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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 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระบบออนไลน์) 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้
ทุกคนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ประกอบด้วยสาระส าคัญ จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม 
และด้านปัจจัยพื้นฐาน โดยวิธีการประเมินผลแบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจ ประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา และจัดอันดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นรูปธรรม และน าผล
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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ค ำชี้แจง 
   

 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 (ระบบออนไลน์) จัดท าขึ้น

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนที่ 1) บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ส่วนที่ 2) ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 3) 

มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  ส่วนที่ 4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาส่วนที่ 5) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่วนที่ 6) แผนพัฒนาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 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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  ก. แนวทางการเขียนบทสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assesment Report : SAR)  

               ปีการศึกษา 2562 

  ข. รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ 

  ค. เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้อ้างอิง 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2561 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาพ.ศ. 2562 โดยให้ทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  ได้แก่ 
  ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้  
  ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ  
  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ได้แก่  
  ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  และ  
  ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ได้แก่  
  ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ 
  ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 ผลจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในปีการศึกษา 2562 ได้มี
การปรับปรุงพัฒนาแบบองค์รวมเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพในทุกขั้นตอน สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์โดยสรุปผลเป็นร้อยละ ดังนี้    
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
          มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  97.45  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  98.54 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ   100 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    
 
    1.2 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีความพร้อมด้านปัจจัยพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ซึ่งเพียงพอและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีการบริหาร



จัดการแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับจังหวัด ภาค และชาติ มี
การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
 
    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 โดยมีกระบวนการใน

การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

และส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลนักศึกษาพระราชทาน จ านวน  9 

คน รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จ านวน 3 ครั้ง รางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 

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 ในการแข่งขันระดับชาติ เช่น ผลงานอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรก

มือรถจักรยานยนต์ DTEC (DTEC Smart Lock ) เป็นต้น 

 
     4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์
ความรู้ในด้านเปูาหมายต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใช้แรงงาน
เข้มข้นไปเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยในปี ๒๕๖๑ 
สถาบันการจัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 
๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนีป้ระเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัย 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  
41 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 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2562 โดยให้ทุกภาคส่วนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ท้ัง 3 มาตรฐาน 
ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  ไดแ้ก ่
  ประเด็นที ่1.1 ด้านความรู้  
  ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และ  
  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ได้แก ่  
  ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
  ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
  ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ  และ  
  ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  ได้แก ่  
  ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  และ 
  ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
 
   
    1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 
 ผลจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในปีการศึกษา 
2562 ได้มีการปรับปรุงพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในทุกขั้นตอน สถานศึกษาได้
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พบว่ามีผลสัมฤทธิ์โดยสรุปผลเป็นร้อยละ ดังนี้    
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์  
          มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  97.45  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ  98.54 ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม   
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   มีผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ   100 ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม    
 
    1.2 จุดเด่น 
 สถานศึกษามีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน ซึ่งเพียงพอและเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะและสิ่งประดิษฐ์ 
ในระดับจังหวัด ภาค และชาติ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 
 
    1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 วิทยาลัยมีจุดที่ควรพัฒนาด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนเกิดปัญหา
การออกกลางคัน และด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
เนื่องจากผู้เรียนขาดสอบและมีค่าคะแนนในการทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
    1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรมีระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน และส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี
กระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ และส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประกวดจนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น 
รางวัลนักศึกษาพระราชทาน จ านวน  9 คน รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน จ านวน 3 ครั้ง 
รางวัลพระราชทานกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รางวัลเยาวชนคนเก่ง  และรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะและสิ่งประดษิฐ์ระดับนานาชาติ เป็นต้น       
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และได้มีการประสานงาน
กับสถานประกอบการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน เพื่อให้เป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเสริมสร้างสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 



 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อน าเสนอผลงานของผู้เรียนในการการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง และได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขัน
ระดับชาติ เช่น ผลงานอุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC (DTEC Smart 
Lock )  เป็นต้น 
 
     4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญในการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสร้างและสะสมองค์ความรู้ในด้านเปูาหมายต่าง ๆ ให้
มีความทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศท่ีใช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศท่ีมี
ระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยในปี ๒๕๖๑ สถาบันการ
จัดการนานาชาติ ได้จัดอันดับประเทศไทยในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 
๔๒ ซึ่งปรับดีขึ้น ๖ อันดับจากปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายท่ี
เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม 
ยังคงมีความท้าทายในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีส าคัญ เช่น การก าหนดโจทย์การวิจัยท่ี
ตอบความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ของภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหา
ของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การขาดแคลนบุคลากร
นักวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมโดยก าหนดเปูาหมายให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลค่าการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง 
ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และ
ร้อยละของมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ท้ังนี้ 
เพื่อให้การด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม 
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ัง รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ



ประเทศ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหาร
จัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ  
 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
มาตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยมีนโยบายส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ในการสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ โดยก าหนดให้ครูทุกคนส่งผลงานเข้าประกวดอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน และคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทีมการแข่งขัน จนได้รับรางวัลจากการประกวดระดับต่าง ๆ ท้ัง 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการด าเนินกิจกรรมตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปถ่ายทอด
ฝึกอบรมวิชาชีพได้ตรงตามความต้องการของชุมชนน าไปสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนาสู่เชิง
พาณิชย์ได้ และเป็นการวิจัย พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีให้นักเรียน นักศึกษา น า
ความรู้ไปบูรณาการวิจัย สร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพ และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 
   
    4.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีทักษะความสามารถสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ได ้
 2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพราคาถูก 
 3. เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้น
ต่อไป 
 4. สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ในการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้มีรายได้
ระหว่างเรียน 
 
     4.3 วิธีการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาได้ด าเนินการโดยให้ทุกคนในวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ โดยจัดใหม้ีการประชุมวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผล ตามหลัก 
PDCA ดังนี ้
   P = Plan การวางแผน 
 วิทยาลัยได้มีการประชุมวางแผนด าเนินงานเพ่ือก าหนดเปูาหมายร่วมกัน ท้ังด้านการ
ประเมินความคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน โดยมีการน าเสนอโครงการผ่านผู้บริหาร
สถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม และอบรมให้ความรู้แก่
ครูและนักเรียน 
 D = Do การปฏิบัติ 



 วิทยาลัยได้ก าหนดให้ครูทุกคนส่งผลงานเข้าประกวด และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
เพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อย่างเป็นรูปธรรม มีการทดลองสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์เพื่อส ารวจความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการ
ใช้งานและคุ้มค่าท่ีสุด                  
C = Check ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
 มีการตรวจสอบปัญหาของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์หลังจากที่ด าเนินการแล้ว เพื่อให้
ทราบถึงการบรรลุตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานท่ีเหมาะสมของ
แผน การเลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้  
A = ACT ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 เมื่อตรวจสอบปัญหาของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แล้ว หากพบว่ามีปัญหา หรือความ
บกพร่อง ได้ท าการประเมินวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีควรแก้ไข 
ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นได้ 
 
     4.4 ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  พบว่า นักเรียน นักศึกษา ได้ให้
ความส าคัญกับการสร้างผลงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เห็นได้จากการส่ง
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในระดับต่างๆอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลจากการส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวดต่างๆ ตลอดระยะเวลา 10 ปี เช่น การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ใน
รอบปี 2562 ในหลายระดับ มีสิ่งประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวัล จ านวน  41 ชิ้น ได้แก่ ระบบปูองกันการ
ลืมกุญแจรถจักรยานยนต์ DTEC  เครื่องป่ันเปลือกมะพร้าว  เครื่องถอดกระบอกโช้คจักรยานยนต์  
เครื่องฝานกล้วยแบบมือหมุน  อุปกรณ์หั่นกล้วยฉาบ  เครื่องช่วยพ่นของเหลวทางการเกษตร
ควบคุมด้วยมือถือ  พัดลมน้ าหล่อเย็น  ปั้มลม DC  หูช้างติดประตูล็อคบ้านปูองกันภัย  เข็มกลัด
ติดปกเสื้อ  อุปกรณ์ผูกลวด 2 in 1  อุปกรณ์จัดยึดชิ้นงานเคร่ืองจักสาน  อุปกรณ์เพาะเมล็ดพันธ์
พืช (Seeding Equipment)  อุปกรณ์ระงับเหตุผู้ปุวยทางจิตและผู้มึนเมา  เชื้อราไตโคเดอร์มาบน
ข้าวสุก  ปั้มลมอเนกประสงค์ Incinerator reduces carbon dioxide  อุปกรณ์ช่วยตอนกิ่งไม้  
ไม้สามเหลี่ยมระดับ  เครื่องช่วยร่อนทราย  ข้าวเกรียบผลไม้  ปั้มลมจากคอมเพลสเซอร์ตู้เย็น  
เครื่องสับหญ้าอเนกประสงค์  อุปกรณ์ปีนเสาไฟฟูา DTEC2  ถังยังชีพเคลื่อนท่ี DTEC  เครื่องเกี่ยว
ข้าว DTEC SMART  อุปกรณ์ล็อคหมวกกันน็อค คันเก่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC2  
อุปกรณ์ช่วยถอด-ประกอบยางรถยนต์  DTEC smart lock  อุปกรณ์ก าจัดแมลง  สานศิลป์ DTEC  
เครื่องปลอกผลไม้ 3 in 1  อุปกรณ์หั่นหอม  อุปกรณ์ไล่ยุง  ระบบช่วยควบคุมการจอดรถภายใน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม (Managin Vehicle Parking In Detudom Techical College By 
Using DTEC innovative Parking System)  อุปกรณ์ช่วยตัดหวีกล้วย DTEC  หัวช้างหัตถศิลป์
จากหง้าไผ่  กระดาษสา 3D DTEC  รถเข็นพยุงเดินผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ  อุปกรณ์
แจ้งเตือนการโจรกรรมและลืมกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์  เชื้อราไตโคเดอร์มาบนข้าวสุก  



ระบบปูองกันการลืมกุญแจรถจักรยานยนต์ DTEC  รถเข็นพยุงเดินผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและ
ผู้สูงอายุ 
 
     4.5 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. นักเรียน นักศึกษา มีทักษะความสามารถสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ 
 2. สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดได ้
 3. นักเรียน นักศึกษา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้น
ต่อไปได ้
 4. นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มีรายได้ระหว่างเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เลขที่  377  ถ. โชคชัย – เดชอุดม  ต. เมืองเดช  อ. เดชอุดม  จ. 
อุบลราชธานี 
  โทรศัพท์ 045  –  429050  โทรสาร 045  –  429050 
  E-mail dtec@dtec.ac.th  Website http://www.dtec.ac.th/ 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา)  เมื่อวันท่ี  28  กรกฎาคม  2540  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยาย
การศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี  เป็น 12  ปี  และเพื่อกระจายสถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นท่ีชุมชน
ท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด 
        ปี  พ.ศ.  2541-2542 อาคารอ านวยการ  อาคารเรียนชั่วคราว  อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว  
อาคารอ านวยการ ขนาด 3 ชั้น อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ชั้น อาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 
ชั้นและอาคารประกอบอื่นๆ  ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดท าการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ 
        ปี  พ.ศ.  2543  วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อจาก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
แห่งที่ 2  เป็นวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาค
ท่ีดิน ให้แก่วิทยาลัย  จ านวน 72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Participative Management) การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้น
วัตถุประสงค์  (Management by Objective) ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน  แต่ก็
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือท้ังครุภัณฑ์ วัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจนส าเร็จ
เป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงท้ังภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัย
ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น  กรมอาชีวศึกษา  เป็นต้น 
        ปี  พ.ศ. 2544-2547  วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษา  ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น  จึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น



ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุกสาขาวิชา  และได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 2544-2547)  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย
จนแล้วเสร็จ  มีเปูาหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  มุ่งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ  ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไป  เช่น  
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพคอนกรีตพลังช้าง  ชนะเลิศองค์การวิชาชีพดีเด่นระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  รอบท่ี 1 จาก สม
ศ.  ระดับคุณภาพดีมาก (3A)  เป็นต้น  ท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งส้ินประมาณ  1,800  
คน  
        ปี พ.ศ. 2548-2551  วิทยาลัยได้น าข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกจาก  สมศ.  รอบท่ี 1 และน าข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถาน
ประกอบการมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา  ระยะที่ 2 
(2548-2551) จนแล้วเสร็จ  มีเปูาหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพมุ่งน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์  บริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
หลากหลายรูปแบบ  มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานท้ัง
ด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบ
ผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์แก่บุคคลท่ัวไป  
 ปี  2552-2555  วิทยาลัยได้ขับเคล่ือนการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ถือเป็นห้วงปี
แห่งคุณภาพ วิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆ  มากมาย  เช่น  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  
ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่   
ปีการศึกษา 2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับชาติ  
รางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติ  รางวัลเยาวชนดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   
 ปี  2556-2559  วิทยาลัยเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนผ่านมีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมากขึ้น
เพื่อสอดคล้องกับผู้เรียน ท าให้ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ประจ าปี 2556 รางวัลชนะเลิศรางวัลระดับดีเยี่ยมและรับโล่รางวัล Lead Innovation 
Award ระดับชาติ  ประจ าปี 2557 รางวลัชนะเลิศเขียนแผนธุรกิจ ประเภทนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ประจ าปี 2557 รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
ระดับนานาชาติ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน  ประจ าปี 2558 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  ประจ าปี 2558  รางวัลชนะเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Horner Awards)  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 
2559 รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานปูน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พื้นฐาน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2559 รางวัล สเปเชียล ไพร์ซ รางวัลอุปกรณ์แท่นยืน



กายภาพบ าบัด DTEC ของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) ในงาน “ Thailand 
Inventors Day 2017 เหรียญฝีมือยอดเย่ียม และ ผลงานดีเด่น สาขาก่ออิฐ การแข่งขันฝีมือ
แรงงานอาเซียน คร้ังท่ี 11 ประจ าปีการศึกษา 2559 และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับชาติ ได้รับรางวัล 4 ดาว 
 ปี 2560-ปัจจุบัน วิทยาลัยได้ขับเคล่ือนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 
ท าให้มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน การบูรณาการร่วมกับกับหน่วยงานต่างๆ
และสถานประกอบการ จนประสบความส าเร็จได้รับรางวัลมากมาย เช่น นักศึกษารางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 ผลงานอุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2560, ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC 
ได้รับรางวัล Young Innovator Awards จากประเทศสิงคโปร์ ในการประกวดงานวันนักประดิษฐ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน “WorldSkills ASEAN 
Bangkok 2018” อุปกรณ์ปักด าต้นกล้าพอเพียง DTEC ระดับชาติ ได้รับรางวัล 3 รางวัล คือ 
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลเหรียญทองระดับอาชีวศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การเขียนข้อเสนอโครงการระดับอาชีวศึกษาเป็นต้น ปัจจุบันมีจ านวนนักเรียน นักศึกษา 2,898  
คน 
 
  การจัดการศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมมีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาศึกษา มีการเรียน การสอนท่ีสอดคล้องกับผู้เรียน มีการ
น าเทคโนโลียีระบบ EDR มาใช้ในการเรียน การสอน และให้ผู้เรียนการประเมินครูผู้สอน เพื่อ
พัฒนาท้ังระบบแบบองค์รวม 
  สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 72 ไร่ ไม่มีแหล่ง
อบายมุข มีจ านวนนักเรียน นักศึกษา 2,671 คน ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จนได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพระราชทาน ปี 
2548 ,2551 ,2555 เป็นต้น 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  แนวพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และประเทศกัมพูชา รวมความยาวประมาณ  428  กิโลเมตร  อาชีพท่ีส าคัญของชาวอุบลราชธานี  
คือเกษตรกรรม แบ่งการปกครองเป็น 25 อ าเภอ  
 
 



  สภาพสังคม 
           จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 15,744,000 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10.069  ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ 9.16  ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
       ทิศเหนือ             ติดต่อ  จังหวัดอ านาจเจริญ  จังหวัดยโสธรและสาธารณรัฐ   
                        ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันออก    ติดต่อ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้       ติดต่อ  ราชอาณาจักรกัมพูชา  และจังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก           ติดต่อ  จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดยโสธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 613 0 0 613 

ปวช.2 525 0 0 525 

ปวช.3 639 0 0 639 

รวม ปวช. 1777 0 0 1777 

 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาค ี รวม 

ปวส.1 568 0 568 

ปวส.2 530 0 530 

รวม ปวส. 1098 0 1098 

  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 631 272 43.11 

ปวส.2 402 353 87.81 

รวม 1033 625 60.50 

  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 510 287 56.27 

ปวส.2 417 355 85.13 

รวม 927 642 69.26 

  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

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

5 5 - 

ข้าราชการคร/ู ครเูอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ไดร้ับการรับรอง 16 16 16 



ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการคร ู 19 19 19 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 32 23 23 

เจ้าหน้าท่ี 42 - - 

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

รวม ครู 67 58 58 

รวมทั้งสิ้น 114 58 58 

  ข้อมูลหลักสตูรการเรียนการสอน 
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 

  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารเรยีน 6 

อาคารปฏิบตัิการ 9 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค ์ 1 



ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 

อาคารอื่น ๆ 11 

รวมทั้งสิ้น 28 

  ข้อมูลงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 10129410.00 

งบด าเนินงาน 15925414.00 

งบลงทุน 11940000.00 

งบเงินอุดหนุน 38700518.85 

งบรายจ่ายอื่น 3624978.00 

รวมทั้งสิ้น 80320320.85 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
   ความรู้ดี  ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม  เป็นผู้น าทางสังคม 
  อัตลักษณ์ 
   คุณภาพ (Quality) 
  เอกลักษณ์ 
   ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่
สากล ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน 
  พันธกิจ 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล 
2. พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตาม        
   เกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ 



4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ   
   พอเพียงอย่างยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล 
2. ผู้เรียนสามารถน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ 
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ตามเกณฑ์มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ 
4. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร ์
  1.  การบริหารแบบมีส่วนร่วม   
2.  การท างานเชิงรุก   
3.  เป็นประชาคมแห่งการเรียนรู้   
4.  เปูาหมายเพื่อชุมชนและสังคม   
  กลยุทธ ์
  กลยุทธ์ท่ี 1 ยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 2 เพิ่มปริมาณผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือรถจักรยานยนต์ DTEC ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โล่รางวลัชนะเลศิ อุปกรณล์็อคหมวกกันน็อค คันเร่งและก้านเบรกมอื
รถจักรยานยนต์ DTEC 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานวิทยาศาสตร์การ
กีฬา กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ไดผ้่านรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคของภาค
อีสาน ในการแข่งขัน EchoVE Contrest 2018 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน มวยสากลสมคัรเล่น 3 เหรียญทอง, รางวัล
รองชนะเลิศการแข่งขัน มวยไทยสมัครเล่น 3 เหรียญทองแดง และ
รางวลัชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภท คู่ชาย 2 เหรยีญเงิน ณ 
สนามกีฬาจังหวัดอดุรธาน ี

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รับรางวัล Honor Award และรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญเงิน ระบบ
แจ้งเตือนการลืมกุญแจ ออกจากรถจักรยานยนต์ DTEC 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รถเข็นพยุงผู้ปุวย กล้ามเนื้ออ่อนแรงและ
ผู้สูงอาย ุ

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) กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
คณะบริหารธรุกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

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

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักวิจัยแห่งชาต ิ

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์ปักด าต้นกลา้พอเพียง DTEC" (3 
รางวัล) 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

สถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ
ภาครัฐ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ

กองลูกเสือเนตรนารีวสิามญั (5 รางวัล) ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อุปกรณ์แจ้งเตือนและปูองกันการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ DTEC 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

การประเมินศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการ 
รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาคณุธรรมอาชีวศึกษาตน้แบบ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค าขวัญที่สอดคล้องกับคุณธรรมอตัลักษณ์
สถานศึกษา คือ “คนหัวแข็ง ท้ิงขยะลงถัง 
ไม่นั่งดูดาย” และ โครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุบลราชธาน ี

วงดนตรีโฟรค์ซอง 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธาน ี

วงดนตรีโฟรค์ซอง 
รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธาน ี

  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 การแข่งขันทักษะ
การเช่ือม 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 ารวจเพื่อ
การก่อสร้าง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม การประเมินมาตรฐาน
องค์การวิชาชีพดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายณัฐวิชช์ มะลิวัลย์ 2) นายพิบูล ชวนชม 
ใบประกาศเกียรติคณุ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒ “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018” 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด จังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายนรงค์ฤทธ์ิ อ าพันธ ์
ครูผู้ควบคมุ ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การจัดประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายเรืองชัย เขียวสด 
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานคอนกรีต การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายเรืองชัย เขียวสด 
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานคอนกรีต การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายเรืองชัย เขียวสด 
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานปูน การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

รางวัล
อื่น ๆ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายวัชระ เขียวกลม 
ครูผู้ควบคมุ ทักษะงานงานปูน การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนกัวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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 าคณุประโยชนต์่อเด็กและ
เยาวชน”เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์

1) ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว 
รับประทานโล่ ประกาศเกยีรตคิุณ "บุคคลที่ด าเนินการดีเด่นด้านปูองกัน
ควบคุม การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เนื่องในวัน งดดื่มสุราแหง่ชาติ 
ประจ าปี 2561 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ กระทรวงสาธารณะสุข 

1) ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว 
รับพระราชทานประกาศเกียรติคณุ สถาบันท่ีให้ความร่วมมือจดัหาผู้บริจาค
โลหิตเป็นหมู่คณะ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ สภากาชาดไทย 

1) นายโกวิทย์ 2) นายประลองยุทธ 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน กีฬามวยสากลสมคัรเล่นหญิง /กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย 
ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

1) นายสนธติ ดาโรจน ์
ผู้จัดการทีม กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย/กีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง ใน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมสร์ะดับชาติ ครั้งที่ 13 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม, 
รางวัลครูขวัญศิษย ์

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟูามหาจักรี 

นายณรงค์ฤทธิ์ อ าพันธ ์
ผู้ก ากับกลุม่ดีเด่นชาย (ลูกเสือ) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวีระศักดิ์ สุนทร 
DTEC ROBOT 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายวิจัย ปรสัพันธ ์
เซปักตะกร้อ (ชาย) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายสนธิต ดาโรจน ์
รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสุดใจ ภู่เทศ 
รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (ฝุายบริหารทรัพยากร) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวทักษิณา ชมจันทร ์
รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (ฝุายแผนงานและความร่วมมือ) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายธนชน อินทจันทร์ 
รองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (ฝุายวิชาการ) 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวนงรัก บุญเสริฐ 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวเพ็ญศรี กุลพัฒน์ 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายปิยะวุฒิ ปูองเพชร 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายวีระศักดิ์ เพ็งธรรม 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาววิภาวดี จันทร์อตุส่าห ์
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายโกวิทย์ เคาเลิศ 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายสมชาย ภู่เทศ 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายณรงค์ฤทธิ์ อ าพันธ ์
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายกฤตเมธ ประกอบแสง 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวกานต์จริารัตน์ เตชะชุดานนัท์ 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวนวลหงษ์ ผูกพันธ ์
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวธารทิพย์ ภาเรือง รางวัลอื่น จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ครูผูส้อนดีเด่น ๆ 

นางสาวพัชนีย์ วิธิบุญ 
ครูผูส้อนดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายเรืองชัย เขียวสด 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายสมศักดิ์ ปริตัง 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางกกบุญ บัวใหญ่ 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายหลวง ประสานพันธ ์
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายวิจัย ปรสัพันธ ์
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายพัฒนพงศ์ ค าวงศ ์
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายสุรยิา สามแก้ว 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาววันนิษา แสนทวีสุข 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายอุเทน นามโคตร 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายวัชระ เขียวกลม 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวประภาดา พวงพุฒ 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ 
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายศิริวัฒน์ สุวรรณรมย ์
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสุนิฌานันท์ ประสานพันธ ์
ครูผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวผยอม ธาดาวงษา 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวน้ าฝน ส่งเสรมิ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวลัดดา สลางสิงห ์
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาววาสนา จันทร์พวง 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวขวัญฤดี มีชัย 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวศตพร กสิภูม ิ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายทองสุข สาระภัย 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายสาคร แก้วจันด ี
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายทองใส กันยุตะ 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวพรรณิภา สถาวร 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายอิทธิพล บุญคูณ 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายพีระศักดิ์ จันทร์วิจิตร 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวสุกัญญา เสทสสีุข 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวจิตราภรณ์ แก้วจันด ี
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางสาวอภัยรี มีชัย 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นายจ าลอง พวงสร้อย 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางหนูบาง โสภา 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

นางนวล บุญเสริฐ 
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

รางวัลอื่น 
ๆ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี



  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 
ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายธวัชชัย พลจันทร์ 2) นายปิยวัฒน์ แสนพล 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขัน “WorldSkills ASEAN 
Bangkok 2018” 

ชนะเลิศ นานาชาติ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
7 อุบลราชธาน ี

1) นายชานนท์ วงษาเคน 2) นายเกรียงศักดิ์ ค าดี 3) นายดสุิต ขอ
สุข 
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 าพันธ ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานปูน ระดับเหรยีญ
ทอง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายศรมีงคล อุดมแก้ว 
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ ระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นางสาวศศิมาพร เพียงยา 2) นางสาววิลาวรรณ ขันเรือง 3) นาย
ศรีมงคล อุดมแก้ว 
ได้ผา่นรอบคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคของภาคอีสาน ในการข่งขัน 
EchoVE Contrest 2018 

รางวัลอื่น 
ๆ 

ภาค 
สักนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายนเรทร์ฤทธ์ิ คุณชื่น 
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัทักษะพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร ์

ชนะเลิศ จังหวัด 
คณะบริหารธรุกิจและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธาน ี

1) นายสุทัศน์ พิกุล 
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขนัทักษะทางวิชาชีพบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

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 ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นางสาวมัทนา ส่งเสรมิ 2) นายถนอมศักดิ์ ปูองค า 3) นายภานุ
พงษ์ มิ่งขวัญ 4) นายสุรวิชา สิงหค์ง 
รองชนะเลิศอับดับ 1 ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง การจดั
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายรังสรรค์ ส าราญ 2) นายเฉลิมพล พรมการ 3) นายกมล
ลักษณ์ 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 สาธุวงศ์ 2) นายสุรยิัน ศิลาวรรณ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส 
ช้ินงาน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นายสิทธิชัย ต้นสิงห์ 2) นายอาทิตย์ ท้องถิ่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามติ ิ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1) นางสาวนีรนุช บุญม ี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียน
แบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร ์

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. ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมสร์ะดับชาติ 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 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายเกรยีงศักดิ์ ค าดี 2) นายชานนท์ วงษาเคน 
อุปกรณ์แจ้งเตือนการลมืกุญแจออกจากรถจักรยานยนต์ 
DTEC (2 รางวัล) 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

1) นายสรศักดิ์ อาจอ่อนสี 2) นายอรรถชัย เครือคณุ 
เซปักตะกร้อ (ทีมชุดชาย) 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายธนาธร จันท ี
เปตอง (ทีมชาย) 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นายเอกราช งวงช้าง 
มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท 

ชนะเลิศ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) นายดนัยฤทธ์ิ สมภาวะ 2) นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม 3) 
นายศราวุฒิ จันทะสิงห ์
อุปกรณ์แจ้งเตือนการลมืกุญแจและปูองกันการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ DTEC 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

นายศรีมงคล อุดมแก้ว 
รางวัลพระราชทานเยาวชนคนเก่ง 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ 
โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1) นายชัยวัฒน์ ศรีบัว 2) นายพลภัทร ดวงรัตน์ 3) 
นางสาวกัญญาณัฐ แก้วจันด ี
การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต ์

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

กองลูกเสือเนตรนารีวสิามญั วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
รางวัลกลุม่ดีเด่นชาย ค่ายย่อย ๑ รักษ์เกียรติ งานชุมนุม
ลูกเสือวิสามญัอาชีวศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กองลูกเสือเนตรนารีวสิามญั วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ 
(ชาย) งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กองลูกเสือเนตรนารีวสิามญั วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
รางวัลมาตรฐานเหรียญทอง กิจกรรมเดินทางไกล (ชาย) 
งานชุมนุมลูกเสือวิสามญัอาชีวศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๑-๔-๑-๑ วิทยาลยัเทคนิคเดชอุดม 
รางวัลรองชะเลิศอันดับ ๑ หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
กองวิชาการ ฝุายกิจกรรมทักษะชีวิต งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กองลูกเสือเนตรนารีวสิามญั วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะระเบียบแถว (ชาย) 
กิจกรรมกองวิชาการ ฝาุยกิจกรรมทักษะชีวิต งานชุมนุม
ลูกเสือวิสามญัอาชีวศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) นายจิรศักดิ์ นวลจันทร์ 2) นายวชิรพล อ าพันธ์ 
สาขางานปูกระเบื้อง 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธาน ี

1) นายศักดิเ์ฉลิม พรมการ 2) นายกมลลักษณ์ ทันใจ ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

สาขางานก่ออิฐ 

นายเอกราช งวงช้าง 
มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

1) นายสรศักดิ์ อาจอ่อนสี 2) นายกฤษฎา ปัญลา 3) นาย
อรรถชัย เครือคณุ 
กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด (ชาย) 

ชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

นายอรรถชัย เครือคุณ 
กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว (ชาย) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

1) นายธนาธิป ดาวประสงค์ 2) นายเจตริน ศรีเมือง 
สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ 

รางวัล
อื่น ๆ 

ภาค 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม 
เว็บดีไซต ์

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธาน ี

นายศิวกร ดาราช 
สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 

นายจรสัน นามสะภ ู
สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธาน ี

1) นายวัชระชัย ขันทา 2) นายวรรณชนะ ยืนสุข 
สาขางานประกอบมุมไม ้

ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธาน ี

1) นายธงชัย ค าประภา 2) นายศรายุทธ พระสียา 3) 
นายบูรพา ขาวสุข 3) นายบัญชา บรรฑติ 
สาขางานไมเ้ครื่องเรือน 

ชนะเลิศ ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธาน ี

1) นายคธาวุฑ บุญฤทธ์ิเดช 2) นายวสันต์ วันนา 3) นาย
สุรชาติ ศรีสุขนางสาวนุชจรี บุญไพโรจน,์ 
การแข่งขันทักษะส ารวจเพื่อการกอ่สร้าง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

1) นายภัทรพล พลการ 2) นางสาวจิราวรรณ สิงหล์อด 
3) นายอิศร ปรโิส 
ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลนี 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

1) นายพสุธา มีศริิ 2) นายอดิศร โคตรตสัสา 3) นายศุ
ถกฤษ สุวรรณค า 
ทักษะงานยานยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

1) นายพสุธา มีศริิ 2) นายอดิศร โคตรตสัสา 3) นายศุ
ถกฤษ สุวรรณค า 
ทักษะงานยานยนต์เล็กแก๊สโซลีน 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

1) นายเจนณรงค์ บรรทะโก 2) นายภานุวัฒน์ โตนันต์ 3) 
นายภูริทัต เอื้อมศักดิ ์

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะงานยานยนต์ดเีซล 

1) นายเจนณรงค์ บรรทะโก 2) นายภานุวัฒน์ โตนันต์ 3) 
นายภูริทัต เอื้อมศักดิ ์
ทักษะงานยานยนต์ดเีซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

นายวัชรพงษ์ เด่นวิภัยเลิศ 
การประกวดสุนทรพจนภ์าษาจีนกลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

นายวัชรพงษ์ เด่นวิภัยเลิศ 
การประกวดสุนทรพจนภ์าษาจีนกลาง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

1) นายธวัชชัย โยธา 2) นางสาวสนุิตา ศรีภา 
วงดนตรีสากล และวงดนตรีสากลหญิง 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จงัหวัด
อุบลราชธาน ี

1) นายภานุวัฒน์ โตนันท์ 2) นายเจนณรงค์ บรรทะโก 
ทักษะงานยานยนต์ดเีซล 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
กลุ่มบริษัทอีซูซตุังปักอุบล จังหวัด
อุบลราชธาน ี

1) นายวุฒิศักดิ์ ค าสาลิกา 2) นายศุภชัย สาธุวงศ์ 3) 
นางสาวสายรุ้ง สะดา 4) นางสาวจิลมิกา พิลาแดง 5) 
นายวิทวัส นามวงษา 6) นายเอเชีย บับพาตาธ ิ
อุปกรณ์ไสกล้วยฉาบ DTEC 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวอัญธสิา มีแววแสง 2) นางสาวดรณุี จันทร์พวง 
3) นางสาวอรปรียา ค าแคน 
มาลัยน าโชค 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นายเกรยีงศักดิ์ ค าดี 2) นายดนัยฤทธ์ิ สมภาวะ 3) 
นายสายชล พันพิบูลย์ 4) นายศราวุฒิ พุ่มจันทร์ 5) 
นางสาวพัชริดา คงมาก 6) นางสาวสุพรรณิกา ค ามะกุล 
7) นายอนุชา น าพา 8) นายณรงคศ์ักดิ์ บัวงาม 9) 
อุปกรณ์แจ้งเตือนและปูองกันการโจรกรรม
รถจักรยานยนต์ DTEC 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวกัญญาณัฐ แก้วจันดี 2) นายณัฐพล นามณี 3) 
นายอดิศักดิ์ พรหมวงศ์ 4) นายธีรวัต กันไซยา 5) นาย
จักริน วงศ์ค าชาญ 6) นางสาวยุวธิดา ทองรส 7) นายธนา
กร ไชยรัตน์ 8) นายนิตินัย ผกามาต 9) นายประวันวิทย ์
รถเข็นพยุงผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผูสู้งอายุ v.2 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาวกมลชนก แดกระสิน 2) นางสาวอลิสา ปะทะ
วิง 
DTEC Genius Lock 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี

1) นางสาววิภาวรรณ แก้วกลม 2) นายภานุพงศ์ ทอง
ชมภู 3) นายชัยวัฒน์ ศรีบัว 
เจลตะไคร้หอมไลยุ่ง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน ี



ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายโชคชัย โพธิ์ล่าม 
ซออู้ 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) นายวัชรพงษ์ ทรงกลต 2) นายไพฑูรย์ โอภาพ 3) นาย
เอกพล สิงห์ค า 
ทักษะงานคอนกรีต 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) นายศักดิเ์ฉลิม พรมการ 2) นายบัญชา บรรฑติ 3) 
นายกมบบักษณ์ ทันใจ 
ทักษะงานปูน 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) นายวรรณชนะ ยืนสุข 2) นายบูรพา ขวาสุข 3) นาย
ศรายุธ พระสียา 
ทักษะงานไม ้

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1) นายศราวุธ จินามณี 2) นางสาวสิริพร วงษ์ละคร 3) 
นายอภิสิทธ์ิ จันทร์ศร ี
ทักษะประมาณราคาก่อสร้าง 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู้ 



  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีสุขภาวะที่ด ี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัย



เรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบ
หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการ
จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู ้ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 69.25 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จ
การศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ  
ด ี
 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ดังนี้ 
ร้อยละ 110 ของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ



ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล และมีผลการประเมินระดับ 3 ดาว การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
ก าหนด  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ดังนี้ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์
จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  41  ผลงาน  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอด
เยี่ยม 
 
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เข้าร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และผู้เรยีนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 



ระดับ ปวช. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเปน็ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 90.53 ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา ดังนี ้
ร้อยละ 73.50 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 92.03 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  
ยอดเย่ียม 
 



 * เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เพิ่งส าเร็จการศึกษาจึงต้องเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2561 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  
สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 69.25 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จ
การศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ  
ด ี
 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ดังนี้ 
ร้อยละ 110 ของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล และมีผลการประเมินระดับ 3 ดาว การประเมนิศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
ก าหนด  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
3. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 



หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ดังนี้ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์
จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  41  ผลงาน  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอด
เยี่ยม 
 
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เข้าร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผู้เรยีนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
4. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับ ปวช. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 



ร้อยละ 90.53 ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา ดังนี ้
ร้อยละ 73.50 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
7. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 92.03 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  
ยอดเย่ียม 
 
 * เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เพิ่งส าเร็จการศึกษาจึงต้องเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2561 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน  



สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลา ที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 69.25 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นท่ีส าเร็จ
การศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ  
ด ี
 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและ ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการประเมินเป็นองค์การ
มาตรฐานดีเด่นระดับภาคหรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  
ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผล
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ ดังนี้ 
ร้อยละ 110 ของผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือมีผล และมีผลการประเมินระดับ 3 ดาว การประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
ก าหนด  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 



สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ดังนี้ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์
จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  41  ผลงาน   ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอ
เยี่ยม 
 
5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการ
เข้าร่วม การประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
3. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
4. ผู้เรยีนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
5. ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
  
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับ
จ านวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ 
ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ระดับ ปวช. 
- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 



- ด้านความรู้ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องได้คะแนนไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินท้ัง 2 ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละ 90.53 ของผู้เรียนท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในคร้ังแรกเทียบกับผู้เรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับ
คุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียน ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน และภาพรวม
ของสถานศึกษา ดังนี ้
ร้อยละ 73.50 ของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
8. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ าแนกตาม
ระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
ร้อยละ 92.03 ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  
ยอดเย่ียม 
 
9. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้ 



1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
 * เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา เพิ่งส าเร็จการศึกษาจึงต้องเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2561 
  2) จุดเด่น 
  1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็นท่ียอมรับในสังคม ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับนานาชาติ ชาติ และภาค  
2. มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักเสียสละ บ าเพ็ญคุณประโยชน์เพื่อสังคม ส่งผลให้
ครูผู้สอนได้รับรางวัลย่องย่องเชิดชูระดับชาติ และนักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง 
3. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น สามารถต่อยอดองค์ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันทักษะในวิชาชีพ 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
  1. ควรพัฒนาด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนเกิดปัญหาการออกกลางคัน  
2. ควรมีแรงจูงใจ หรือกระบวนการพัฒนาผลการสอบ V-NET ให้นักเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1. ควรพัฒนาให้มีระบบดูแลผู้เรียนและแนะแนวผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคนให้
ได้ผลพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม โดยการจัดอบอมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีเปูาหมายในสาย
อาชีวศึกษาและรักในการเรียนรู้ 
2. ควรพัฒนาด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เนื่องจากผู้เรียน
ขาดสอบและมีค่าคะแนนในการทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดควรมีการสร้างแรงจูงใจ หรือ
กระบวนการพัฒนาผลการสอบ V-NET ให้นักเรียน นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
โดยการจัดอบทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ 
  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 



4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม และได้มีการประสานงานกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรร่วมกัน ดังนี้ 
1) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
2) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
3) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
4) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนด
รายวิชาเพิ่มเติม 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
2) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



3) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
4) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัด การ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่หลากหลาย 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
4. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มี
การส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
1) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
3) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
5) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 



ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน
และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน
และด้านอื่นๆ ดังนี ้
1) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
3) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
5) ร้อยละของครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
5. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ ร้อยละ 
88.46  .ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอนเทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของ
สถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง(Id plan)และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ ดังนี้ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อป ี
3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียน การสอน 
4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่ 



ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรม (EDR) ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านช่องทาง www.dtec.co.th 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ใน การบริหารจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น



เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ัง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และ
มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 



2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครฝูึกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
6. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองาน
ฟาร์ม และ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการ
พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู 
บุคลากรและผู้เรียน 
3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
แผนงาน โครงการท่ีก าหนด 
4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 



7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟูา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 
รวมท้ัง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวย
ประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการใน
สถานศึกษา ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟูาท่ีเหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ได้แก่ 
1.1 ระบบส่งก าลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟูาภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟูาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปลอดภัย 
2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
3. สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวก ปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ า 
ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อมและเพียงพอส าหรับให้
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ ดังนี ้
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 
4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษาโดยพจิารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 
5. มีแหล่งเรียนรู้ หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 



9. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
10. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ ร้อยละ 
88.46 ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น
เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 



1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ สถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ัง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และ
มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครฝูึกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 



5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้ 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 
5. สถานศึกษามนีวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
4. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ
จัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
5. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 



สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ ร้อยละ 
88.46  ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
เทียบกับจ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  2) จุดเด่น 
  1. มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ ทันสมัย ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน การสอน 
เช่น EDR, EchoVE เป็น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเพิ่มคุณภาพให้แก่ผู้เรียน 
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการท าความตกลงความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ (MOU) เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะรวบด้าน 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีการบูรณาการร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามากขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างเอกภาพการด าเนินงาน 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ควรมีการบูรณาการร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามากขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างเอกภาพการด าเนินงาน และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา 
  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง(Id plan)และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือ
นวัตกรรม ได้รับการยอมรับ หรือเผยแพร่ ดังนี้ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อป ี
3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียน การสอน 
4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการ
ยอมรับ หรือเผยแพร่ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 



 
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของ
สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้นวัตกรรม (EDR) ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศกึษา 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 
3. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ผ่านช่องทาง www.dtec.co.th 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ใน การบริหารจัดการศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
4. การระดมทรพัยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ท้ัง
ในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และ
มีการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 



1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา 
ท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ านวนสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียน การสอน 
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัด การอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
 
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีสว่นร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดังนี้ 
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการชุมชน 
2. สถานศึกษาจดักิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการ 
3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาชีพ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 
5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  1) ผลสัมฤทธิ ์
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 



สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ผลงานของผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น 
หรือมีการน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
ดังนี้ 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์
จริงในระดับจังหวัดหรือได้รับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ระดับชาติ จ านวน  41  ผลงาน   ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอด
เยี่ยม 
 
2. การจัดการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และท าวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
1. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
2. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
3. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ
สอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
5. ร้อยละของครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน  5  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
  2) จุดเด่น 
  1. สถานศึกษาได้ส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลการแข่งขันในระดับ
จังหวัด ภาค ชาติ ในการประกวดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองได้ 
2. สถานศึกษา ได้ขับเคล่ือนนโยบายเน้นให้ผู้เรียนมีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม บริการชุมชน 
เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น โครงการ Fix it center โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้ม
เคลื่อนท่ี โครงการจิตอาสาวัดปุาไทรงาม เป็นต้น 
  3) จุดที่ควรพัฒนา 



  ควรมีการส ารวจความต้องการของประชาชนก่อนการด าเนินงาน เพื่อจะได้จัดเตรียมการ
บริการ สาธารณประโยชน์ให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  ควรมีการส ารวจความต้องการของประชาชนก่อนการด าเนินงาน เพื่อจะได้จัดเตรียมการ
บริการ สาธารณประโยชน์ให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และประเมินความคุ้มค่า 
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ในการด าเนินงานด้วย 

ส่วนที่ 5 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 115 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
115 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 



ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 23 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 92.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 22 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 88.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 85 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 



ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 



ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อย
ละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 97.45 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 92 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 98.54 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 88 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 100 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 98.20 

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

ส่วนที่ 6 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่ก าหนดเพ่ิมเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้



เพิ่มขึ้น โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” 
รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. 1. โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2562 
2. โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 3.แบบรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์พ้นสภาพ ประจ าปีการศึกษา 
2562 4. แบบสรุปข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึน้ไป กลุ่มทักษะ
การสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ โครงการ และกลุ่ม
ทางด้านเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562 5. 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกงาน (English Camp and Preparing to 
Internship) ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ปีการศกึษา 2562 รางวัลระดับชาติ จ านวน 8 รางวัล 
1.นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คว้า ๓ 
รางวัล ได้แก่ ๑. รางวัลชนะเลิศ "รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจ าปี ๒๕๖๒ ๖๐,๐๐๐ บาท 
๒. รางวัลเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษา 
กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ "การเขียนข้อเสนอ
โครงการ" ระดับอาชีวศึกษา รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ 
บาท ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์
แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
กรุงเทพมหานคร 2.กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลกลุ่มดีเด่นชาย 
ค่ายย่อย ๑ รักษ์เกียรติ, กองลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลมาตรฐานเหรียญ
ทอง กิจกรรมทดสอบก าลังใจ (ชาย), กองลูกเสือเนตร
นารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัล
มาตรฐานเหรียญทอง กิจกรรมเดินทางไกล (ชาย), ๑-
๔-๑-๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลรอง
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ชนะเลิศอันดับ ๑ หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกอง
วิชาการ ฝุายกิจกรรมทักษะชีวิต, กองลูกเสือเนตรนารี
วิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันทักษะระเบียบแถว (ชาย) กิจกรรมกอง
วิชาการ ฝุายกิจกรรมทักษะชีวิต จากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในงานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี 3.นายสรศักดิ์ อาจอ่อนสี นายอรรถชัย เครือ
คุณ, การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชุดชายนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ 
สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี รางวัลชนะเลิศ 
4.นายธนาธร จันที, การแข่งขันกีฬาเปตอง ทีมชาย 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ การแข่งขัน
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒-๘ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัด
ลพบุรี 5.นายเอกราช งวงช้าง, การแข่งขันกีฬามวย
สากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท รางวัลชนะเลิศ 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ 
สาขาวิชาไฟฟูา การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ 
ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ 
สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี 6.นายดนัย
ฤทธิ์ สมภาวะ นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม นายศราวุฒิ จัน
ทะสิงห์,อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืมกุญแจและปูองกัน
การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๑ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ ๑ อุปกรณ์แจ้งเตือนการลืม
กุญแจและปูองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
DTEC การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 19 (พ.ศ. 2562) ระดับประเทศ พร้อมเงิน
รางวัล 30,000 บาท ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2562 
จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
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บรมราชูปถัมภ์ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติและ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
7.นายศรีมงคล อุดมแก้ว, รางวัลพระราชทานเยาวชน
คนเก่ง เป็นตัวแทนเยาวชนคนเก่ง จังหวัด
อุบลราชธานี นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็น
ตัวแทนเยาวชนคนเก่งจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับ
พระราชทานรางวัลและรับการอบรมสัมมนาค่าย
เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙/๒๕๖๒ ในโครงการด้วยรัก
และห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และ
ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝูาฯ รับ
พระราชทานเข็มเยาวชนคนเก่งฯและเกียรติบัตร ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางผลัด กรุงเทพมหานคร 8.
นายชัยวัฒน์ ศรีบัว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นาย
พลภัทร ดวงรัตน์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ,นางสาว
กัญญาณัฐ แก้วจันดี สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, รางวัล
ชนะเลิศ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์
ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ครั้งที่ 
๒ ประเภทที่ ๒ การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลใน
งานเชื่อมอุตสาหกรรม ๔.๐ คว้าถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอทไบเทค 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รางวัล
ระดับภาค จ านวน 7 รางวัล 1.วิทยาลัยเทคนิคเดช
อุดม, การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับ 
๓ ดาว วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ การประเมินศูนย์
บ่มเพาะผู้ประกอบการ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
พร้อมรับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบ ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 2.นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม , เว็บดีไซต์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
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เหรียญเงินสาขาเว็บดีไซต์ การแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ระหว่างวันที่ ๓ – 4 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ 
อุบลราชธานี 3.นายศิวกร ดาราช นักเรียนสาขาวิชา
ช่างเชื่อมโลหะ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
๑ เหรียญเงินสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ระหว่าง
วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๕ นครราชสีมา 4.นักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะ สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
เหรียญเงินสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม ในการแข่งขัน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ระหว่าง
วันที่ ๓ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๕ นครราชสีมา 5.นายเอกราช งวงช้าง, กีฬา
มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่นเวลเตอร์เวท ใน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 6.นายสรศักดิ์ อาจอ่อนสี 
นายกฤษฎา ปัญลา นายอรรถชัย เครือคุณ,กีฬาเซปัก
ตะกร้อ ประเภททีมชุด (ชาย)นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุด (ชาย) ในการ
แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2562 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 7.นายอรรถชัย เครือคุณ
, กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว (ชาย) นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว (ชาย) ใน
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 ประจ าปีการศึกษา 
2562 ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2562 ณ 
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อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ รางวัลระดับจังหวัด 
จ านวน 4 รางวัล 1.นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
ได้รับรางวัลชนะเลิศค าขวัญที่สอดคล้องกับ
คุณธรรมอัตลักษณ์สถานศึกษา คือ “คนหัวแข็ง ทิ้ง
ขยะลงถัง ไม่นั่งดูดาย” และผลงานเข้าประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๒ ผลงาน ได้แก่ ๑.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงานการพัฒนารถเข็น
พยุงเดินผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ ระหว่าง
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมล าโดมน้อย 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 2. การประกวดวงดนตรี
โฟล์คซอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
ผลงานการประกวดวงดนตรีสากล ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การจัดประชุมทางวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี 3. การประกวดร้องเพลงสากล
ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และผลงานการประกวดร้อง
เพลงสากลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดประชุม
ทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 4. การประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน 
(ซออู้) ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดประชุมทาง
วิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชา
พ้ืนฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. ๑. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยการขายกล้วย
ฉาบ (ชมรมวิชาชีพการบัญชี) ๒. โครงการหารายได้
ระหว่างเรียน โดยขายผลไม้ (ชมรมวิชาชีพการบัญชี) 
๓. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยขายแซนวิช 
(ชมรมวิชาชีพการบัญชี) ๔. โครงการหารายได้ระหว่าง
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เรียน โดยการขายขนมปังเบเกอรี่ (ชมรมวิชาชีพการ
บัญชี) ๕. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ช่วงที่ 1) ๖. 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ๗. 
โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 ๘. 
โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชา
พ้ืนฐานระดับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปี
การศึกษา 2562 ๙.โครงการ CLEAN AND CLEAR ปี
การศึกษา 2562 ๑๐.โครงการการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับวิทยาลัย ประจ าปี 
2562 ๑๑.โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 
2562 ๑๒.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
การเป็นผู้ประกอบการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ๑๓.โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ๑๔.โครงการ
พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ๑๕.โครงการวัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 ๑๖.
โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ๑๗.โครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม ๑๘.โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
และเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ๑๙.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ๒๐.โครงการรณรงค์ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2562 ๒๑.
โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 
2562 ๒๒.โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธุ์ R ประจ าปีการศึกษา 
2562 ๒๓.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนและ
นักศึกษา ประจ าปี 2562 ๒๔.โครงการอบรมปูองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจ าปีการศึกษา 2562 
๒๕.โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปีการศึกษา 2562 ๒๖.
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โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๒๗.โครงการ
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ๒๘.โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การด าเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ๒๙.โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ๓๐.โครงการ DTEC VOLUNTEER "จิตอ่อน 
จิตดี จิตแข็ง" สาขาวิชาการตลาด ประจ าปีการศึกษา 
2562 ๓๑.โครงการลูกเสือช่อสะอาด อาชีวะบริการ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ๓๒.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในสาขาวิชาช่างยนต์ ๓๔.โครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ชมรม
วิชาชีพช่างยนต์ ๓๕.โครงการประกวดโครงงานชมรม
วิชาชีพช่างยนต์ ๓๖.โครงการ ๑๐๘ อาชีพ ชมรม
วิชาชีพช่างยนต์ ๓๗.โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ๓๘.โครงการอบรม
พัฒนาส่งเสริมภาษาอังกฤษสาขาวิชาช่างยนต์ ๓๙.
โครงการเลือกตั้งประธานชมรมและสมาชิกชมรมช่าง
กลโรงงาน ๔๐.โครงการแข่งขันฟุตบอล ชมรมวิชาชีพ
ช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ๔๑.โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชมรมวิชาชีพช่างกล
โรงงาน ๔๒.โครงการท าบุญ ๙ วัด เนื่องในวัน
เข้าพรรษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชมรมวิชาชีพ
ช่างกลโรงงาน ๔๓.โครงการปลูกต้นไม้และท าความ
สะอาดบริเวณวัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชมรม
วิชาชีพช่างกลโรงงาน ๔๔.โครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ชมรมวิชาช่างกลโรงงาน ๔๕.โครงการจัด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ขมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/
เทคนิคการผลิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔๖.
โครงการเขียนแผนธุรกิจ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน/
เทคนิคการผลิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๔๗.
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน ๔๘.



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

โครงการจัดกิจกรรมแต่งกลอนวันภาษาไทย ชมรม
วิชาชีพช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ๔๙.โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๕๐.
โครงการแข่งขันร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 
๕๑.โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชมรม
วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๕๒.โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา,วันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม
โลหะ ๕๓.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอก
สถานศึกษา (๕ส.) ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๕๔.
โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๕๕.โครงการ
ประกวดโครงงานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 
๕๖.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชม
รวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๕๗.โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๕๘.
โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรม
วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๕๙.โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา ๖๐.โครงการ
ประกวดร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา ๖๑.
โครงการธนาคารความดี ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา ๖๒.
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาวันเข้าพรรษา 
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา ๖๓.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในสาขาวิชาชีพไฟฟูาก าลัง ๖๔.โครงการ
จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานชมรม
วิชาชีพไฟฟูา ๖๕.โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ 
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา ๖๖.โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา ๖๗.
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพ
ช่างไฟฟูา ๖๘.โครงการอบรมพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟูา ๖๙.
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ๗๐.โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง 
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗๑.โครงการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพช่าง
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อิเล็กทรอนิกส์ ๗๒.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗๓.โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (๕ส.) 
ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗๔.โครงการจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ชมรมวิชาชีพ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗๕.โครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗๖.โครงการ
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ๗๗.โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ (Stem) ชมรมวิชาชพีช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗๘.
โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ ชมรม
วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๗๙.โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง - โยธา ๘๐.
โครงการ Morning Exercise ชมรมวิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง - โยธา ๘๑.โครงการออมวันละบาท ชมรม
วิชาชีพช่างก่อสร้าง - โยธา ๘๒.โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง - โยธา 
๘๓.โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติชมรมวิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง - โยธา ๘๔.โครงการจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง - 
โยธา ๘๕.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง - โยธา ๘๖.โครงการ
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง - โยธา ๘๗.โครงการแข่งขันสะพานไม้
ไอศกรีม ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง - โยธา ๘๘.
โครงการอบรมภาษาอาเซียน ชมรมวิชาชีพช่าง
ก่อสร้าง - โยธา ๘๙.โครงการอบรมภาษาอาเซียน 
ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง - โยธา ๙๐.โครงการ
เสริมสร้างประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ๙๑.โครงการแข่งขันประกวดร้องเพลง ชมรม
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๒.โครงการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ๙๓.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ชมรม
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๔.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา (๕ ส.) ชมรม
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วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๕.โครงการจัดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๖.โครงการประกวดโครงงาน
วิชาชีพ ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๗.โครงการ
ส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน ชมรมวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๙๘.โครงการแข่งขันตอบปัญหา
ทางวิชาการ (Stem) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๙๙.โครงการพัฒนานักศึกษาให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
(ส่งเสริมภาษาอังกฤษ) ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ๑๐๐.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
วิชาชีพการบัญชี ๑๐๑.โครงการ Accounting Cover 
Dance ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๐๒.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ตรวจเครื่องแต่งกาย ชมรม
วิชาชีพการบัญชี ๑๐๓.โครงการท าบุญเข้าพรรษา 
ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๐๔.โครงการสวนพฤษ
ศาสตร์ ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๐๕.โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๐๖.โครงการ
ประกวดโครงงาน ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๐๗.
โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาชีพการบัญชี เชิญ
วิทยากรภายนอก ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๐๘.
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ (Stem) 
ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๐๙.โครงการ Echo VE 
ชมรมวิชาชีพการบัญชี ๑๑๐.โครงการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๑๑.โครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ชมรมวิชาชีพ
การตลาด ๑๑๒.โครงการอบรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชมรม
วิชาชีพการตลาด ๑๑๓.โครงการประกวดร้องเพลง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชมรมวิชาชีพการตลาด 
๑๑๔.โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ชมรมวิชาชีพ
การตลาด ๑๑๕.โครงการท าบุญ ๙ วัด เนื่องในวันวิ
สาขบูชา ชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๑๖.โครงการ
ท าบญุ ๙ วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ชมรมวิชาชีพ
การตลาด ๑๑๗.โครงการท าบุญตักบาตร เนื่องในวัน
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ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ชมรมวิชาชีพ
การตลาด ๑๑๘.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.๑๐ ชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๑๙.
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ชมรมวิชาชีพ
การตลาด ๑๒๐.โครงการแห่เทียนพรรษา (สืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา) ประจ าปี ๒๕๖๒ ชมรม
วิชาชีพการตลาด ๑๒๑.โครงการวันไหว้ครู ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๒๒.
โครงการปลูกปุา เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
ชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๒๓.โครงการ Big Cleaning 
Day ชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๒๔.โครงการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๒๕.โครงการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ชมรมวิชาชีพการตลาด 
๑๒๖.โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และ
สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ชมรมวิชาชีพการตลาด 
๑๒๗.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (ฝึกงานภายในวิทยาลัย) ชมรมวิชาชีพ
การตลาด ๑๒๘.โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
แห่งชาติ ชมรมวิชาชีพการตลาด ๑๒๙.โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ (Echo VE) ชมรมวิชาชีพการตลาด 
๑๓๐.โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
๑๓๑.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (DTEC GAMES 
๒๐๑๘) ๑๓๒.โครงการประกวดร้องเพลง
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ๑๓๓.โครงการประกวด
โฟล์คซองวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ๑๓๔.โครงการ
ฝึกสอนลีลาศ-ร าวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ ๑๓๕.
โครงการเข้าค่ายนักศึกษาใหม่เพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด ๑๓๖.โครงการ
ท าบญุ ๙ วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑๓๗.โครงการท าบุญ ๙ วัด เนื่องในวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ๑๓๘.โครงการท าบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๗ 
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๒ ๑๓๙.
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โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๒ ๑๔๐.โครงการสืบสาน
ประเพณีโบราณในวันเข้าพรรษา (ท าเทียนโบราณ
เนื่องในวันแห่เทียนพรรษา) ๑๔๑.โครงการสืบสาน
ประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑๔๒.โครงการปลูกปุาเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ๑๔๓.
โครงการรณรงค์ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ ๑๔๔.
โครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ๑๔๕.
โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ ๑๔๖.
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ๑๔๗.โครงการ
ทดสอบและประดับเครื่องหมายวิชาชีพพิเศษลูกเสือ
วิสามัญ ๑๔๘.โครงการลูกเสือรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต ๑๔๙.โครงการอบรมลูกเสือจราจร ๑๕๐.
โครงการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๑๕๑.โครงการ
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจ าปีการศึกษา 
๑/๒๕๖๒ ๑๕๒.โครงการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
อาชีวศึกษา ระดับภาค ๑๕๓.โครงการประเมิน
คุณภาพงานลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา 
๑๕๔.โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการประจ ากอง
ลูกเสือ ๑๕๕.โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
๑๕๖.โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ๑๕๗.โครงการพัฒนาส่งเสริม
ภาษาต่างประเทศ (EchoVE) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ๑๕๘.โครงการ
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม
โลหะ ๑๕๙.โครงการแข่งขันร้องเพลง ชมรมวิชาชีพ
ช่างเชื่อมโลหะ ๑๖๐.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจ าปี ๒๕๖๒ ชมรม
วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๑๖๑.โครงการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๑๖๒.
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในและนอกสถานศึกษา 
(๕ส.) ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๑๖๓.โครงการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ชมรมวิชาชีพ
ช่างเชื่อมโลหะ ๑๖๔.โครงการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ (VQ) ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๑๖๕.



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

โครงการแข่งขันร้องเพลง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ 
๑๖๖.โครงการประเมินลักษณะที่พึงประสงค์ ชมรม
วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ๑๖๗.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อม
โลหะ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. 1. แผนพัฒนาสถานศึกษา 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 4. แบบ
สรุปแผนการเรียนตลอดหลักสูตร 5. แบบสรุปการส่ง
แผนจัดการเรียนรู้ 6. แบบสรุปความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ/จากผู้ปกครอง/
ครู/ผู้เรียน 7. รายงานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชาฯ 
8. แบบสรุปประเมินครูผู้สอน 9. เล่มหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556, ๒๕๖๒ 10. เล่ม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 12. แบบ
สรุปสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน 13. คู่มือการใช้
หลักสูตร 14. มาตรฐานอาชีพสาขาวิชา (สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ) 15. มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ทุก
สาขาวิชา (จากเล่มหลักสูตร) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. 1.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 1.2 โครงการรักการ
อ่าน 1.๓ ปฎิทินการปฏิบัติงาน งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด ๑.๔ โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ วัน
สุนทรภู่ 1.๕ รายงานการประเมินผลให้บริการของ
ศูนย์วิทยบริการ ๑.๖ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนและ
ห้องค้นคว้าที่มีคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล ๑.๗ ข้อมูล
การติดตั้งอินเทอร์เน็ต ๑.๘ จุดกระจายสัญญาณไร้
สาย Wi – Fi ๑.๙ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ห้องสมุดดิจิทัล E-book ๑.๑๐ สมุดทะเบียน
โสตทัศนวัสดุ ๑.๑๑ สมุดทะเบียนหนังสือ ๑.๑๒ สมุด
ทะเบียนการบอกรับหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ๑.๑๓ 
สมุดทะเบียนสิ่งพิมพ์ได้เปล่า ๑.๑๔ สถิติการยืม
หนังสือ 
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2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. 1. โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อน
ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ และประชุมผู้ปกครอง 2. 
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา
ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ 3. โครงการนิเทศ
ติดตามนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 4. 
เอกสาร/หลักฐาน ลงนามความร่วมมือ (MOU) ของ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมร่วมกับสถานประกอบการ 5. 
ข้อมูลการส่งนักศึกษาออกฝึกงาน 6. บันทึกข้อความ
รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีฝึกงานใน
สถานประกอบการ 7. สมุดบันทึกการฝึกงานและฝึก
อาชีพของนักเรียน นักศึกษา 8. รายงานการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 9. โครงการของ
นักศึกษา 10. แบบสรุปการส่งโครงการนักเรียน
นักศึกษา 11. บันทึกข้อความรายงานการส่งแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการ
สอนและวิจัยในชั้นเรียน 12. รายงานการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 13. รายงานการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียน นักศึกษา ที่มีต่อครูผู้สอน 14. บันทึก
ข้อความรายงานสรุปผลการส่งสื่อการเรียนการสอน 
15. สื่อการเรียนการสอน 16. รายงานการเข้าใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต 17. รายงานการเข้าใช้ห้องสมุด 18. 
แบบประเมินการเข้าใช้ห้องเรียนเฉพาะทาง 19. การ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 20. รายงานผลการแข่งขันทักษะ
วิชาการ วิชาชีพ 21. สมุดบันทึกเวลาเรียนและการ
ประเมินผลการเรียน (ท.12 และ วผ.1) 22. การวัด
และประเมินผลผู้เรียน 23. สรุปผลการส่งคะแนนเก็บ 
24. โครงการจัดท าแผนการเรียน 25. โครงการจัดท า
ตารางเรียน ตารางสอน 26. โครงการนิเทศการเรียน 
การสอน 27. บันทึกข้อความรายงานการส่งบันทึก
หลังการสอน 28. สรุปผลการประเมินครู 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. สมุดบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผลการเรียน (ท.
12 และ วผ.1) 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1.3 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
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1.4 รายงานการส่งบันทึกหลังการสอน 1.5 กิจกรรม
เชิดชูเกียรติ 1.6 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ 1.7 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติและทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 1.8 การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 1.9 สรุปผลการส่งคะแนนเก็บ 
1.10 รายงานผลการเรียนถึงผู้ปกครอง 1.11 ระบบ
ตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบสารสนเทศ ระบบ
บริหารสถานศึกษา ศธ.02 . ออนไลน์ และระบบ
ซอฟแวร์บริหารการอาชีวศึกษา(EDR) 1.12 รายงาน
การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มี
ต่อครูผู้สอน 1.13 โครงการเยี่ยมบ้าน 1.14 โครงการ
ประชุมผู้ปกครอง. 1.15 โครงการลดปัญหาการออก
กลางคัน 1.16 รายงานการขาดเรียน 1.17 สมุดบันทึก
การพบและให้ค าปรึกษา นักเรียน นักศึกษา 1.18 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
V-NET 1.19 รายงานการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 1.20 
การจัดทดสอบธรรมศึกษา สนามหลวง 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. 1. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ชมรม
วิชาชีพช่างไฟฟูา 2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษและ
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน ประจ าปีการศึกษา 
2562 3. โครงการศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 4. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 1. All new รถเข็นพยุงผู้ปุวย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ 2. อุปกรณ์จับยึด
ชิ้นงานจักรสานหวดนึ่งข้าวเหนียว 3. โคมไฟเชือกถัก 
4. อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นอุบล DTEC 5. อุปกรณ์ไสกล้วย
ฉาบ 6. เครื่องกรองน้ าพลังงานแสงอาทิตย์พิชิตน้ า
ท่วม 7. อุปกรณ์แยกไข่ขาว-ไข่แดง 8. อุปกรณ์เปิด
ล็อคด้วยการสแกนนิ้วมือ 9. อุปกรณ์แจ้งเตือนและ
ปูองกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC 10. ปลั๊ก
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ประหยัดไฟฟูา 11. เครื่องยนต์พลังงานถ่านไม้ 12. 
ผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์ไทยจากใบตองแห้ง 13. 
รถเข็นพยุงผู้ปุวยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ปุวยติดเตียง 
14. DTEC Smart Safety Lock 15. อุปกรณ์ช่วย
ถอดถุงมือแพทย์ 16. All new รถเข็นพยุงผู้ปุวย
กล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้สูงอายุ 17. มาลัยน าโชค 18. 
สมุนไพรก าจัดยุง 19. อุปกรณ์ช่วยถอด ประกอบยาง
รถยนต์ 20. อุปกรณ์สับก้านกล้วยช่วยออกก าลังกาย 
21. เครื่องตัดหญ้าโซล่าเซลล์ 22. หัวแยง 90 องศา 
23. อุปกรณ์หั่นหอมแดง 24. เครื่องฝานกล้วยแบบมือ
หมุน V.2 25. organic mulberry the dtec 26. ซึง
ออแกนิค DTEC 27. อุปกรณ์ช่วยถอนตะปู DTEC 28. 
ระบบบริหารจัดการโครงการผ่านระบบออนไลน์ 4.0 
29. เครื่องม้วนผ้า 30. เครื่องร่อนทราย 31. เครื่อง
ไกลเปลเอนกประสงค์ 32. เครื่องบดกระดาษ 33. พัด
ลมหล่อเย็น 34. เครื่องช่วยพ่นของเหลวทางการ
เกษตรควบคุมด้วยระบบ IOT 35. โซล่าร์เซลเวคอัฟ 
36. อุปกรณ์ปีนเสาไฟฟูา 

 



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 ชั้น อาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคาร

ประกอบอื่นๆ  ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดท าการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ 

        ปี  พ.ศ.  2543  วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อจาก  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2  เป็น

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดิน ให้แก่วิทยาลัย  จ านวน 

72 ไร่ และเริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 

การบริหารเชิงระบบและการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์  (Management by Objective) ภายใต้ข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณสนับสนุน  แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือ

ทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน และเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรจน

ส าเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงานระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยได้รับการ

ประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น  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.  รอบท่ี 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 าเนินงานให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ท าให้มีการน า

เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน การบูรณาการร่วมกับกับหน่วยงานต่างๆและสถานประกอบการ จน

ประสบความส าเร็จได้รับรางวัลมากมาย เช่น นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 ผลงาน

อุปกรณ์แท่นยืนกายบริหาร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวัลนวัตกรรม

แห่งประเทศไทย ระดับชาต ิประจ าปีการศึกษา 2560, ผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ล็อคคันเร่งและก้านเบรกมือ

รถจักรยานยนต์ 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 2,898  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 – 2562 
 9.  นาย รุ่งวิจักขณ์   หวังมวนกลาง ผู้อ านวยการปี  พ.ศ.  2562 – ปัจจุบัน 
 
 
19.  แผนที่ ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 

ทางหลวง
หมายเลข 

ถนนสถล
มารค์ 

ห้างสรรพสินค้า 
Lotus 

ตู้ยามต ารวจเดช
อุดม 

โรงพยาบาล
สมเด็จ 

อ าเภอเดช
อุดม 

สนง. 
เกษตรฯ 

วัดป่าไทร
งาม 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 2561 จ านวน 5 ด้าน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 
คิดเป็นร้อย
ละ/ชิ้นงาน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

1.1  การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 69.25 3 ดี 

1.2  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 94.34 5 ยอดเยี่ยม 

1.3  ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 110 5 ยอดเยี่ยม 

1.4  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

41 (ชิ้น) 5 ยอดเยี่ยม 

1.5  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 84 (ชิ้น) 5 ยอดเยี่ยม 

1.6  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 100 5 ยอดเยี่ยม 

1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 100 3 ยอดเยี่ยม 

1.8  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 92.03 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 100 5 ยอดเยี่ยม 

3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 100 5 ยอดเยี่ยม 

3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 83.88 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






