050 13,050 หัวหน้าสาขาช่างกลฯ

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 4,000             9,050
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอล า ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
โครงการแข่งขันกีฬา ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 3,000             6,050
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการท าบุญตักบาตรบายศรีน้องใหม ่2566 ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการท าบุญเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการดูแล ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาต้นไม ้ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 4,000             2,050
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการอบรมให้ความรู้ภูมปัิญญาท้องถ่ิน  (ผู้เชี่ยวชาญ) ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต 2,050                              -

แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต (ผู้เชี่ยวชาญ)
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
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รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
         1.1.3 ชมรมวิชาชีพช่างเช่ือม 4,000 4,000 หัวหน้าสาขาช่างเช่ือม

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ)
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 1,500                 2,500
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการไหว้ครู ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ประจ าปีการศึกษา 2566 1,000                 1,500
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการท าบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ 1,500                              -
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ ประจ าปีการศึกษา 2566
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.4 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 13,400 13,400 หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 2,000                 11,400
โครงการพ่ีรับนอ้ง นอ้งรักพ่ี ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 1,000                 10,400
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาถานท่ีส าคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 2,000                 8,400
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการดูแล ฟ้ืนฟูบ ารุงรักษาต้นไม่ในและนอกสถานศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 1,000                 7,400

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 4,000                 3,400
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 3,400                   -
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน



๑๓๓ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.5 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6,400 6,400 หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กฯ

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬ า ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์ 2,000                 4,400
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถ่ิน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์ 2,000                 2,400

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์ 2,400                                 -
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการวิจัย (เบ้ืองต้น) ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.6 ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 8,600 8,600 หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา)
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชมรมวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา 1,000                 7,600
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการไหว้ครู ชมรมวิชาชีพก่อสร้าง-โยธา
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	 	 	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ท าบุญ 9 วัด) ชมรมวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา)
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการดูแล ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาต้นไมใ้นและนอกสถานศึกษา ชมรมวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา)

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา)
โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืทางวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์จากคนรุ่นใหม ่ชมรมวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา) 3,000                 4,600
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพก่อสร้าง - โยธา) 1,500                 3,100
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพก่อสร้าง-โยธา 3,100                               -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน



๑๓๔ 
 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  2566  วิทยำลัยเทคนิคเดชอุดม  

 

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.7 ชมรมวิชาชีพการบัญชี 8,300 8,300 หัวหน้าสาขาการบัญชี

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี )
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการประกวดร้องเพลงชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,000             7,300
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการประเมนิคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพการบัญชี (ตรวจเคร่ืองแต่งกาย)
โครงการไหว้ครู ชมรมวิชาชีพการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2566
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ชมรมวิชาชีพการบัญชี
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกชมรมวิชาชีพการบัญชี

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสาขาวิชาการบัญชี
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ชมรมวิชาชีพการบัญชี ประจ าปีการศึกษา 2565
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการอบรมให้ความรู้ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ชมรมวิชาชีพการบัญชี (ผู้เชี่ยวชาญ) 3,000             4,300
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพการบัญชี (ผู้เชี่ยวชาญ) 3,000             1,300
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพการบัญชี 1,300                             -

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.8 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13,900 13,900 หัวหน้าสาขาคอมฯ

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4,000             9,900                  
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการไหว้ครู ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2565
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการท าบุญเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3,900             6,000                  

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในแผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2566
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการอบรมให้ความรู้ภูมปัิญญาท้องถ่ิน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3,000             3,000                  
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2565
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 3,000             -                      
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
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รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.9 ชมรมวิชาชีพการตลาด 5,300 5,300 หัวหน้าสาขาการตลาด

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข”
แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกต้ังคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด)
แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
โครงการประกวดร้องเพลงชมรมวิชาชีพการตลาด 1,000                 4,300
แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการไหว้ครู ชมรมวิชาชีพการตลาด ประจ าปีการศึกษา 2566
แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา (ท าบุญ 9 วัด) ชมรมวิชาชีพการตลาด 1,300                 3,000
แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกชมรมวิชาชีพการตลาด

แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข”
แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในแผนกวิชาชีพการตลาด
แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ชมรมวิชาชีพการตลาด ประจ าปีการศึกษา 2566
แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม ่ชมรมวิชาชีพการตลาด ประจ าปีการศึกษา 2566
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด 3,000                  -
แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (วันภาษาไทย)
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพการตลาด

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
        1.1.10 ชมรมลูกเสือเนตรนารี 51,900 51,900 หัวหน้าชมรมลูกเสือฯ
โครงการเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 1,600 50,300
โครงการอบรมตามรอยพระยุคลบาท (ร่วมกับมลูนิธิประเทศไทยใสสะอาด) รูปแบบออนไลน์ 50,300
โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 2,000 48,300
โครงการอบรมการช่วยเหลือผู้อ่ืนด้านจราจร 6,000 42,300
โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายวิชาพิเศษ 1,000 41,300
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม 1,600 39,700
โครงการลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริต 1,000 38,700
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี 1,600 37,100
โครงการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1,600 35,500
โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามญั (ประดับแถบสองสี) 1,000 34,500
โครงการกิจกรรม Day Camp 6,000 28,500
โครงการพิธีเข้าประจ ากอง 1,600 26,900
โครงการทดสอบและประดับเคร่ืองหมายลูกเสือโลก 1,000 25,900
โครงการลูกเสือปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 1,000 24,900
โครงการชุมนุมลูกเสือวิสามญัระดับ ภาค  ชาติ* 20,000 4,900
โครงการลูกเสือปฏิบัติตาคติพจน์ของลูกเสือ 1,000 3,900
โครงการพัฒนากองลูกเสือวิสามญั 3,900 -                 
     1.2 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20 บาท/คน/ภาคเรียน 55,800 55,800 หัวหน้างานกิจกรรมฯ

วัสดุส านกังานองค์การ 55,800               0 หัวหนา้งานกิจกรรมฯ
     1.3 กิจกรรมชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ 30 บาท/คน/ภาคเรียน 83,700 83,700 หัวหนา้งานกิจกรรมฯ
โครงการวันพ่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 5,000                 78,700
โครงการวันแม ่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 5,000 73,700
โครงการท าบุญตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิม ร .๑๐ 10,000 63,700
โครงการท าบุญตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมราชินี ๓ มถุินายน ๒๕๖๖ 10,000 53,700
โครงการสืบสานประเพณีวันแห่เทียนพรรษา 35,000 18,700
โครงการสืบสานประเพณีโบราณในวันเข้าพรรษา 10,000 8,700
โครงการกิจกรรมวันส าคัญของพระมหากษัตริย์ (จิตอาสา) 8,700 -                 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
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รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณ 175 บาท/คน/ภาคเรียน (ต่อ)
     2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม/จิตอาสา ( 175 บาท/คน/ภาคเรียน) 488,250 488,250 หัวหน้างานกิจกรรมฯ

โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2,000 486,250

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 4,000 482,250

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 5,000 477,250

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 40,000 437,250

โครงการแข่งขันกีฬา ระดับ อศจ. ภาค ชาติ* 40,000 397,250

โครงการประกวดร้องเพลง 2,500 394,750

โครงการประกวดวงโฟล์คซอง วงดนตรีสากล 2,500 392,250

โครงการพัฒนาจิตพัฒนาสถานท่ีส าคัญทางศาสนา 3,000 389,250

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักธรรม (เรียนธรรมศึกษา) 3,000 386,250

โครงการประเมนิฯคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค์ (Portfolio) 3,000 383,250

โครงการส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญ ๙ วัด) 8,000 375,250

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 2,500 372,750

โครงการวันไหว้ครู 20,000 352,750

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม ่(SMEs) 352,750

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริ 352,750

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 2,000 350,750

โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมนอกสถานท่ีศึกษา (ท าดีด้วยใจ) 3,000 347,750

โครงการดูแล บ ารุงรักษาต้นไมใ้นสถานศึกษา 2,000 345,750

โครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา 5,000 340,750

โครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ อศจ . 50,000 290,750

โครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ ภาค 87,750 203,000

โครงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ระดับ ชาติ 50,000 153,000

โครงการทอสอบมาตรฐานฝีมอืทางวิชาชีพ (VQ) 2,000 151,000

โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 2,000 149,000

รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 149,000

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 4,000 145,000

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากส่ิงเหลือใช้ 4,000 141,000

โครงการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา 10,000 131,000

โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 131,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Co-Projec) 3,000 128,000

โครงการวันสุนทรภู่ 8,000 120,000

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (English) 3,000 117,000

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ (ประวัติศาสตร์ชาติไทย) 3,000 114,000

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (English Camp) 10,000 104,000

โครงการวันคริสมาสต์ 8,000 96,000

โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเชียน (ภาษาจีน) 3,000 93,000

โครงการเตรียมรับประเมนิองค์การมาตรฐานดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยกลุ่มจังหวัด 10,000 83,000

โครงการรับประเมนิองค์การมาตรฐานดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยกลุ่ม
จังหวัด 20,000 63,000

โครงการเตรียมรับประเมนินักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน/เยาวชนดีเด่น 20,000 43,000

โครงการับประเมนินักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน 10,000 33,000

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับจังหวัด 3,000 30,000

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค 20,000 10,000

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ 10,000               -

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน
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รายการโครงการ งบประมาณท่ีได้รับ งบประมาณรายจ่าย คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ

3. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 50 บาท/คน/ภาคเรียน

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างยนต์ 23,900 23,900               -                 หัวหนา้สาขาช่างยนต์

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างกล 21,250 21,250               -                 หัวหนา้สาขาช่างกลฯ

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม 6,950 6,950                 -                 หัวหนา้สาขาช่างเชื่อม

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้าก าลัง 20,500 20,500               -                 หัวหนา้สาขาช่างไฟฟ้า

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนกิส์ 10,200 10,200               -                 หัวหนา้สาขาช่างอิเล็กฯ

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง 13,100 13,100               -                 หัวหนา้สาขาช่างก่อสร้าง

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการบัญชี 14,200 14,200               -                 หัวหนา้สาขาการบัญชี

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20,600 20,600               -                 หัวหนา้สาขาคอมพิวเตอร์ฯ

โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมวิชาชีพการตลาด 8,800 8,800                 -                 หัวหนา้สาขาการตลาด

4. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในหลักสูตรปกติ (40 ช่ัวโมง/คน/ปี) งบประมาณ 150 บาท/คน/ภาคเรียน

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา 209,250 209,250             -                 หัวหนา้งานศูนย์ข้อมูลฯ
โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 209,250 209,250             -                 หัวหนา้งานส่ือฯ

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,325,250.00   1,325,250.00   -                 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  2566
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 475 บาท/คน/ภาคเรียน



๑๓๘ 
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ปฏิทินปฏิบตัิงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

 

 

 



๑๔๐ 
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ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66

งบรายจา่ยอ่ืน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 1. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา)

1,247,000.00    

 2. โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It จิตอาสา อาชีวะพัฒนา)

91,000.00        

 3. โครงการขับเคล่ือนวิทยาลัยสารพัดช่างเพ่ือพัฒนาก าลังคนสู่ทักษะเฉพาะ
กลุ่มอาชีพ

950,000.00      

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้นักเรียน 235,200.00      

 5. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 379,200.00      

 6. โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือสนองพระราชด าริ 65,000.00        

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ 40,000.00        

โครงการพัฒนาคุณภาพตามภาระงานสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัสดุ
 8. โครงการประเมนิความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565



งานทะเบียน
 9. โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2565

410,000.00      

 10. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา รุ่นท่ี 21

10,000.00        

งานประชาสัมพันธ์
 11. โครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเชิงรุก 20,000.00        

 12. โครงการจัดท าส่ือวีดีทัศน์วิทยาลัย 15,000.00        

 13. โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ปีท่ี 25 15,000.00        

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ



๑๔๑ 
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ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66

งานบุคลากร
 14. โครงการท าบุญตักบาตวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่พ.ศ. 2566 5,000.00          

 15. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปี พ.ศ. 2566

20,000.00        

 16. โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ. 2566 3,000.00          

 17. โครงการศึกษาดูงาน 180,000.00      

 18. โครงการนวสัมพันธ์ 20,000.00        

 19. โครงการพัฒนาบุคลากร 70,000.00        

งานอาคารสถานท่ี
 20. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย 20,000.00        

 21. โครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันอัคคีภัย 10,000.00        

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

15,000.00        

งานวิจยัและพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
 23. โครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

50,000.00        

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 24. โครงการประเมนิประกันคุณภาพภายใน 10,000.00        

 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสถานศึกษา 115,000.00      

 26. โครงการเตรียมความพร้อมรับประเมนิสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
คร้ังท่ี 5

100,000.00      

 27. โครงการรับประเมนิสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 10,000.00        

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
 28. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมนิศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

10,000.00        

 29. โครงการรับการประเมนิศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 10,000.00        

 30. โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนยากจน 50,000.00        

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ



๑๔๒ 
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ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66

งานความร่วมมือ
 31. โครงการครูอาสาสมคัรภาษาต่างประเทศ (เกาหลีใต้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566



 32. โครงการครูอาสาสมคัรจีนปฏิบัติการสอนสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

150,000.00      

 33. โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม 40,000.00        

 34. โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจง
ข้อตกลงระหว่างองค์กรและลงนามความร่วมมอื (MOU)

30,000.00        

 35. โครงการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ
ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

50,000.00        

 36.โครงการจัดการเรียนหลักสูตร Mini chinese program (MCP) 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 37. โครงการปรับปรุงและติดตามข้อมลูนักเรียน นักศึกษาสถานประกอบการ
ก าลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา (V-cop.net)



ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานแนะแนว
 38. โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ่เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด

100,000.00      

 39. โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ (คู่มอืนักศึกษา) 95,000.00        

 40. โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี 
เนื่องในวันไหว้ครู

-                 

 41. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา -                 

 42. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมต่ีอคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา

-                 

 43. โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) 10,000.00        

 44. โครงการจัดท าแผ่นโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมคัร
นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

20,000.00        

 45. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 5,000.00          

 46. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5,000.00          

 47. โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี 

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ



๑๔๓ 
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ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66

 48. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565

5,000.00          

 49. โครงการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ผู้กู้ยืมรายใหม)่

-                 

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 50. โครงการตรวจสุขภาพ 440,000.00      

 51. โครงการประกันอุบัติเหตุ 440,000.00      

 52. โครงการบริจาคโลหิต 2,000.00          

 53. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 5,000.00          

 54. โครงการสร้างความเข้าใจและแนวทางป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ใน
เยาวชนคนพันธ์ุ R

5,000.00          

 55. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ 10,000.00        

งานครูท่ีปรึกษา
 56. โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2566 10,000.00        

 57. โครงการออกเย่ียมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอยู่อาศัย นักเรียน นักศึกษา 35,000.00        

 58. โครงการลดปัญหานักเรียนออกกลางคัน โดยใช้ระบบ EDR On Clound 
Server EDR Smart Phone เป็นเคร่ืองมอื

1,300,000.00    

งานโครงการพิเศษ
 59. โครงการตามแนวพระราชด าริ รร.ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด) 20,000.00        

 60. โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 20,000.00        

 61. โครงการอาชีวะ ช่วยประชาชน 100,000.00      

 62. โครงการรณรงค์ป้องกันการติดสารเสพติด 10,000.00        

งานปกครอง
 63. โครงการตรวจเคร่ืองแต่งกายนักเรียน นักศึกษา 2,500.00          

 64. โครงการจัดระเบียบวินัยการจราจร และการจอดรถจักรยานยนต์ ใน
สถานศึกษา

2,500.00          

 65. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา (กลุ่มเส่ียง) 5,000.00          

 66. โครงการออกเย่ียมหอพักนักเรียน นักศึกษา 2,000.00          

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
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ฝ่ายวิชาการ
แผนกสามัญสัมพันธ์
 67. โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาตามแนวทางชอง
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

5,000.00          

 68. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 5,000.00          

 69. โครงการภาษาน่ารู้ -                 

 70. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,500.00          

 71. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 5,000.00          

งานวัดผลและประเมินผล
 72. โครงการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียน 10,000.00         

 73. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2565

1,000.00          

 74. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  V-NET 
ประจ าปีการศึกษา 2565

-                 

 75. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา V-NET ประจ าปีการศึกษา 2565

10,000.00        

 76. โครงการประเมนิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 20 
ประจ าปีการศึกษา 2566

10,000.00        

 77. โครงการอบรมจัดท าแฟ้มประเมนิเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา รุ่นท่ี 20 ประจ าปีการศึกษา 2566

10,000.00        

 78. โครงการประเมนิเบ้ืองต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนควมรู้และประสบการณ์
รายวิชา รุ่นท่ี 21 ปีการศึกษา 2566

10,000.00        

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 79. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม

5,000.00          

 80. โครงการตรวจประเมนิผลคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้           4,000.00 

 81. โครงการจัดท าแผนการจัดการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. -                 

 82. โครงการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ระดับ ปวช. ปวส.

4,000.00          

 83. โครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิวุฒิ 100,000.00      

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
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 84. โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน ระดับปวช. ปวส. (นิเทศภายใน) -                 

 85. โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มุง่เน้นสมรรถนะและส่ือ
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับรายวิชา

30,000.00        

 86. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 20

60,000.00        

 87. โครงการจัดท าคู่มอืมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา ประจ าปีการศึกษา 2566

6,500.00          

 88. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

งานวิทยบริการและห้องสมุด
 89. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน 

 90. โครงการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่สมาชิกห้องสมดุ 

 91. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2,000.00          

 92. โครงการจัดนิทรรศการแนะน าหนังสือใหม่ -                 

 93. โครงการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้แก่สมาชิกห้องสมดุ -                 

งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
 94. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 7,000.00           

 95. โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานฝึกอาชีพและ
ประชุมผู้ปกครอง

10,000.00         

 96. โครงการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ -                 

 97. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 5,000.00           

 98. โครงการอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังกลับจากฝึกงานและฝึกอาชีพ 7,000.00           

งานส่ือการเรียนการสอน
99. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000.00        

100. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสถานท่ีเรียนรู้เฉพาะทาง 

ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ งบประมาณ
ระยะเวลาด าเนินโครงการ
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