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 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา 

ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

เอกสารการประเมินคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้ทุกคนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วยสาระส าคัญ จ านวน 5 ด้าน 
คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยวิธีการประเมินผลแบบออนไลน์
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตรวจ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และจัดอันดับคุณภาพ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นรูปธรรม และน าผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2) 

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3) มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนที่ 4) ผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส่วนที่ 5) ผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ส่วนที่ 6) แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ให้ความส าคัญในการประเมินคุณภาพเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

อย่างเป็นรูปธรรม มีวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด 

และขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยให้ทุกคนใน

สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เพ่ือใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และมีการจัดท าแผนพัฒนา

เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 

ชุมชน และสังคม 
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ภาคผนวก 

  ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assesment Report : SAR)  

               ปีการศึกษา 2561 

  ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ 

  ค. เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อ้างอิง 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาพ.ศ. 2561 โดยให้ทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  ได้แก่ 

 1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

 1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

 1.5  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

 1.6 .ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  และ 

 1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ด้านที ่2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ 

 2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

  2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

  2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 

          หรือ  ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม   และ 

2.2  การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ   

 2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ 

3.1  ครูผู้สอน 

 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 

 3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 

 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา  และ 

3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   



3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ด้านที ่4  ด้านการมีส่วนร่วม  ได้แก่ 

 4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 4.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  และ 

 4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา   

ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  ได้แก่ 

5.1  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

5.2  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

5.4  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  และ 

5.5  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

    1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในปีการศึกษา 2561 ได้มี
การปรับปรุงพัฒนาแบบองค์รวมเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพในทุกขั้นตอน สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์โดยสรุปผลเป็นร้อยละ ดังนี้ 

ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  96.8  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  88 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ   100 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    

ด้านที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วม  

   มีผลการประเมินคดิเป็นร้อยละ   100 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    

ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  

   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ   100 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    

 

    1.2 จุดเด่น 

 วิทยาลัยมีความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
เนื่องจากสถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้



งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน  
    1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยมีจุดที่ควรพัฒนาด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนเกิดปัญหาการออก
กลางคัน และด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เนื่องจากผู้เรียนขาดสอบและ
มีค่าคะแนนในการทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
    1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรมีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน และส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อม

แก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

 สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี

กระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ และส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลนักศึกษา

พระราชทาน จ านวน  9 คน รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จ านวน 3 ครั้ง รางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและ

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลเยาวชนคนเก่ง  และรางวัลจากการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 

เป็นต้น       

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และได้มีการประสานงานกับ

สถานประกอบการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน เพ่ือให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ

เสริมสร้างสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

 



4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ได้แก่ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัย ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าเสนอ

ผลงานของผู้เรียนในการการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและมีการน ามาใช้

ประโยชน์ได้จริง และได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ  เช่น ผลงานอุปกรณ์ล็อค

คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC (DTEC Smart Lock ) ได้รับรางวัล Young Innovator 

Awards จากประเทศสิงคโปร์  เป็นต้น 

 
     4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์
ความรู้ในด้านเปูาหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยในปี ๒๕๖๑ 
สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 
๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญ เช่น การก าหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ใน
ประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดย
ก าหนดเปูาหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การ
จัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหา
ของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ



ประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ
งานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาตลอด
ระยะเวลา 10 ปี โดยมีนโยบายส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดย
ก าหนดให้ครูทุกคนส่งผลงานเข้าประกวดอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทีมการ
แข่งขัน จนได้รับรางวัลจากการประกวดระดับต่าง ๆ ทั้ง ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสนองนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการด าเนินกิจกรรมตามการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ สามารถ
น าไปถ่ายทอดฝึกอบรมวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของชุมชนน าไปสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิง
พาณิชย์ได้ และเป็นการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีให้นักเรียน นักศึกษา น าความรู้ไป
บูรณาการวิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์
ได้ในอนาคต 
   
    4.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 
 2. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพราคาถูก 
 3. เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไป 
 4. สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ในการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้มีรายไดร้ะหว่างเรียน 
     4.3 วิธีการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยให้ทุกคนในวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
โดยจัดให้มีการประชุมวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผล ตามหลัก PDCA ดังนี้ 
   P = Plan การวางแผน 
 วิทยาลัยได้มีการประชุมวางแผนด าเนินงานเพื่อก าหนดเปูาหมายร่วมกัน ทั้งด้านการประเมินความ
คุ้มค่าต่องบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน โดยมีการน าเสนอโครงการผ่านผู้บริหารสถานศึกษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม และอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 
 
 D = Do การปฏิบัติ 
 วิทยาลัยได้ก าหนดให้ครูทุกคนส่งผลงานเข้าประกวด และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสร้างผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม มีการทดลองสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือส ารวจความ
พร้อมในด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและคุ้มค่าท่ีสุด  
                
 



C = Check ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
 มีการตรวจสอบปัญหาของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หลังจากท่ีด าเนินการแล้ว เพื่อให้ทราบถึงการ
บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานที่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคท่ี
เหมาะสม และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้  
 

A = ACT ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 เมื่อตรวจสอบปัญหาของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แล้ว หากพบว่ามีปัญหา หรือความบกพร่อง ได้ท า
การประเมินวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 
     4.4 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  พบว่า นักเรียน นักศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการ
สร้างผลงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เห็นได้จากการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด
ในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ตลอดระยะเวลา 10 
ปี เช่น การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในรอบปี 2561 ในหลายระดับ มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล จ านวน  
43 ชิ้น ได้แก่ ระบบปูองกันการลืมกุญแจรถจักรยานยนต์ DTEC  เครื่องปั่นเปลือกมะพร้าว  เครื่องถอด
กระบอกโช้คจักรยานยนต์  เครื่องฝานกล้วยแบบมือหมุน  อุปกรณ์หั่นกล้วยฉาบ  เครื่องช่วยพ่นของเหลว
ทางการเกษตรควบคุมด้วยมือถือ  พัดลมน้ าหล่อเย็น  ปั้มลม DC  หูช้างติดประตูล็อคบ้านปูองกันภัย  เข็ม
กลัดติดปกเสื้อ  อุปกรณ์ผูกลวด 2 in 1  อุปกรณ์จัดยึดชิ้นงานเครื่องจักสาน  อุปกรณ์เพาะเมล็ดพันธ์พืช 
(Seeding Equipment)  อุปกรณ์ระงับเหตุผู้ปุวยทางจิตและผู้มึนเมา  เชื้อราไตโคเดอร์มาบนข้าวสุก  ปั้มลม
อเนกประสงค์ Incinerator reduces carbon dioxide  อุปกรณ์ช่วยตอนกิ่งไม้  ไม้สามเหลี่ยมระดับ  
เครื่องช่วยร่อนทราย  ข้าวเกรียบผลไม้  ปั้มลมจากคอมเพลสเซอร์ตู้เย็น  เครื่องสับหญ้าอเนกประสงค์  
อุปกรณ์ปีนเสาไฟฟูา DTEC2  ถังยังชีพเคลื่อนที่ DTEC  เครื่องเกี่ยวข้าว DTEC SMART  อุปกรณ์ล็อคหมวก
กันน็อค คันเก่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC2  อุปกรณ์ช่วยถอด-ประกอบยางรถยนต์  DTEC 
smart lock  อุปกรณ์ก าจัดแมลง  สานศิลป์ DTEC  เครื่องปลอกผลไม้ 3 in 1  อุปกรณ์หั่นหอม  อุปกรณ์ไล่
ยุง  ระบบช่วยควบคุมการจอดรถภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (Managin Vehicle Parking In Detudom 
Techical College By Using DTEC innovative Parking System)  อุปกรณ์ช่วยตัดหวีกล้วย DTEC  หัว
ช้างหัตถศิลป์จากหง้าไผ่  กระดาษสา 3D DTEC  รถเข็นพยุงเดินผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ  
อุปกรณ์แจ้งเตือนการโจรกรรมและลืมกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์  เชื้อราไตโคเดอร์มาบนข้าวสุก  ระบบ
ปูองกันการลืมกุญแจรถจักรยานยนต์ DTEC  รถเข็นพยุงเดินผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ 
 
     4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความสามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 



 2. สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดได้ 
 3. นักเรียน นักศึกษา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปได้ 
 4. นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มีรายได้ระหว่างเรียน 



ส่วนท่ี 1  
บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร  

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 
2561 โดยให้ทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้มสี่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ท้ัง 5 ด้าน ดังน้ี 
ด้านที่ 1  ด้านผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษา  ได้แก ่
 1.1  การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
 1.2  ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
 1.3  ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเปน็ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 1.5  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1.6 .ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  และ 
 1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอน  ได้แก ่
 2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  2.1.1  การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
  2.1.2  การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือ ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม  
และ 
2.2  การจัดการเรียนสู่การปฏิบตัทิี่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิ   
 2.2.2  การจัดท าแผนการจดัการเรียนรูสู้่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอน 
ด้านที่ 3  ด้านครูผูส้อนและผู้บรหิารสถานศึกษา  ได้แก ่
3.1  ครูผูส้อน 
 3.1.1 การจัดการเรยีนการสอน 
 3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรยีน 
 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา  และ 
3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม   
3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ด้านที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วม  ได้แก ่
 4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
 4.2  การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  และ 



 4.3  การบริการชุมชนและจติอาสา   
ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  ได้แก ่
5.1  อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
5.2  ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
5.3  แหล่งเรยีนรู้และศูนย์วิทยบรกิาร 
5.4  ระบบอินเตอร์เนต็ความเร็วสงูเพื่อการใช้งานด้านสีสนเทศภายในสถานศึกษา  และ 
5.5  การเข้าถึงระบบอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 
    1.1 ผลสมัฤทธ์ิ 
 ผลจากการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุง
พัฒนาแบบองค์รวมเพื่อมุ่งสู่คณุภาพในทุกข้ันตอน สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิโดยสรุปผล
เป็นร้อยละ ดังนี ้
ด้านที่ 1  ด้านผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 
มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  96.8  ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
ด้านที่ 2  ด้านหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
   มีผลการประเมินคดิเป็นร้อยละ  88 ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม   
ด้านที่ 3  ด้านครูผูส้อนและผู้บรหิารสถานศึกษา 
   มีผลการประเมินคดิเป็นร้อยละ   100 ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม    
ด้านที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วม  
   มีผลการประเมินคดิเป็นร้อยละ   100 ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม    
ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
   มีผลการประเมินคดิเป็นร้อยละ   100 ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม    
 
    1.2 จุดเด่น 
 วิทยาลัยมีความพร้อมด้านปัจจัยพืน้ฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเนือ่งจาก
สถานศึกษามีการด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ แหล่งการเรยีนรู ้
โรงฝึกงาน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน  
 
    1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยมีจดุที่ควรพัฒนาดา้นการดูแลและแนะแนวผู้เรยีน เนื่องจากผู้เรยีนเกิดปญัหาการออกกลางคนั และด้าน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เนื่องจากผู้เรียนขาดสอบและมีค่าคะแนนในการทดสอบไม่ถึง
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
    1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 



 สถานศึกษาควรมีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผูเ้รียนใหส้ามารถส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลักสตูร
ก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน และส่งเสรมิให้มีการจัดอบรมให้ความรูเ้พื่อเตรยีมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ท่ี
จะเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
2. การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีกระบวนการในการส่งเสรมิ 
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และส่งนักเรยีน นักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดจนได้รับรางวัลตา่งๆ เช่น รางวัลนักศึกษาพระราชทาน จ านวน  9 คน รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จ านวน 3 
ครั้ง รางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลเยาวชนคนเก่ง  และรางวัลจากการแข่งขันทักษะและ
สิ่งประดิษฐร์ะดับนานาชาติ เป็นตน้       
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลเุปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และไดม้ีการประสานงานกับสถานประกอบการใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรรว่มกัน เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเสริมสร้างสมรรถนะในสาขางานหรือ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรยีนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีด ี(Best Practice) 
4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีด ี(Best Practice) ได้แก ่
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อน าเสนอผลงานของผู้เรยีนในการการ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและมกีารน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการ
แข่งขันระดับชาติและนานาชาต ิ เช่น ผลงานอุปกรณล์็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC (DTEC Smart Lock 
) ได้รับรางวัล Young Innovator Awards จากประเทศสิงคโปร ์ เป็นต้น 
 
     4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคญัในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเปูาหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมยัตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจาก
ประเทศท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศท่ีมรีะบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยในปี 
๒๕๖๑ สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จดัอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ ๔๒ ซึ่ง
ปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากน้ีประเทศไทยมีจดุแข็งในด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม อาทิ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทีส่ าคัญ เช่น การก าหนด
โจทย์การวิจัยทีต่อบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาของสังคม 
การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากรนักวิจยั และการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เป็นต้น 



 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวจิัยและพัฒนานวตักรรมโดยก าหนดเปูาหมาย
ให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมมีูลคา่การลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้ง ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ อาทิ การจัดอันดบัโดยสถาบันการจดัการนานาชาต ิและร้อยละของมูลค่า
การลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุม่ต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไข
ปัญหาของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ตลอดจนมุ่งเน้นการบรูณาการหนว่ยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวตักรรม การบรหิารจดัการงานวิจัย และการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ให้ความส าคญักับการวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาตลอดระยะเวลา 10 ปี 
โดยมีนโยบายส่งเสริม นักเรียน นกัศึกษา ในการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยก าหนดให้ครูทุกคนส่งผลงานเข้าประกวด
อย่างน้อย 1 ช้ินงาน และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทีมการแข่งขัน จนได้รับรางวลัจากการประกวดระดับต่าง ๆ ท้ัง 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งเปน็การสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
การด าเนินกิจกรรมตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปถ่ายทอดฝึกอบรมวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของชุมชนน าไปสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่
เชิงพาณิชย์ได้ และเป็นการวิจัย พฒันานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีให้นักเรยีน นักศึกษา น าความรู้ไปบรูณาการวิจยั 
สร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 
   
    4.2 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได ้
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรยีน นักศกึษาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ที่มีคณุภาพราคาถูก 
 3. เพื่อส่งเสรมินักเรยีน นักศึกษา ในการต่อยอดองค์ความรู้ในการพฒันาสิ่งประดิษฐ์ช้ินต่อไป 
 4. สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ในการผลิตและจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ ให้มีรายได้ระหว่างเรยีน 
 
     4.3 วิธีการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยให้ทุกคนในวิทยาลัยได้มสี่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยจัดใหม้ี
การประชุมวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผล ตามหลัก PDCA ดังนี ้
   P = Plan การวางแผน 
 วิทยาลัยได้มีการประชุมวางแผนด าเนินงานเพื่อก าหนดเปูาหมายร่วมกัน ทั้งด้านการประเมินความคุ้มค่าต่อ
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยมีการน าเสนอโครงการผ่านผูบ้ริหารสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม และอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรยีน 
 D = Do การปฏิบตั ิ
 วิทยาลัยได้ก าหนดใหค้รูทุกคนส่งผลงานเข้าประกวด และคดัเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม มีการทดลองสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเ์พื่อส ารวจความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้
สิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและคุ้มค่าที่สุด                  
C = Check ตรวจสอบการปฏบิัตติามแผน 



 มีการตรวจสอบปญัหาของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หลังจากท่ีด าเนนิการแล้ว เพื่อให้ทราบถึงการบรรลุตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ปญัหาและอุปสรรค การด าเนินงานท่ีเหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม และส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้  
A = ACT ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 เมื่อตรวจสอบปัญหาของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แล้ว หากพบว่ามีปัญหา หรือความบกพร่อง ได้ท าการประเมิน
วิเคราะห์วา่มีโครงสรา้ง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีควรแกไ้ข ปรบัปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 
     4.4 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานของวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม  พบว่า นักเรียน นักศึกษา ได้ให้ความส าคญักับการสรา้งผลงาน
การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เห็นได้จากการส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
และได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ตลอดระยะเวลา 10 ปี เช่น การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ในรอบปี 2561 ในหลายระดับ มสีิง่ประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัล จ านวน  43 ช้ิน ได้แก่ ระบบปูองกันการลมืกุญแจรถจักรยานยนต์ 
DTEC  เครื่องปั่นเปลือกมะพร้าว  เครื่องถอดกระบอกโช้คจักรยานยนต ์ เครื่องฝานกล้วยแบบมือหมนุ  อุปกรณ์หั่นกล้วยฉาบ  
เครื่องช่วยพ่นของเหลวทางการเกษตรควบคุมด้วยมือถือ  พัดลมน้ าหล่อเย็น  ปั้มลม DC  หูช้างติดประตูล็อคบ้านปูองกันภัย  
เข็มกลัดติดปกเสื้อ  อุปกรณ์ผูกลวด 2 in 1  อุปกรณ์จัดยดึชิ้นงานเครื่องจักสาน  อุปกรณเ์พาะเมลด็พันธ์พืช (Seeding 
Equipment)  อุปกรณ์ระงับเหตผุู้ปุวยทางจิตและผูม้ึนเมา  เชื้อราไตโคเดอรม์าบนข้าวสุก  ปั้มลมอเนกประสงค์ Incinerator 
reduces carbon dioxide  อุปกรณ์ช่วยตอนก่ิงไม ้ ไมส้ามเหลี่ยมระดับ  เครื่องช่วยร่อนทราย  ข้าวเกรียบผลไม ้ ปั้มลมจาก
คอมเพลสเซอรต์ู้เย็น  เครื่องสับหญ้าอเนกประสงค ์ อุปกรณ์ปีนเสาไฟฟูา DTEC2  ถังยังชีพเคลื่อนที่ DTEC  เครื่องเกี่ยวข้าว 
DTEC SMART  อุปกรณล์็อคหมวกกันน็อค คันเก่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC2  อุปกรณช่์วยถอด-ประกอบยาง
รถยนต ์ DTEC smart lock  อุปกรณ์ก าจดัแมลง  สานศิลป์ DTEC  เครื่องปลอกผลไม้ 3 in 1  อุปกรณ์หั่นหอม  อุปกรณไ์ล่
ยุง  ระบบช่วยควบคุมการจอดรถภายในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (Managin Vehicle Parking In Detudom Techical 
College By Using DTEC innovative Parking System)  อุปกรณ์ช่วยตัดหวีกล้วย DTEC  หัวช้างหัตถศิลป์จากหง้าไผ ่ 
กระดาษสา 3D DTEC  รถเข็นพยุงเดินผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอาย ุ อุปกรณ์แจ้งเตือนการโจรกรรมและลืมกญุแจ
ออกจากรถจักรยานยนต ์ เชื้อราไตโคเดอร์มาบนข้าวสุก  ระบบปูองกันการลืมกญุแจรถจักรยานยนต์ DTEC  รถเข็นพยุงเดิน
ผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผูสู้งอายุ 
 
     4.5 ประโยชน์ท่ีไดร้ับ 
 1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความสามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐไ์ด้ 
 2. สนับสนุนให้ นักเรยีน นักศึกษา สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดได้ 
 3. นักเรียน นักศึกษา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ช้ินต่อไปได้ 
 4. นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ มรีายได้ระหว่างเรียน 

ส่วนท่ี 2  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 
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          วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดมิชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  เมื่อวันท่ี  28  กรกฎาคม  
2540  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 9 ปี  เป็น 12  ปี  และเพื่อกระจายสถานศึกษา
ด้านวิชาชีพสู่พื้นท่ีชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด 
        ปี  พ.ศ.  2541-2542 อาคารอ านวยการ  อาคารเรยีนช่ัวคราว  อาคารโรงฝึกงานช่ัวคราว  อาคารอ านวยการ ขนาด 3 
ช้ัน อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ช้ันและอาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ช้ันและอาคารประกอบอ่ืนๆ  ก่อสร้างแล้วเสรจ็ จึงเปิด
ท าการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ 
        ปี  พ.ศ.  2543  วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลีย่นช่ือจาก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2  เป็นวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม  ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดนิเพื่อเป็นของวิทยาลัย  จ านวน 72 ไร่ และเริ่มจดัระบบ
การบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดย
เน้นวัตถุประสงค ์ (Management by Objective) ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน  แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือท้ังครุภณัฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรยีนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจนส าเรจ็เป็นรูปธรรมไดร้ับเกยีรติบตัรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และ
วิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น  กรมอาชีวศึกษา  เป็นต้น 
        ปี  พ.ศ. 2544-2547  วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศกึษา  ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีปรมิาณ
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้น  จึงเปิดการเรยีนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคคีรบทุกสาขาวิชา  และ
ได้ด าเนินการจดัท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 2544-2547)  โดยการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุายจน
แล้วเสร็จ  มีเปูาหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคณุภาพ  มุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ให้เกิด
ประโยชน์ท้ังด้านการเรยีนการสอนและการบริหารจัดการ  ส่งผลใหผู้้เรยีนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์แก่บุคคลทัว่ไป  เช่น  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอนกรีตพลังช้าง  ชนะเลิศองค์การวชิาชีพดีเด่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก  รอบที่ 1 จาก สมศ.  ระดับคณุภาพดีมาก 
(3A)  เป็นต้น  ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นท้ังสิ้นประมาณ  1,800  คน  
        ปี พ.ศ. 2548-2551  วิทยาลัยได้น าข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคณุภาพการศึกษาภาย
นอกจาก  สมศ.  รอบที่ 1 และน าข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถานประกอบการมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการจดัท า
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา  ระยะที่ 2 (2548-2551) จนแล้วเสร็จ  มีเปูาหมายให้วิทยาลยัเจรญิเติบโตทั้งด้านปรมิาณ
และคณุภาพมุ่งน าเทคโนโลยสีารสนเทศ  มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์  บริการวิชาชีพสู่สังคมอยา่งต่อเนื่องหลากหลาย
รูปแบบ  มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุในการปฏิบัติงานท้ังด้านการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการส่งผลใหผู้้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเรจ็เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป  
 ปี  2552-2555  วิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการบรหิารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ถือเป็นห้วงปีแห่งคุณภาพ วิทยาลัยไดร้ับ
รางวัลต่างๆ  มากมาย  เช่น  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ ่ ปีการศึกษา 2551 และ 2555 
นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  รางวัล



ชนะเลิศสิ่งประดิษฐเ์ทคโนโลยรีะดับชาต ิ รางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาต ิ รางวัลเยาวชนดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา   
 ปี  2556-2559  วิทยาลัยเข้าสู่ยุคการเปลีย่นผ่านมีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมากข้ึนเพื่อสอดคล้องกับผู้เรยีน 
ท าให้ได้รับรางวัลตา่งๆ เช่น รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคณุธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2556 รางวัลชนะเลิศรางวัลระดับดีเยี่ยม
และรับโลร่างวัล Lead Innovation Award ระดับชาต ิ ประจ าปี 2557 รางวัลชนะเลศิเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรคด์ีเด่น ประจ าปี 2557 รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดคน้ ระดับนานาชาติ ณ กรุง
ไทเป ประเทศไต้หวัน  ประจ าปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ ่ 
ประจ าปี 2558  รางวัลชนะเลิศ ผูท้รงคุณวุฒิ (Horner Awards)  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรยีญทอง ทักษะงานปูน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 รางวัล สเปเชียล ไพร์ซ รางวัลอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบ าบัด DTEC ของสหพันธ์สมาคม
นักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ในงาน “ Thailand Inventors Day 2017 เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม และ ผลงานดเีด่น สาขาก่ออิฐ 
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 2559 และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ 
ได้รับรางวัล 4 ดาว 
 ปี 2560-ปัจจุบัน วิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับไทยแลน 4.0 ท าให้ประสบความส าเร็จใน
ด้านต่างๆอีกมากมาย เช่น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวลันวัตกรรมแห่งประเทศไทย ระดบัชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2560, ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณล์็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยายยนต์ DTEC ไดร้ับรางวลั Young Innovator 
Awards จากประเทศสิงคโปร์ ในการประกวดงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศเหรยีญทอง ในการ
แข่งขัน “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018” อุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง DTEC ระดับชาติ ไดร้ับรางวัล 3 รางวัล คือ 
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐร์ุ่นใหม่ รางวัลเหรียญทองระดบัอาชีวศึกษา รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 การเขียนข้อเสนอโครงการ
ระดับอาชีวศึกษาเป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนนักเรยีน นักศึกษา   2,671  คน  
  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาโดดเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ โดยใหผู้ส้ าเรจ็การศึกษาเป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรม ตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษาคณุธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสตูรในแตล่ะระดับ
และแตล่ะสาขาวิชา สาขางาน เปน็ท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสดัส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรยีนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  
  สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 72 ไร่ ไมม่ีแหล่งอบายมุข มีจ านวนนักเรยีน 
นักศึกษา 2,671 คน ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จนได้รับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2548 ,2551 ,2555 เป็นต้น 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  แนวพรมแดนตดิต่อกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา รวม
ความยาวประมาณ  428  กิโลเมตร  อาชีพท่ีส าคัญของชาวอุบลราชธาน ี คือเกษตรกรรม แบ่งการปกครองเป็น 25 อ าเภอ  
  สภาพสังคม 
           จังหวัดอุบลราชธาน ี ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร มเีนื้อท่ีประมาณ 15,744,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10.069  ล้านไร ่ คิด
เป็นร้อยละ 9.16  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
        ทิศเหนือ              ติดต่อ  จังหวัดอ านาจเจรญิ  จังหวัดยโสธรและสาธารณรัฐ   
                           ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้      ติดต่อ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  และจังหวัดศรสีะเกษ 
 ทิศตะวันตก           ติดต่อ  จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดยโสธร 



2.2 แผนภมูิการบริหารของสถานศึกษา



 



2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 557 0 0 557 

ปวช.2 465 0 0 465 

ปวช.3 682 0 0 682 

รวม ปวช. 1704 0 0 1704 

 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 232 185 417 

ปวส.2 393 157 550 

รวม ปวส. 625 342 967 

  ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 717 294 41.00 

ปวส.2 395 422 106.84 

รวม 1112 716 64.39 

  ข้อมูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 631 260 41.20 

ปวส.2 402 314 78.11 

รวม 1033 574 55.57 

  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จดัการ/ ผู้อ านวยการ/ รองผู้อ านวยการ/ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการคร/ู ครเูอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ไดร้ับการรับรอง 16 16 16 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการคร ู 19 19 19 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 



ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ครูพิเศษสอน 29 19 29 

เจ้าหน้าท่ี 42 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 0 - - 

รวม คร ู 64 54 64 

รวมทั้งสิ้น 111 54 64 

  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 6 6 12 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 9 9 18 

  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรยีน 6 

อาคารปฏิบตัิการ 9 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค ์ 1 

อาคารอื่น ๆ 10 

รวมทั้งสิ้น 27 

  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 4545500.00 

งบด าเนินงาน 6538120.00 

งบลงทุน 6000000.00 



ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 18480655.00 

งบรายจ่ายอื่น 1639400.00 

รวมทั้งสิ้น 37203675.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ความรู้ด ี ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าทางสังคม 
  อัตลักษณ ์
  คุณภาพ (Quality) 
  เอกลักษณ ์
  ความเป็นหนึ่งเดยีว (Unity) 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลติและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี มีคณุธรรม น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
  พันธกิจ 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล 
2. พัฒนาระบบและบคุลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้จัดการเรยีนการสอน  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร ครู บคุลากรทางการศึกษาและผู้มสี่วนได้เสียมีคณุธรรมตาม        
   เกณฑ์มูลนิธยิุวสถิรคุณ 
4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
   พอเพียงอย่างยั่งยืน 
  เปูาประสงค ์
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล 
2. ผู้เรียนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมคีุณธรรม ตามเกณฑ์มลูนิธิยุวสถริคุณ 
4. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) 
  ยุทธศาสตร ์
   
1.  การบรหิารแบบมีส่วนร่วม  (Participative  Management) 
2.  การท างานเชิงรุก  (Proactive) 
3.  เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู ้ (Learning  organization) 



4.  เปูาหมายเพื่อชุมชนและสังคม  (Relevance) 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคณุภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มปริมาณผูเ้รียน 
กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัล Young Innovator Awards จากผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์
ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยายยนต์ DTEC (DTEC Smart 
Lock )  

ชนะเลิศ นานาชาติ 
สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ  

ผลงานกิจกรรมแข่งขันระเบียบแถวดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตร
นารีวิสามญัอาชีศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 19  

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน การแขง่ขันระบบอัตโนมตัิอุตสาหกรรม ใน
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 

ชนะเลิศ ชาติ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 
อุบลราชธาน ี

รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลเหรียญเงิน อุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค 
คันเร่งและกา้นเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ในงานวันนักประดษิฐ์ 
ประจ าปี 2561 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือ
รถจักรยานยนต์ DTEC  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร  
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 เหรียญทอง อุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง  
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

รางวัลชนะเลิศ อุปกรณแ์ท่นยืนกายบริหาร  ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

รางวัลชนะเลิศ อุปกรณแ์ท่นยืนกายบริหาร  ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

การเขียนข้อเสนอรายงานวิจัย ในการประกวดโครงการกิจกรรมบ่ม
เพาะสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา (RIN) ประจ าปีงบประมาณ 2560  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ไดร้ับรางวัล
ระดับดีเด่น 2) อุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบ าบัด DTEC TWO ไดร้ับ

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ  



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลระดับดเีด่น  

รางวัลค่ายย่อยดีเด่น กิจกรรมทักษะระเบยีบแถว  
รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กิจกรรมทักษะระเบยีบแถว งานชุมนุม
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมผจญภยั หมู่ลูกเสือชาย งาน
ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวสิามญั 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเดนิทางไกล หมูลู่กเสือชาย งานชุมนมุ
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

กลุ่มลูกเสือวิสามัญ ดีเด่น กลุ่มที่ 3 ค่ายย่อยที่ 1 งานชุมนุมลูกเสือ
เนตรนารีวิสามัญ 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมผจญภยั หมู่ลูกเสือหญิง งาน
ชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวสิามญั 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญใน
สถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญใน
สถานศึกษา 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจกั
ยานยนต์ DTEC  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 4 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

โล่รางวลัชนะเลศิ อุปกรณล์็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมอื
รถจักรยานยนต์ DTEC  

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กรมพลศึกษา กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ไดผ้่านรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคของภาคอีสาน 
ในการแข่งขัน EchoVE Contrest 2018  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน มวยสากลสมคัรเล่น 3 เหรียญทอง, รางวัลรอง รางวัล ภาค ส านักงานคณะกรรมการการ



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ชนะเลิศการแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่น 3 เหรียญทองแดง และรางวลั
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย 2 เหรียญเงิน ณ สนามกีฬา
จังหวัดอุดรธาน ี

อื่น ๆ อาชีวศึกษา 

รับรางวัล Honor Award และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญเงิน ระบบ
แจ้งเตือนการลืมกุญแจ ออกจากรถจักรยานยนต์ DTEC  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รถเข็นพยุงผู้ปุวย กล้ามเนื้ออ่อนแรงและ
ผู้สูงอายุ  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดบัเหรียญทองและเหรียญเงิน “ทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี”  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ใบประกาศเกียรติคณุ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากได้
สนับสนุนการฝึกซ้อมนักศึกษา นายธวัชชัย พลจันทร์ และ นายปิยวฒัน์ 
แสนพล เพื่อแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 12 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดอุบลราชธาน ี

รางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชีใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
คณะบริหารธรุกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี  

ได้รางวลัระดับชาติ 3 รางวัล (อุปกรณ์ปักด าต้นกลา้พอเพียง DTEC การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ระดับชาติประจ าปีการศกึษา 
2561 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักวิจัยแห่งชาติ  

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) Mr.Suriya Samkaew 2) Mr.Luang Parasanmphunt 3) Miss.Pensri 
Kullapat 4) Miss.Nongrak Boonsert  
รางวัล Young Innovator Awards จากผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ล็อคคันเร่ง
และก้านเบรกมือรถจักรยายยนต์ DTEC (DTEC Smart Lock )  

ชนะเลิศ นานาชาติ 
สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

1) นายสรุิยา สามแก้ว 2) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 3) นางสาวเพ็ญศร ีกุลพัฒน์  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 อุปกรณล์็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรก
มือรถจักรยานยนต์ DTEC การเขยีนข้อเสนอโครงการระดับอาชีวศกึษา 
ประจ าปี 2561 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาต ิ

1) นายสรุิยา สามแก้ว 2) นายหลวง ประสานพันธ ์3) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 
4) นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน ์ 
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลเหรียญเงิน อุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและ
ก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าป ี2561 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ  

1) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 2) นายสุริยา สามแก้ว 3) นางสาวพรปวณี์ ก้าน
เพชร  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแห่งชาติ  



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลเหรียญทองแดง อุปกรณ์ห่อผลไม้ 3 In 1 ในงานวัน
นักประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 

1) นายหลวง ประสานพันธ ์2) นายสุริยา สามแก้ว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือ
รถจักรยานยนต์ DTEC  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 2) นายสุริยา สามแก้ว 3) นางสาววิภาวด ีจันทร์
อุตส่าห์ 4) นางสาววิภาวดี จันทรอ์ุตส่าห์ 5) นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ 6) 
นางสาวเพชรชรัตน์ โพธ์ศร ี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

1) นายหลวง ประสานพันธ ์2) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 3) นางสาวเพ็ญศรี 
กุลพัฒน์ 4) นายสรุิยา สามแก้ว 5) นางสาวกิตยาภรณ์ ทวีสิทธิ ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 เหรียญทอง อุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

1) นายวิจัย ปรสัพันธ ์ 
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงดนตรสีากลคนพันธ์ R 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายสรุิยา สามแก้ว 2) นายหลวง ประสานพันธ ์ 
สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณล์็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักยานยนต์ DTEC  

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นางสาวสมภาน เจตนา 2) นายโกวิทย์ เคาเลิศ 3) นายสรุิยา สามแก้ว 4) 
นายธนากร ปวะบุตร 5) นางสาวปาริชาติ ทองทับ  
อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 4 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นางสาวประภาดา พวงพุฒ 2) นายโกวิทย์ เคาเลิศ  
คณะอนุกรรมการฝุายควบคุมการแข่งขันทักษะการเช่ือม การแข่งขันทักษะการ
เชื่อม GTAW & SMAW  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายวัชระ เขียวกลม 2) นายเรอืงชัย เขียวสด  
การแข่งขันทักษะงานปูน รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นางสุดใจ ภูเ่ทศ  
ได้เข้าร่วมเป็นรองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานส ารวจเพื่อการ
ก่อสร้าง รองผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม การประเมินมาตรฐาน
องค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายณัฐวิชช์ มะลิวัลย ์2) นายพิบูล ชวนชม  
ใบประกาศเกียรติคณุ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการแข่งขันฝีมือ
แรงงานอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒ “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018” 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดอุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายนรงค์ฤทธ์ิ อ าพันธ ์ 
ครูผู้ควบคมุ ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การจัดประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายเรืองชัย เขียวสด  
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานคอนกรีต การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายเรืองชัย เขียวสด  
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานคอนกรีต การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายเรืองชัย เขียวสด  
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานปูน การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายวัชระ เขียวกลม  
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานงานปูน การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายณัฐพัชร วรพมิพ์รัตน ์ 
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานไม้ การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

1) นายวิเศรษฐ ศรีแสง  
ครูผู้ควบคมุทีม การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  
รางวัลพระราชทานโลเ่กียรติคณุ “บุคคลผู้ท าคณุประโยชนต์่อเด็กและเยาวชน”
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

1) ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  
รับประทานโล่ ประกาศเกยีรตคิุณ "บุคคลที่ด าเนินการดีเด่นด้านปูองกันควบคุม 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เนื่องในวัน งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ กระทรวงสาธารณะสุข 

1) ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  
รับพระราชทานประกาศเกียรติคณุ สถาบันท่ีให้ความร่วมมือจดัหาผู้บริจาค
โลหิตเป็นหมู่คณะ  

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สภากาชาดไทย 

1) นายโกวิทย ์2) นายประลองยุทธ  
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน กีฬามวยสากลสมคัรเล่นหญิง /กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย ใน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมสร์ะดับชาติ ครั้งที่ 13 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  

1) นายสนธติ ดาโรจน ์ 
ผู้จัดการทีม กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย/กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ในการ

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาต ิครั้งท่ี 13 

  รางวัลและผลงานของผู้เรยีน ปีการศึกษา 2560 

ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) Mr.Wuttipong Boribal 2) Mr.Srimongkhon Udomkeaw 3) 
Theppichai Somjit 4) Miss.Ladda Srisopa 5) Miss.Piyatida 
Bubphiboon 6) Sarawut Pumjan  
รางวัล Young Innovator Awards จากผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์
ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยายยนต์ DTEC (DTEC Smart 
Lock )  

ชนะเลิศ นานาชาติ 
สานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

1) นายธวัชชัย พลจันทร์ 2) นายปิยวัฒน์ แสนพล  
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ระบบอัตโนมัติอตุสาหกรรม ในงานแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 

ชนะเลิศ ชาติ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 
อุบลราชธาน ี

1) นายพอเจตน์ ห้วยยาง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การน าเสนองานวิจัย ประเภทโปสเตอร์ 
เรื่องการศึกษาคณุสมบัติ ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ใช้ทรายแม่น้ ามูล ในงาน
การประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายวุฒิพงษ์ บริบาล 2) นางสาวลัดดา ศรีโสภา 3) นายศรมีงคล 
อุดมแก้ว 4) นางสาวปวีณา ถนอมทรัพย์ 5) นายเทพพิชัย สมจิตร 6) 
นางสาวปิยะธิดา บับพิบูลย์ 7) นางสาวณัฐธิดา โพธิบตั 8) นายพัชร
พล คางาม 9) นายสรวิช  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและ
ก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC การเขียนข้อเสนอโครงการ
ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 2561 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ  

1) นายวุฒิพงษ์ บริบาล 2) นางสาวลัดดา ศรีโสภา 3) นายศรมีงคล 
อุดมแก้ว 4) นางสาวปวีณา ถนอมทรัพย์ 5) นายเทพพิชัย สมจิตร 6) 
นางสาวปิยะธิดา บับพิบูลย์ 7) นางสาวณัฐธิดา โพธิบตั 8) นายพัชร
พล คางาม  
อุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ 
DTEC การเขียนข้อเสนอโครงการระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 2561 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ  

1) นายวุฒิพงษ์ บริบาล 2) นางสาวลัดดา ศรีโสภา 3) นายศรมีงคล 
อุดมแก้ว 4) นางสาวปวีณา ถนอมทรัพย์ 5) นายเทพพิชัย สมจิตร 6) 
นางสาวปิยะธิดา บับพิบูลย์ 7) นางสาวณัฐธิดา โพธิบตั 8) นายพัชร
พล คางาม  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ  



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลเหรียญเงิน อุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค 
คันเร่งและกา้นเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ”์ ประจ าปี 2561 

1) นางสาวพัชริดา คงมาก 2) นางสาวสดุารัตน์ บัวผัน 3) นาย
ยุทธนา สานารี 4) นางสาวณัฐฐฺนนัท์ ศรีสว่าง 5) นางสาวสายชล 
ทองสู้  
รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลเหรียญทองแดง อุปกรณ์ห่อผลไม้ 3 In 1 
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 2018 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ  

1) นายวุฒิพงษ์ บริบาล  
ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา
อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

1) นายเกรยีงศักดิ์ ค าดี 2) นายเทพพิชัย สมจิตร 3) นางสาวปิยะ
ธิดา บับพิบูลย์ 4) นางสาวลดัดา ศรีโสภา 5) นายชิณวัธ โชติพันธ์ 6) 
นางสาวชนัดดา พลายเนาว์ 7) นางสาวพัญทิวา พิเคราะห ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือ
รถจักรยานยนต์ DTEC  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นายยุทธนา สานารี 2) นางสาววัลวิสา ก้อนค าตัน 3) นางสาวปิ
ยะธิดา นามธรรม 4) นางสาวพัชริดา คงมาก 5) นางสาวสุดารัตน์ 
บัวผัน 6) นางสาวพรทิพย์ มูลจติ 7) นางสาวศรมีงคล อุดมแก้ว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นายสรวิชญ์ คูณสว่าง 2) นายศรีมงคล อุดมแก้ว 3)นายวุฒิพงษ์ 
บริบาล 4) นางสาวลดัดา ศรีโสภา 5) นายพัชรพล ค างาน 6) นาย
รัตติกร ทองแสง 7) นายธนโชติ ชาชุมพร 8) นางสาวณัฐธิดา โพธิษัติ  
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 เหรียญทอง อุปกรณ์ปักด าต้นกล้า
พอเพียง  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นายสรวิชญ์ คูณสว่าง 2) นายศรีมงคล อุดมแก้ว 3)นายวุฒิพงษ์ 
บริบาล 4) นางสาวลดัดา ศรีโสภา 5) นายพัชรพล ค างาน 6) นาย
รัตติกร ทองแสง 7) นายธนโชติ ชาชุมพร 8) นางสาวณัฐธิดา โพธิษัติ  
รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 1 เหรียญทอง อุปกรณ์ปักด าต้นกล้า
พอเพียง  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นางพงษ์พัฒน์ ทาค ามิล 2) นายชัยรัตน์ พรมราช 3) นายวรวุฒิ 
บุญทอง 4) นายเทาโสภณ ธาดา 5) นายศักดิม์งคล สารรตัน์ 
นักศึกษา  
รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดวงดนตรสีากลคนพันธ์ R 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายวิศรตุ สลีาทอง 2) นายณคงค์ศักดิ์ บัวงาม  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก  

ชนะเลิศ ภาค 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน วิทยาเขาสรุินทร ์

1) นายธงชัย ค าประภา 2) นายภาคภูมิ บัวใหญ ่ 
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาต่อประกอบมุมไม้ ผลงานต่อประกอบ
มุมไม้  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  

1) นายกฤษฎา ทัศศิร ิ 
รางวัลเหรียญเงิน สาขาไม้เครื่องเรือน  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  

1) นายรังสรรค์ ส าราญ 2) นายกมลลักษณ์ ทันใจ  
รางวัลเหรียญทอง สาขาก่ออิฐ 

ชนะเลิศ ภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ  

2) นายธนพล คงสดีา  
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

1) นายสิทธิชัย ตันสิงห ์ 
รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานเครือ่งจักรกล CNC (เครื่องกลึง) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

2) นายณัฐพงษ์ ปาทะวิง  
รางวัลเหรียญเงิน สาขาไม้เครื่องเรือน  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

1) นายปิยวัฒน์ แสนพล  
รางวัลเหรียญทอง สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

1) นางสาวกันนิกา พัฒรา 2) นางสาวสุนสิา ยามา 3) นางสาวจีรวร
รณ พวงจ าปา 4) นางสาวสุภสิรา อ่อนแก้ว 5) นางสาวสายรุ้ง ราช
ภักดี 6) นางสาววรรณภา วงษ์ใหญ่ 7) นางสาวทิพย์สุดา บุญเลิศ 8) 
นางสาวอรทัย สีโห  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมทักษะระเบียบแถว งานชุมนุม
ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 7 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นางสาวลดัดา ศรีโสภา 2) นายศิรินนท์ จันทร์อร่าม 3) นายสุริยา 
เข็มมา 4) นายศรีมงคล อุดมแก้ว  
อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักยานยนต์ DTEC 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นางสาววชิราภรณ์ บญุทอง 2) นางสาวกนกวรรณ บุญพบ 3) 
นางสาวปิยดา นามธรรม  
รองชนะเลิศอันดับ 2 The marketing Challenge (ทักษะการ
น าเสนอสินค้า)  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายผดุงพงษ์ ขันตี  รอง จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รองชนะเลิศ ทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วย
คอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายวิทยา สินประยะ  
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงสากลชาย  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวสภุาวดี ละศรีนวล  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องสากลหญิง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายณัฐพงษ์ บุปผาเผ่า 2) นายณัฐวุฒิ ค าภาบตุร 3) นาย
อานุภาพ สาธุจรญั  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวงดนตรโีฟล์ซองคนพันธ์ R  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายเขตโสภน ธาดา 2) นายศักดิ์มงคล สาระรัตน ์3) นายอรุช 
แสวงสาย 4) นายพงพัฒน์ ทาค ามิฬ 5) นายชัยรัตน์ พรมราช  
รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายจิระพัฒน์ บุญธรรม 2) นายวุฒิพงษ์ บริบาล  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวสุพรรษา เปลี่ยนส ี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการเลขานุการ/
สาขาวิชาการจดัการส านักงาน (สาขาวิชาชีพพิมพ์ไทยด้วย
คอมพิวเตอร์)  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  

1) นางสาวรุ่งทิวา บุญเกดิ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะสาขาวิชาการ
เลขานุการ/สาขาวิชาการจัดการส านักงาน (ทักษะวิชาชีพพิมพ์
อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์)  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวดาวฤดี สุขศร ี2) นายสุทัศน์ พิกุล  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวพิไลวรรณ ราชจันทร์ 2) นางสาวมลัลิกา แก้วบัวเคน  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ี
พลเมือง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวสุนสิา ยามมา 2) นายโชคชัย โพธ์ิล่าม  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาท
ไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวนภาพร สืบมา  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การประกวดพูดสาธิตเป็น
ภาษาอังกฤษ (Demonstration Contest)  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายศรมีงคล อุดมแก้ว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทร
พจน์ภาษาจีนกลาง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี  

1) นายศรมีงคล อุดมแก้ว  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การประกวดสุนทร
พจน์ภาษาจีนกลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายรตัติกรณ์ ทองแสง 2) นายสรวิชญ์ คณูสว่าง 3) นายกฤษดา 
ทองเนตร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกสด์้วยคอมพิวเตอร ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายศิวกร ดาราช 2) นายสุรวิชช์ สิมภะรักษ์  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะการเชื่อม GTAW&SMAW  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายณัฐพล ศักดิ์ศร ี2) นายณัฐวุฒิ บุญเรือง  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเช่ือม GTAW&SMAW  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายนพฤธ์ิ กล่ าพุทธา 2) นายยุทธพิชัย ชนะพันธ์ 3) นายนคร สัง
กะเพศ  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายรังสรรค์ ส าราญ 2) นายกมลลักษณ์ ทันใจ  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานปูน  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายศักดิส์ิทธ์ิ ค าจันทร ์2) นายพีรพันธ์ หลักทอง 3) นายพงษ์
พัฒน์ สาโสม 4) นายสิทธิศักดิ์ ประดับพรม 5) นายสุทธิพร รัตทยา  
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายจีระพงษ์ อิฐอ่อน 2) นายเดชด ารง พรมวงศ ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานคอนกรีต  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายกฤษฎา พัศศิร ิ2) นายณัฐพงษ์ ปาทะวิง 3) นายภาคภูมิ มัง
ใหญ่  
รางวัลรองชนะเลิศ ทักษะงานไมเ้ครื่องเรือน  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายอนุติ กายชิต 2) นางสาวปญัจมาภรณ์ ทองสอาด 3) นายณัฐ
พล พวงจ าปา  
รางวัลรองชนะเลิศ ทักษะประมาณราคาอาคารพาณิชย์  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธาน ี

  รางวัลและผลงานของผู้เรยีน ปีการศึกษา 2561 

ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายธวัชชัย พลจันทร์ 2) นายปิยวัฒน์ แสนพล  
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน “WorldSkills ASEAN 

ชนะเลิศ นานาชาติ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
7 อุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

Bangkok 2018”  

1) นายชานนท์ วงษาเคน 2) นายเกรียงศักดิ์ ค าด ี3) นายดสุิต ขอสขุ  
อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นายสรุวิชช์ สิมภะรักษ์ 2) นายศิวกร ดาราช  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะการเช่ือม GTAW & 
SMAW  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายนเรนทร์ฤทธ์ิ คุณชื่น 2) นายสุทัศน์ พิกุล 3) นางสาววนิดา 
ประสมพันธ์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดบัเหรียญทองและเหรียญเงิน 
“ทักษะโปรแกรมส าเร็จรปูเพื่องานบัญชี” 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายกมลลักษณ์ ทันใจ 2) นายรังสรรค์ ส าราญ 3) นายวชิรพล อ า
พันธ ์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับเหรยีญ
ทอง  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายศรมีงคล อุดมแก้ว  
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นางสาวศศิมาพร เพียงยา 2) นางสาววิลาวรรณ ขันเรือง 3) นายศรี
มงคล อุดมแก้ว  
ได้ผา่นรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคของภาคอีสาน ในการข่งขัน 
EchoVE Contrest 2018 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สักนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายนเรทร์ฤทธ์ิ คุณชื่น  
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์  

ชนะเลิศ จังหวัด 
คณะบริหารธรุกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

1) นายสุทัศน์ พิกุล  
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัทักษะทางวิชาชีพบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

ชนะเลิศ จังหวัด 
คณะบริหารธรุกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

1) นายปิยวัฒน์ แสนพล 2) นายธวัชชัย พลจันทร์  
ใบประกาศเกียรติคณุ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการ
แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ “WorldSkills ASEAN 
Bangkok 2018” 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวมัทนา ส่งเสรมิ 2) นายถนอมศักดิ์ ปูองค า 3) นายภานุพงษ์ 
มิ่งขวัญ 4) นายสรุวิชา สิงห์คง  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รองชนะเลิศอับดับ 1 ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การจดัประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

1) นายรังสรรค์ ส าราญ 2) นายเฉลิมพล พรมการ 3) นายกมลลักษณ์ 
ทันใจ  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานปูน การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายวรรณชนะ ยืนสุข 2) นายศรายุทธ พระศรียา 3) นายบูรพา 
ขาวสุข  
รางวัลชนะเลิศ ทักษะงานไม้ การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายศุภชัย สาธุวงศ ์2) นายสุรยิัน ศิลาวรรณ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส 
ช้ินงาน  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายสิทธิชัย ต้นสิงห ์2) นายอาทิตย์ ท้องถิ่น  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามติิ  

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นางสาวนีรนุช บุญม ี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบ
เครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นางสาววนิดา 2) นายสุทัศน์ พิกุล  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นายเอกราช งวงช้าง  
รางวัลชนะเลิศ (เหรยีญทอง) ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 
เวลเตอร์เวท น้ าหนักไม่เกิน 69 กก. ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

1) นายประภาส นาค ามลู  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ประเภทกีฬามวยสากล
สมัครเล่นชายรุ่น ไลท์เวท น้ าหนักไม่เกิน 60 กก. ในการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งท่ี 13  

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  

ส่วนท่ี 3  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 



  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังน้ี  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูส้ าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู ้มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู ้

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบตัิตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมสีุขภาวะทีด่ ี

1.3 ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนสิัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรบัผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจติส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ใช้หลักสตูรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเดน็การประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสตูรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรยีน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มี
การปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 



  สถานศึกษามีครูทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาและมจี านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไดร้ับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้
พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวชิาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาและการประเมนิผลการเรยีนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ดูแลให้ครจูัดการเรยีนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย
บริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภณัฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัติ 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศกึษา ตามนโยบายส าคญัที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรยีน รวมทั้งการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

  สถานศึกษามีการสร้างความรว่มมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา การ
จัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนและคนในชุมชนสู่สังคมแหง่การเรียนรู ้

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจดัท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรยีน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ และเผยแพรสู่่
สาธารณชน 

ส่วนท่ี 4  
ผลการประเมินคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 



4.1.1 ผลสัมฤทธ์ิ  
1) ด้านความรู ้
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนใหส้ามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา ที่หลักสตูรก าหนด
และลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 57.40 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 3 ระดับ
คุณภาพ  ปานกลาง 
 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูป้ระกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวดั ระดบัภาค และระดับชาติ ดังนี ้
ร้อยละ 92 ของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทยีบกับจ านวนผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายทีผ่่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมผีล การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด  ผลการประเมิน  ค่า
คะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3. ผลงานของผู้เรยีนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ผลงานของผู้เรียน
ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชนไ์ด้จริงในระดับจังหวดั ระดับภาค ระดบัชาติ และ
ระดับนานาชาติ ดังนี ้
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  43  ผลงาน  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  4  ระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ 
 
4. ผลการแขง่ขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วม การประกวด 
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัจังหวัด 



3. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 
4. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 
5. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบันานาชาติ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรยีนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตาม
หลักสตูร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
ระดับ ปวช. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตอ้งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑป์ระเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตอ้งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑป์ระเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 90.53 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครัง้แรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยีย่ม 
 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรยีนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรยีน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 67.24 ของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลักสตูร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  3 
ระดับคณุภาพ ด ี
 
7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไมน่ับรวมผูเ้รียนเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 95.58 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ



เทียบกับผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
 * เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เพิง่ส าเร็จการศึกษาจึงต้องเก็บข้อมลู ปีการศึกษา 2560 
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนใหส้ามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา ที่หลักสตูรก าหนด
และลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 57.40 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 3 ระดับ
คุณภาพ  ปานกลาง 
 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูป้ระกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวดั ระดบัภาค และระดับชาติ ดังนี ้
ร้อยละ 92 ของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทยีบกับจ านวนผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายทีผ่่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมผีล การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด  ผลการประเมิน  ค่า
คะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3. ผลงานของผู้เรยีนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ผลงานของผู้เรียน
ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชนไ์ด้จริงในระดับจังหวดั ระดับภาค ระดบัชาติ และ
ระดับนานาชาติ ดังนี ้
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  43  ผลงาน  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  4  ระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ 
 
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 



สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วม การประกวด 
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัจังหวัด 
3. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 
4. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 
5. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบันานาชาติ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรยีนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตาม
หลักสตูร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
ระดับ ปวช. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตอ้งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑป์ระเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตอ้งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑป์ระเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 90.53 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครัง้แรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยีย่ม 
 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรยีนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรยีน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 67.24 ของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลักสตูร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  3 
ระดับคณุภาพ ด ี
 
7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 



ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไมน่ับรวมผูเ้รียนเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 95.58 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
เทียบกับผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
 * เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เพิง่ส าเร็จการศึกษาจึงต้องเก็บข้อมลู ปีการศึกษา 2560 
3) ด้านคณุธรรม จริยธรรม และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนใหส้ามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลา ที่หลักสตูรก าหนด
และลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี ้
ร้อยละ 57.40 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 3 ระดับ
คุณภาพ  ด ี
 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้เรยีนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรบัผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพือ่ส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเป็นกัลยาณมติร มภีาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคณุค่าและ ร่วมพัฒนาภมูิปัญญาไทย มีจติส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อกท.) โดยไดร้ับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาคหรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ผลการประเมิน  
ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผูป้ระกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวดั ระดบัภาค และระดับชาติ ดังนี ้
ร้อยละ 92 ของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ เทยีบกับจ านวนผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายทีผ่่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือมผีล การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาก าหนด  ผลการประเมิน  ค่า
คะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 



4. ผลงานของผู้เรยีนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ผลงานของผู้เรียน
ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชนไ์ด้จริงในระดับจังหวดั ระดับภาค ระดบัชาติ และ
ระดับนานาชาติ ดังนี ้
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  43  ผลงาน   ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  4  ระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ 
 
5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเข้าร่วม การประกวด 
แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัจังหวัด 
3. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัภาค 
4. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบัชาติ 
5. ผู้เรียนไดร้ับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดบันานาชาติ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
  
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรยีนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตาม
หลักสตูร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภท
วิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
ระดับ ปวช. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตอ้งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑป์ระเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ตอ้งได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑป์ระเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผูผ้่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 90.53 ของผู้เรียนทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครัง้แรกเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยีย่ม 
 



7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีท่ี 3 และผู้เรยีนในระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปี
ที่ 2 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรยีน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 67.24 ของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรยีนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวชิาตามโครงสร้างหลักสตูร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  3 
ระดับคณุภาพ ด ี
 
8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไมน่ับรวมผูเ้รียนเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 95.58 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
เทียบกับผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
 * เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เพิง่ส าเร็จการศึกษาจึงต้องเก็บข้อมลู ปีการศึกษา 2560 
 
9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเป็นผู้มจีิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม ดังนี ้
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการวชิาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการวชิาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบรกิารชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
4.1.2 จุดเด่น  
1. วิทยาลัยฯ มผีลงานนวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติ ชาติ และภาค เป็นท่ีรูจ้ักอย่าง
แพร่หลายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
2. นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับการพฒันาสนับสนุนด้านทักษะวิชาชีพ สามารถผ่านการแข่งขันในระดับชาติ ยกตัวอย่างทักษะ 
STEM ทักษะการบัญชี และทักษะงานปูน 
3. นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับการพฒันาสนับสนุนการแข่งขันทักษะระดับนานาชาติ world skill 
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา  



1. ควรพัฒนาด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เนื่องจากผูเ้รียนเกิดปัญหาการออกกลางคัน  
2. ควรมีแรงจูงใจ หรือกระบวนการพัฒนาผลการสอบ V-NET ให้นักเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. ควรพัฒนาให้มีระบบดูแลผู้เรยีนและแนะแนวผู้เรยีน เพื่อแก้ไขปญัหาการออกกลางคนให้ไดผ้ลพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม โดยการ
จัดอบอมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อใหผู้้เรยีนมีเปูาหมายในสายอาชีวศึกษาและรักในการเรยีนรู้ 
2. ควรพัฒนาด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) เนื่องจากผู้เรยีนขาดสอบและมีค่าคะแนนใน
การทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดควรมีการสร้างแรงจูงใจ หรือกระบวนการพัฒนาผลการสอบ V-NET ให้นักเรียน นักศึกษามี
คะแนนเฉลีย่เพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผา่นมา โดยการจัดอบทบทวนความรูเ้พือ่เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิ  
1) ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 
1 การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรใหเ้ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการสง่เสริมใหส้าขาวิชาหรือ
สาขางานไดร้ับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอืก าหนดรายวิชาเพิม่เตมิ 
และได้มีการประสานงานกับสถานประกอบการในการพัฒนาหรือปรบัปรุงหลักสตูรร่วมกัน ดังนี ้
1) สถานศึกษามีการศึกษาความตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนือ่ง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสตูร 
3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
2. การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรบัปรุงรายวิชาเดมิหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรใหเ้ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการสง่เสริมใหส้าขาวิชาหรือ
สาขางานไดร้ับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอืก าหนดรายวิชาเพิม่เตมิ 
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้สู่การปฏิบตั ิ 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรใหเ้ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการสง่เสริมใหส้าขาวิชาหรือ
สาขางานไดร้ับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอืก าหนดรายวิชาเพิม่เตมิ 
ดังนี ้
1) ครผูู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสตูรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2) แผนการจัดการเรยีนรู้มีการบูรณาการคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3) แผนการจัดการเรยีนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรยีนรูสู้่การปฏิบตัิและกิจกรรมการจดั การเรียนรูท้ี่หลากหลาย เช่น PjBL 
Active Learning STEM Education เป็นต้น 



4) แผนการจัดการเรยีนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจดั การเรียนรูท้ี่เหมาะสม และน ามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
5) แผนการจัดการเรยีนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั และน าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรใหเ้ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการสง่เสริมใหส้าขาวิชาหรือ
สาขางานไดร้ับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรอืก าหนดรายวิชาเพิม่เตมิ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
2) ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
1. การจัดการเรียนการสอน 
ครูผูส้อนมีคณุวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่
สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนคิวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรยีนรู้ และท าวิจยั เพื่อคุณภาพจัดการเรยีนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรยีนรู้ ดังนี ้
1) ร้อยละของครูผูส้อนที่มีคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
2) ร้อยละของครูผูส้อนที่มีแผนการจัดการเรยีนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
3) ร้อยละของครูผูส้อนที่จัดการเรยีนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 
4) ร้อยละของครูผูส้อนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 
5) ร้อยละของครูผูส้อนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
ครูผูส้อนมีการจัดท าข้อมลูผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมลูสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรยีนและรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจดัการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้เสรมิแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรยีน ดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ดังนี ้
1) ร้อยละของครูผูส้อนที่จัดท าข้อมูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
2) ร้อยละของครูผูส้อนที่มีข้อมลูสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรยีนและรายวิชาเป็นปัจจบุัน 
3) ร้อยละของครูผูส้อนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหม้ีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4) ร้อยละของครูผูส้อนที่ใช้วิธีการเสรมิแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
5) ร้อยละของครูผูส้อนที่ดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
5. การเข้าถึงระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมใหค้รผูู้สอนใช้ในการจัดการเรยีนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดเ้ต็มศักยภาพ ร้อยละ 88.46  .ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มรีะบบ



อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรยีนการสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
3) ด้านการบริหารจัดการ 
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผูส้อนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง(Id plan)และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวตักรรม ไดร้ับการยอมรับ หรือเผยแพร่ ดังนี้ 
1. ร้อยละของครผูู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครผูู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อป ี
3. ร้อยละของครผูู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน 
4. ร้อยละของครผูู้สอนที่มผีลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. ร้อยละของครผูู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่นร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี หรือแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรม (EDR) ในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 
 
3. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมลูพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการสถานศึกษา มีการใช้ขอ้มลูสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ผ่านช่องทาง www.dtec.co.th 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจดัให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจดัให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน การบริหารจัดการศึกษา 



ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานศึกษา 
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
2.1 จัดท าแผนงานและจดัท าแผนการเรยีนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาครี่วมกับ สถานประกอบการ หน่วยงาน 
องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผูเ้รียน 
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผู้เขา้เรยีน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนเิทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรยีนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคณุภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
5.1 การส าเรจ็การศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การตดิตามผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภมูิปัญญาท้องถิ่น ครผูู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 



2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจดัให้ครูพิเศษ ครูภูมิปญัญาท้องถิ่น ครูผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจดัการเรียน การสอน 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดั การอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
6. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรยีนหรือผูร้ับบริการ เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี ้
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพฒันาดูแลสภาพแวดล้อม ภมูิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู ้
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือ
ผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดแูลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรยีนรู้ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู ้
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภมูิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทาง
การศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟูาท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก ่
1.1 ระบบส่งก าลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟูาภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟูาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 



2. สถานศึกษามีระบบประปา หรอืน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ า 
ระบบก าจดัขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบรบิทของสถานศกึษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีทันสมยั สะดวก รวดเร็ว 
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมดุที่มีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผูเ้รียน หรือผูส้นใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ดังน้ี 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มสีภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรยีน หรือผูส้นใจ 
3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมดุมจี านวนหนังสือต่อจ านวนผูเ้รียนเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสบืค้นด้วย
ตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบรกิารหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียน
ทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพจิารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ ์ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 
9. ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังนี ้
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบรหิารจัดการข้อมลู การเข้าถึงข้อมลู ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 
3. มีระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสงู ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
10. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมใหค้รผูู้สอนใช้ในการจัดการเรยีนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดเ้ต็มศักยภาพ ร้อยละ 88.46 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มรีะบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรยีนการสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา 



ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบตัิ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานศึกษา 
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
2.1 จัดท าแผนงานและจดัท าแผนการเรยีนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาครี่วมกับ สถานประกอบการ หน่วยงาน 
องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผูเ้รียน 
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผู้เขา้เรยีน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนเิทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรยีนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคณุภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
5.1 การส าเรจ็การศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การตดิตามผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภมูิปัญญาท้องถิ่น ครผูู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดา้นงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 



2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจดัให้ครูพิเศษ ครูภูมิปญัญาท้องถิ่น ครูผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจดัการเรียน การสอน 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดั การอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเป็นผู้มจีิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม ดังนี ้
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการวชิาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการวชิาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบรกิารชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
4. ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหเ้กิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบรหิารจัดการข้อมลู การเข้าถึงข้อมลู ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 
3. มีระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสงู ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
5. การเข้าถึงระบบอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมใหค้รผูู้สอนใช้ในการจัดการเรยีนการสอน การสืบค้น และพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดเ้ต็มศักยภาพ ร้อยละ 88.46  ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มรีะบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรยีนการสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน
ทั้งหมดของสถานศึกษา 



ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
4.2.2 จุดเด่น  
1. มีการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนทีส่ามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมถึงการประกอบอาชีพอนาคต 
2. มีแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ รวมถึงรู้จริง ท าได้ เข้าใจชีวิต ในสายการเรียนอาชีวศึกษา
ซึ่งสามารถปฏิบัตไิด้จริงในสถานประกอบการและในชีวิตจริง 
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา  
ควรหลักสูตรที่เน้นรูปธรรมเป็นองค์ความรู้ที่ผู้อื่นสามารถเข้ามาเรยีนรู้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์แก่ผู้เรยีนในสถานศึกษา
อื่นๆได ้
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรมีการพัฒนาหลักสตูรที่เน้นรูปธรรม และทันสมัยต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม เป็นองค์ความรู้ทีผู่อ้ื่นสามารถเข้ามาเรียนรู้ 
และสามรถน าไปใช้ประโยชน์แก่ผูเ้รียนในสถานศึกษาอ่ืนๆได ้
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
4.3.1 ผลสัมฤทธ์ิ  
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู ้
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผูส้อนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง(Id plan)และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและ
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวตักรรม ไดร้ับการยอมรับ หรือเผยแพร่ ดังนี ้
1. ร้อยละของครผูู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครผูู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อป ี
3. ร้อยละของครผูู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน การสอน 
4. ร้อยละของครผูู้สอนที่มผีลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. ร้อยละของครผูู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
 
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว่นร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3 
มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี หรือแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษามสี่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรม (EDR) ในการบริหารจดัการ
สถานศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบรหิารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 



ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอดเยีย่ม 
 
3. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมลูพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการสถานศึกษา มีการใช้ขอ้มลูสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ผ่านช่องทาง www.dtec.co.th 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจดัให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจดัการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจดัให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน การบริหารจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการเรยีนการสอน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภมูิปัญญาท้องถิ่น ครผูู้เชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดา้นงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครภุณัฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจดัการอาชีวศึกษา ท้ังในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและครูฝึกในสถาน
ประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจดัให้ครูพิเศษ ครูภูมิปญัญาท้องถิ่น ครูผูเ้ชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ท้ังในประเทศและ
หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจดัการเรียน การสอน 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดั การอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียน และส่งเสริมให้ผูเ้รยีนเป็นผู้มจีิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม ดังนี ้
๑. สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการวชิาการ 
๓. สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมบริการวชิาชีพ 
๔. สถานศึกษาจดักิจกรรมใหผู้้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้รียนเข้าร่วมกจิกรรมจิตอาสา 



๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบรกิารชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1. ผลงานของผู้เรยีนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรอืงานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ผลงานของผู้เรียน
ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกบัหน่วยงานอื่น หรือมีการน ามาใช้ประโยชนไ์ด้จริงในระดับจังหวดั ระดับภาค ระดบัชาติ และ
ระดับนานาชาติ ดังนี ้
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในสถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  43  ผลงาน   ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  4  ระดับ
คุณภาพ  ดีเลิศ 
 
2. การจัดการเรียนการสอน 
ครูผูส้อนมีคณุวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่
สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนคิวิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวดัและประเมินผลตาม
สภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรยีนรู้ และท าวิจยั เพื่อคุณภาพจัดการเรยีนรู้และแก้ปัญหา
การจัดการเรยีนรู้ ดังนี ้
1. ร้อยละของครผูู้สอนที่มีคณุวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
2. ร้อยละของครผูู้สอนที่มีแผนการจัดการเรยีนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
3. ร้อยละของครผูู้สอนที่จัดการเรยีนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 
4. ร้อยละของครผูู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 
5. ร้อยละของครผูู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจดัการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคณุภาพ  ยอดเยี่ยม 
4.3.2 จุดเด่น  
1. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผู้บริหารไดบ้ริหารงานแบบมสี่วนร่วมเลง็เห็นความส าคัญในทุกๆดา้นในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงชุมชน ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมในการบรหิาร
สถานศึกษาได้อย่างดีเยีย่ม 
2. วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการบริการชุมชน จิตอาสา เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ Fix it center 
โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ โครงการจิตอาสาวัดปุาไทรงาม เป็นต้น ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากการประเมิน
ความพึงพอใจ ในระดับดีมาก 
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา  
ควรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่ทุกฝุาย ทุกงาน สามารถเข้าใจ เข้าถึงกระบวนการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  



ควรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทุกฝุายงานภายในสถาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเขา้ถึงได้ง่าย และมีข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ์ เพื่อใช้เป็นแบบฟอร์มในการให้ข้อมูลทีต่รงกันในการรายงานข้อมลูให้กับส่วนราชการต่างๆและผู้มาตดิตอขอ
ข้อมูล 
ตารางที่ 4.1 สรุปคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์ 96.75 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้ 96.67 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 96.67 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะที่่พึงประสงค์ 96.92 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 97.00 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสตูรอาชีวศึกษา 88.00 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ 100.00 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู ้ 100.00 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100.00 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100.00 

สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา 97.92 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 
59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ส่วนท่ี 5  
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) และ 
หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  



5.1.1 ด้านผูเ้รียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินสมรรถนะผู้เรยีนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีเปน็ผลมาจากการพัฒนาคณุภาพ ทางวิชาการ ทักษะและ
การประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1  

ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(50) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 ปานกลาง 2 4 

2 ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผู้เรยีนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

4 
ผลงานของผู้เรียนด้านนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 2 8 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมิน 242 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 250 96.8 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นท่ี 1 ด้านผูเ้รียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรใหเ้ป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการพฒันาหลักสตูรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือก าหนดรายวิชาเพิม่เตมิ และมีการส่งเสรมิสนับสนุนให้ครู
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรูสู้่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2  

ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  



ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะ 
  

5 
 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 

3 ดี 3 9 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบตัิทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  

5 
 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 
การจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้สูก่ารปฏิบัติทีเ่น้น
ผู้เรยีน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน การจัดการเรยีน
การสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมิน 44  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 88 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

5.1.3 ด้านครผูู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาครผูู้สอนใหม้ีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนรู ้ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สายงานครผูู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบรหิาร จดัการศึกษาให้บรรลุเปาูหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดัง
ตารางที ่5.3  

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผูส้อนและผู้บรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน 
  

10 
 

1.1 การจัดการเรยีนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรยีน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 



ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(20) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
  

10 
 

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสี่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

2.2 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมิน 100  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 100 100 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นท่ี 3 ด้านครผููส้อนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 

สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนนุให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  

ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจติอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมิน 50  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 



5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 

สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรยีนหรือผูร้ับบริการ เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5  

ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่า 
น้ าหนัก 
(10) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ าหนักXค่าคะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี ห้องเรยีน ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 
ระบบอินเทอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนทีไ่ด้จาการประเมิน 50  

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดา้นท่ี 5 ด้านปัจจยัพื้นฐาน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  

ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน  

ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ของด้าน X น้ าหนักคะแนนของด้าน) / 
คะแนนรวมของด้าน 



ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า 
น้ าหนัก 
(100) 

คะแนนท่ีได ้
จากการประเมิน 
แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 
(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ของด้าน X น้ าหนักคะแนนของด้าน) / 
คะแนนรวมของด้าน 

1 ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษา 50 242 (242 x 50) / 250 = 48.40 

2 หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 10 44 (44 x 10) / 50 = 8.80 

3 ครูผูส้อนและผู้บรหิารสถานศึกษา 20 100 (100 x 20) / 100 = 20.00 

4 การมีส่วนร่วม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

ร้อยละคะแนนท่ีได้จากการประเมนิในภาพรวม 486 97.20 

สรุป ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลศิ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ส่วนท่ี 6  
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. มีการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม วางแผนการท างานเป็น
ทีม พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2. บริหารอาคารสถานท่ีและจดั
สภาพแวดล้อมได้ดีและเหมาะสม 3. มีผลงานครผููส้อนและ
นักเรียนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนให้เก่งดีและมีความสุข 6. จัดการศึกษาวิชาชีพให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและตลาก
แรงงาน 7. มีการบรูณาการหลักสตูรให้เหมาะสมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเชียนเช่นการจัด
โครงการสอนภาษาตา่งประเทศ 4 ภาษา จัดโครงการ
แลกเปลีย่นความรู้ทางภาษา เป็นต้น 8. ประสานความร่วมมือ
กับสถานประกอบการองค์กรภาครัฐและเอกชนฝึก
ประสบการณ์โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในระบบทวิ
ภาคี การ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การจัดแหล่งเรียนรูห้ลักสูตรเสริม

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 2) โครงการจัดท าแผนการสอน
แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3) โครงการจัดท าคลัง
ธนาคารเพื่อการสอบ (ร้อยละรายวิชาที่จัดท า) 4) โครงการ
จัดท า E-LEARNNING และ E-BOOK (จ านวนรายวิชา) 5) 
โครงการคลังปัญญาอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพและการ
พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวิต 6) โครงการ
รณรงค์จัดระบบความปลอดภัย การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
สถานศึกษา 7) โครงการจดักิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนา 8) จัดหา
เครื่องมือ อุปกรณ์พอเพียงและปรบัปรุงอาคารสถานท่ี 9) 
ประยุกต์การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ 10) พัฒนาระบบ
มาตรฐานและการประกันด้านคณุภาพและระบบคณุวุฒิ
วิชาชีพ 11) โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้าง
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้า 12) 
โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา 13) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
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ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

อาชีพแกนมัธยมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ประกอบการใหม ่14) พัฒนาบุคลากรดา้น BP 15) พัฒนา
เครือข่ายเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน 16) ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเรจ็ 17) โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้าง
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้า 18) 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชารุ่นที่ 17 19) โครงการจดัท าคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานพัฒนาครคูวามรู้และประสบการณ์
รายวิชารุ่นท่ี 17 20) โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 16 21) โครงการอบรมจดัท าแฟูม
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 16 
22) โครงการประเมินเบื้องต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 17 23) โครงการอบรมสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 15 24) โครงการจัดท าเอกสาร
วิชาการ(คู่มือนักศึกษา) 25) โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษา
ต่อ(สถานศึกษาเครือข่าย) 26) โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 27) โครงการเปิดบ้าน
แนะแนว DTEC OPEN HOUSE 2019 28) โครงการพัฒนา
บุคลากรครูมืออาชีพด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และวิชาการ 29) โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2562(
โล่ และเกียรติบัตร) 30) โครงการครูอาสาสมัครจีนเพื่อ
ปฏิบัติการสอนภาษาจีนในสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 31) โครงการครูอาสาสมัครภูฏานเพื่อปฏบิัติการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 32) 
โครงการสนับสนับการขับเคลื่อนสูศู่นย์การเรียนรูด้ิจิตลัชุมชน* 
33) โครงการพัฒนาหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน ชุมชน และ สังคม 34) โครงการประชุม
ผู้ปกครอง ตัวแทนสถานประกอบการเพื่อส ารวจข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
แบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชน และเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคม
อาเซียน 35) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
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แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

อาชีวศึกษา-เอสโซ ่36) โครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี* 37) โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้* 38) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี /ภาค/ชาติ 39) 
โครงการประกวดการส่งเสรมิการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN) 40) โครงการ ประกวดรางวัล
นวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาค/
ชาติ 41) โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี42) โครงการส่งเสรมิให้ครูน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 43) 
โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน
การสอน 44) โครงการพัฒนาอุปกรณส์ื่อโสตทัศนูปกรณ ์45) 
โครงการอบรมบุคลากรทางการศกึษา Google Classroom 
46) โครงการประกวดการจดัสถานท่ีเรียนรูเ้ทคโนโลยีเฉพาะ
ทางอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทนิเดชอุดม ปีการศึกษา 2561 47) 
โครงการประกวดการจัดสถานท่ีเรยีนรู้เทคโนโลยเีฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 48) โครงการปรับปรุงระบบ
เครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพื่อ
การเรยีนรู ้49) โครงการศูนยด์ ารงธรรมอ าเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
ร่วมกับวิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 50) โครงการพัฒนาความ
ร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 51) โครงการเชิญ
สถานประกอบการประชุมเพื่อท าความเข้าใจและชี้แจง
ข้อตกลงระหว่างองค์กรและลงนามความร่วมมือ (MOU) และ
จัดท า แผนการฝึกอาชีพและพัฒนาหลักสตูร 52) กิจกรรม
พัฒนาหลักสตูรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 53) โครงการแลกเปลีย่นภาษาและวัฒนธรรม 54) 
โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเปูาหมาย* 55) โครงการจดัท าแผ่นพับแนะน าวิทยาลัย 
56) โครงการจดัท าสื่อวีดีทัศน์วิทยาลัย 57) โครงการจดัท า
แผนโปสเตอรแ์นะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน 
นักศึกษา 58) โครงการจดัท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปี
การศึกษา 2561(20000) 59) โครงการจัดท าปูายไวนิล
ประชาสมัพันธ์วิทยาลัย 60) โครงการพิจารณาทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 61) โครงการทุนการศึกษา
ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี เนื่องในวันไหว้
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แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

คร ู62) โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพื่อน้อง 63) 
ทุนเฉลิมราชกุมารี* 64) โครงการพิจารณาทุนการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 65) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 66) โครงการจัดท าแผนการสอนแบบบรูณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 67) โครงการจดัท าคลังธนาคารเพื่อการ
สอบ (ร้อยละรายวิชาที่จัดท า) 68) โครงการจดัท า E-
LEARNNING และ E-BOOK (จ านวนรายวิชา) 69) โครงการ
คลังปัญญาอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์
ความรู้ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 70) โครงการรณรงค์
จัดระบบความปลอดภัย การใช้วัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 71) 
โครงการจดักิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนา 72) จัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์พอเพียงและปรับปรุงอาคารสถานท่ี 73) ประยุกต์การ
ใช้ ICT เพื่อการบรหิารจดัการ 74) พัฒนาระบบมาตรฐานและ
การประกันด้านคณุภาพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 75) 
โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อเพ่ิม
มูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้า 76) โครงการตดิตามผูส้ าเรจ็
การศึกษา 77) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม ่78) 
พัฒนาบุคลากรด้าน BP 79) พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 80) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
81) โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าการผลติต่อยอดสินค้า 82) โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณร์ายวิชารุ่นท่ี 17 
83) โครงการจดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัฒนาครู
ความรู้และประสบการณร์ายวิชารุน่ท่ี 17 84) โครงการ
ประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 16 
85) โครงการอบรมจดัท าแฟูมประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 16 86) โครงการประเมินเบื้องต้น 
นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นท่ี 
17 87) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษากลุ่ม
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นท่ี 15 88) 
โครงการจดัท าเอกสารวิชาการ(คูม่ือนักศึกษา) 89) โครงการ
แนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ(สถานศึกษาเครือข่าย) 90) 
โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานและศึกษา



ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

ต่อ 91) โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC OPEN HOUSE 
2019  

 



บทสรุปรายงานการประเมินตนเอง 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 

 

1.  ข้อมูลพื้นฐาน   
 
Introducing:  DTEC SMART 
 1.  ชื่อภาษาไทย      วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม   
 2.  English  Name     Detudom  Technical  College 
 3.  สถานที่ตั้ง      เลขที่  377  ถ. โชคชัย – เดชอุดม  ต. เมืองเดช  อ. เดชอุดม  จ. อุบลราชธานี 
 4.  โทรศัพท ์       045  –  429050 
 5.  โทรสาร       045  –  429050 
 6.  Website          www.dtec.ac.th    
 7.  E-mail       dtec@dtec.ac.th 
 8.  ปรัชญา       ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าทางสังคม 
 9.  วิสัยทัศน์       มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคน ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่
สากล ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 

 10.  พันธกิจ            1. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่              
                                        สากล 
                  2. พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้                             
                                        จัดการเรียนการสอน  

         3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมี       
             คุณธรรมตามเกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
         4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญา      
             เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 11.  เอกลักษณ ์  ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) 
 12.  อัตลักษณ์   คุณภาพ (Quality) 
 13.  คุณธรรมอัตลักษณ์  วินัย สะอาด จิตอาสา (discipline, cleanliness, Volunteer) 
 14.  สีประจ าวิทยาลัย   น้ าเงิน – ขาว  (Blue – Silver) 
 15.  ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย    ทองกวาว    
 

http://www.dtec.ac.th/


 16.  ประวัติการจัดตั้ง  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)  เมื่อ

วันที่  28  กรกฎาคม  2540  เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 9 ปี  

เป็น 12  ปี  และเพ่ือกระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด 

        ปี  พ.ศ.  2541-2542 อาคารอ านวยการ  อาคารเรียนชั่วคราว  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว  อาคาร

อ านวยการ ขนาด 3 ชั้น อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคาร

ประกอบอื่นๆ  ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดท าการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ 

        ปี  พ.ศ.  2543  วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อจาก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2  เป็น

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพ่ือเป็นของวิทยาลัย  

จ านวน 72 ไร่  และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Participative 

Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์  (Management by Objective) 

ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน  แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา 

และบุคลากรจนส าเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และ

วิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น  กรมอาชีวศึกษา  เป็นต้น 

        ปี  พ.ศ. 2544-2547  วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษา  ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคีให้มีปริมาณผู้เรียนเพ่ิมขึ้น  จึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส .) 

ระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชา  และได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 

2544-2547)  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายจนแล้วเสร็จ  มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้าน

ปริมาณและคุณภาพ  มุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล

ทั่วไป  เช่น  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอนกรีตพลังช้าง  ชนะเลิศองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบที่ 1 จาก สมศ.  ระดับ

คุณภาพดีมาก (3A)  เป็นต้น  ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนทั้งสิ้นประมาณ  1,800  คน  

        ปี พ.ศ. 2548-2551  วิทยาลัยได้น าข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกจาก  สมศ.  รอบที่ 1 และน าข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถานประกอบการมาปรับปรุง

แก้ไขและด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา  ระยะที่ 2 (2548-2551) จนแล้วเสร็จ  มี

เป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาบูรณาการใช้ให้



เกิดประโยชน์  บริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ  มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้

ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป  

 ปี  2552-2555  วิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ถือเป็นห้วงปีแห่งคุณภาพ 

วิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆ  มากมาย  เช่น  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่  

ปีการศึกษา 2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับชาติ  รางวัลชนะเลิศงานวิจัย

ระดับชาติ  รางวัลเยาวชนดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

 ปี  2556-2559  วิทยาลัยเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือสอดคล้อง

กับผู้เรียน ท าให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 2556 รางวัล

ชนะเลิศรางวัลระดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead Innovation Award ระดับชาติ  ประจ าปี 2557 รางวัล

ชนะเลิศเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ประจ าปี 2557 รางวัลชนะเลิศ

ผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  ประจ าปี 2558 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ประจ าปี 2558  รางวัล

ชนะเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Horner Awards)  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจ าปี

การศึกษา 2559 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานปูน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา

พ้ืนฐาน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 รางวัล สเปเชียล ไพร์ซ รางวัลอุปกรณ์แท่นยืนกายภาพบ าบัด 

DTEC ของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ในงาน “ Thailand Inventors Day 2017 เหรียญ

ฝีมือยอดเยี่ยม และ ผลงานดีเด่น สาขาก่ออิฐ การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 

2559 และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ได้รับรางวัล 4 ดาว 

 ปี 2560-ปัจจุบัน วิทยาลัยได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับไทยแลน 4.0 ท าให้ประสบ

ความส าเร็จในด้านต่างๆอีกมากมาย เช่น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลงาน

อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวัลนวัตกรรม

แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2560, ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือ

รถจักรยายยนต์ DTEC ได้รับรางวัล Young Innovator Awards จากประเทศสิงคโปร์ ในการประกวดงานวัน

นักประดิษฐ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน “WorldSkills ASEAN 

Bangkok 2018” อุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง DTEC ระดับชาติ ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ รางวัลนักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลเหรียญทองระดับอาชีวศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนข้อเสนอ

โครงการระดับอาชีวศึกษาเป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน นักศึกษา   2,671  คน 



17. การจัดการศึกษา  
 วิทยาลัยมีการจัดการศึกษาโดดเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมี
สัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

18. ท าเนียบผู้บริหาร   

 1.  นายเฉลิมพงศ์ ภิงคะสาร ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2540 - 2542 
 2.  นายวีระพล  วรวิบุล   ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2542 - 2543 
 3.  นายอนันท์  งามสะอาด ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2543 – 2551 
 4.  นายจิระวัฒน์  ชวลิต  ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2551 – 2554 
 5.  นายอดุลเดช  ค าผา  ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2554 – 2556 
 6.  นายจิระวัฒน์  ชวลิต  ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2556 – 2557 
 7.  นายนิยม  แสงวงศ์  ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2557 – 2560 
 8.  นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว  ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2560 – ปัจจุบัน 
 
 
19.  แผนที่ ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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20.  หลักสูตรและระดับชั้นที่เปิดสอน    

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้เปิดท าการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาใน
สถานศึกษา  หลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่าระบบทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์อาชีพ  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

1.   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จ านวน  6  สาขางาน ได้แก่ 

- สาขางานยานยนต์ (ม. 3) 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ม. 3) 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ม. 3) 
- สาขางานก่อสร้าง (ม. 3) 
- สาขางานเชื่อมโลหะ (ม. 3) 
- สาขางานเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง (ม. 3) 

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  6  สาขางาน ได้แก่ 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ปวช./ม.6) 
- สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ปวช./ม.6) 
- สาขางานเทคนิคการผลิต  (ปวช./ม.6) 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ปวช./ม.6) 
- สาขางานโยธา (ปวช./ม.6) 
- สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ปวช./ม.6) 

1.3  ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ต่อเนื่อง  2  ปี 
 -    สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง(ปวส.) 
 

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  3  สาขางาน ได้แก่ 

- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม. 3) 
- สาขางานการบัญชี (ม. 3) 
- สาขางานการขาย (ม. 3) 

2.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)  3  สาขางาน ได้แก่ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช./ม.6) 
- สาขางานการบัญชี (ปวช./ม.6) 
- สาขางานการตลาด  (ปวช./ม.6) 

 
 

 

 

 

 



2. ผลการประเมินตนเอง 

 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือให้เกิด

การพัฒนาแบบองค์ และได้จัดท าประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๕ ด้าน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 
คิดเป็นร้อย
ละ/ชิ้นงาน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 57.40 2 ปานกลาง 

1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 94.34 5 ยอดเยี่ยม 

1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 92 5 ยอดเยี่ยม 

1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

43 (ชิ้น) 4 ดีเลิศ 

1.5  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1 (ชิ้น,ระดับ
นานาชาติ) 

5 ยอดเยี่ยม 

1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 72.63 5 ยอดเยี่ยม 

1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 67.24 3 ดี 

1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 95.58 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 2  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

2.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

2.1.2  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ   ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

100 5 ยอดเยี่ยม 

2.2  การจัดการเรียนสู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2.1  คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

2.2.2  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

100 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 3  ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

3.1  ครูผู้สอน 

3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 98.48 5 ยอดเยี่ยม 

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 98.75 5 ยอดเยี่ยม 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 85.31 5 ยอดเยี่ยม 



หัวข้อการประเมิน 
คิดเป็นร้อย
ละ/ชิ้นงาน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

3.2  ผู้บริหารสถานศึกษา    

3.2.1  การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

3.2.2  การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 4  ด้านการมีส่วนร่วม  

4.1  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

4.2  การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

4.3  การบริการชุมชนและจิตอาสา   มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 5  ด้านปัจจัยพื้นฐาน  

5.1  อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองามฟาร์ม มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.2  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.3  แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.4  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสีสนเทศภายใน
สถานศึกษา   

มีครบ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.5  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 

88.46 5 ยอดเยี่ยม 

                       รวม 5 ยอดเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  
รางวัลพระราชทานโล่เกียรติคุณ “บุคคลผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ ประจ าปี 2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

2 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  
รับประทานโล่ ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลที่ด าเนินการ
ดีเด่นด้านป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์" เนื่องในวัน งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 
2561 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ กระทรวงสาธารณะสุข 

3 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  
รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ สถาบันที่ให้ความ
ร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ สภากาชาดไทย 

4 นายวิเศรษฐ ศรีแสง  
ครูผู้ควบคุมทีม การแข่งขันทักษะโปรแกรมส าเร็จรูป
เพ่ืองานบัญชี 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

5 1) นางสาวสมภาน เจตนา 2) นายโกวิทย์ เคาเลิศ 3) 
นายสุริยา สามแก้ว 4) นายธนากร ปวะบุตร 5) 
นางสาวปาริชาติ ทองทับ  
อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ 
DTEC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

6 1) นายโกวิทย์ 2) นายประลองยุทธ  
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง /กีฬา
มวยสากลสมัครเล่นชาย ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 13 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

7 นายสนธิต ดาโรจน ์ 
ผู้จัดการทีม กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย/กีฬามวย
สากลสมัครเล่นหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 
 
 



ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

8 1) นางสาวประภาดา พวงพุฒ 2) นายโกวิทย์ เคาเลิศ  
คณะอนุกรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันทักษะการ
เชื่อม การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

9 1) นายวัชระ เขียวกลม 2) นายเรืองชัย เขียวสด  
การแข่งขันทักษะงานปูน รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรม 
การการอาชีวศึกษา 

10 นางสุดใจ ภู่เทศ   ได้เข้าร่วมเป็นรองประธานกรรมการ
ตัดสินการแข่งขันทักษะงานส ารวจเพื่อการก่อสร้าง รอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การประเมิน
มาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

11 1) นางสาวสมภาน เจตนา 2) นายสุริยา สามแก้ว 3) 
นายธนากร ปวะบุตร 4) นางสาวปาริชาติ ทอง ครูที่
ปรึกษา การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการ STEM 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

12 1) นายณัฐวิชช์ มะลิวัลย์ 2) นายพิบูล ชวนชม  
ใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 
๑๒ “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018” 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี 

13 นายณรงค์ฤทธิ์ อ าพันธ์  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง การจัด
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

14 นายเรืองชัย เขียวสด  
ครูผู้ควบคุม ทักษะงานคอนกรีต การจัดประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

15 นายณัฐพัชร วรพิมพ์รัตน์  
ครูผู้ควบคุม ทักษะงานไม้ การจัดประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

16 นายวัชระ เขียวกลม  
ครูผู้ควบคุม ทักษะงานงานปูน การจัดประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อ่ืน ๆ 

จังหวัด ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 



รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ จัดโดย 

1 1) Mr.Suriya Samkaew 2) Mr.Luang 
Parasanmphunt 3) Miss.Pensri Kullapat  
4) Miss.Nongrak Boonsert ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรก
มือรถจักรยายยนต์ DTEC (DTEC Smart Lock ) 

Young 
Innovator 
Awards
(ชนะเลิศ )  

นานา 
ชาติ 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2 1) นายสุริยา สามแก้ว 2) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ  
3) นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์   อาจารย์ที่ปรึกษา
อุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมือ
รถจักรยานยนต์ DTEC การเขียนข้อเสนอโครงการ
ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 2561 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 2  

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ 

3 1) นายสุริยา สามแก้ว 2) นายหลวง ประสานพันธ์ 3) 
นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 4) นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษาอุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเร่ง
และก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ในงานวันนัก
ประดิษฐ์ ประจ าปี 2561 

รองชนะเลิศ 
เหรียญเงิน  

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ 

4 1) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 2) นายสุริยา สามแก้ว 3) 
นางสาวพรปวีณ์ ก้านเพชร  อาจารย์ที่ปรึกษาอุปกรณ์
ห่อผลไม้ 3 In 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ าปี 
2561 

รองชนะเลิศ 
เหรียญ
ทองแดง  

ชาติ ส านักงานคณะกรรม  
การการวิจัยแห่งชาติ 

5 1) นายหลวง ประสานพันธ์ 2) นายสุริยา สามแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือ
รถจักรยานยนต์ DTEC 

รองชนะเลิศ
อันดับ 3  

ชาติ ส านักงานคณะกรรม   
การการอาชีวศึกษา 

6 1) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 2) นายสุริยา สามแก้ว 3) 
นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์ 4) นางสาววิภาวดี   
จันทร์อุตส่าห์ 5) นางสาวพิชชาภา นาชัยภูมิ            
6) นางสาวเพชรชรัตน์ โพธ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา
อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1  

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

7 1) นายหลวง ประสานพันธ์ 2) นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 
3) นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ 4) นายสุริยา สามแก้ว 5) 
นางสาวกิตยาภรณ์ ทวีสิทธิ์  อาจารย์ที่ปรึกษาอุปกรณ์
ปักด าต้นกล้าพอเพียง 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
เหรียญทอง  

ชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ล าดับ ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ จัดโดย 

8 นายวิจัย ปรัสพันธ์  ครูผู้ควบคุม การประกวดวงดนตรี
สากลคนพันธ์ R 

เหรียญ
ทองแดง  

 ภาค ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

9 1) นายสุริยา สามแก้ว 2) นายหลวง ประสานพันธ์
สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์ที่ปรึกษาอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและ
ก้านเบรกมือรถจักยานยนต์ DTEC 

รางวัลอื่น ๆ ระดับ 
ภาค 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 


