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ค าน า 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลด าเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และก าหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  โดย
ด าเนินการตามนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการ
อาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนการสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ
อาชีวศึกษา และค านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ จึงได้จัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นแบบรายงานการด าเนินงานที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา เพ่ือที่จะเชื่อมโยงแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 รวมถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ กลยุทธ์ และน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป  
  

  

 

 

          (นายพงษ์ศักดิพล  ทาแก้ว) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ค าช้ีแจง 

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก ส่วนที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย ๑) ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ๒) กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561. และ ๓) หน้าที่และความรับผิดชอบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาแต่ละระดับ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการอาชีวศึกษาประกอบด้วย  ๑) กรอบแนวคิดการก าหนดมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษา ๒) กระบวนการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ ๓) มาตรฐานการอาชีวศึกษาได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ 
ด้านคุณลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ ๒ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และมาตรฐานที่ ๓ 
ด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่วนที่ ๓ การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย ๑) 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๒) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ๓) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๔) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ๕) ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๖) การประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ๗) การติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๘) การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาสามารถน าหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพศึกษา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
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(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที่ 
1 นายเรืองชัย  เขียวสด ครู  คศ. 3 คอ.ม. โยธา ก่อสร้าง/โยธา หัวหน้าส่าขาวิชาก่อสร้าง โยธา/ 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต 
2 นางปราณี  เขียวสด ครู  คศ. 3 ค.บ. ภาษาไทย สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวิทยบริการและ

ห้องสมุด 
3 นายหลวง  ประสานพันธ์ คร ู คศ. 2 คอ.ม. ครุศาสตร์ไฟฟ้ามหาบัณฑิต ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา.............5...........คน 

 ๑.๒  ข้อมูลด้านบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที ่
4 นางสาวนงรัก  บุญเสริฐ คร ู คศ. 2 บธ.ม. การตลาด การตลาด หัวหน้างานบุคลากร/หัวหน้าสาขาวิชา

การตลาด 
5 นางสาวเพชรชรัตน์  โพธิ์ศรี ครู  คศ. 2 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้า-แผนกวิชาสามัญ,งานประกัน

คุณภาพ ฯ 
6 นายวิเศรษฐ   ศรีแสง ครู  คศ. 2  ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน การบัญชี หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี/หัวหน้างาน

พัสดุ 
7 นางกกบุญ      บัวใหญ่ ครู  คศ. 2   บธ.บ. การบัญช ี การบัญชี หัวหน้างานการเงิน 
8 นายปิยะวุฒิ  ป้องเพชร ครู  คศ. 2  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกล หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์/เทคนิค

เครื่องกล 
9 นางสาวเพ็ญศรี  กุลพัฒน์ ครู  คศ. 2 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 
10 นางสาวสมภาน  เจตนา ครู  คศ. 2 วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานทะเบียน 
11 นายสมศักดิ์  ปริตัง   ครู  คศ. 2   ศษ.ม. การบริหารการศึกษา เครื่องกล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน  
12 นายพิบูล   ชวนชม ครู  คศ. 1 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าก าลัง หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
13 ว่าที่ร้อยตรีอัครวินท์ พละศักดิ์ ครู  คศ. 1   ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานความร่วมมือ 
14 นายสมาน คูณสวัสดิ์ ครู  คศ. 1   ว.ศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ช่างยนต์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
15 นางศุภรักษ์ บุญสาง ครู  คศ. 1   ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม เครื่องกล หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที ่

1 นายวีระศักดิ์   เพ็งธรรม พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ก่อสร้าง) 

ช่างก่อสร้าง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2 นายธนาธิป    สอนอาจ พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อิเล็กทรอนิกส์) 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

3 นางกิตยาภรณ์    ทวีสิทธิ์ พนักงานราชการ  บช.ม. การบัญช ี การบัญชี ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
4 นางสาววิภาวดี จันทร์อุตส่าห์ พนักงานราชการ บธ.บ. การจัดการ การตลาด หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
5 นางจารุวรรณ   เนตรสง่า พนักงานราชการ บธ.บ. การจัดการทั่วไป การบัญชี หัวหน้างานการบัญชี 
6 นางสาวพิชชาภา  นาชัยภูม ิ พนักงานราชการ ค.ม. การจัดการ 

(ธุรกิจการศึกษา) 
การตลาด หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

7 นางสาวรุจิรา    พูลเพิ่ม พนักงานราชการ วธ.บ. การบัญชี การบัญชี หัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
8 นายวิจัย         ปรัสพันธ์ พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล เครื่องกล หัวหน้างานปกครอง 
9 นายหัสวาร     ผลวิสุทธิ์ พนักงานราชการ คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์คมนาคม ช่างอิเล็กทรอ 

นิกส์ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

10 นายอุทัย     บุญเสนอ พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
11 นายสุริยา    สามแก้ว พนักงานราชการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา (วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์) 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
12 นายพิทยาทร   ลามสีดา พนักงานราชการ ปทส. เครื่องกล เครื่องกล ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา 
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ลูกจ้างชั่วคราว......71....... คน 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที่ 
13 นายสมชาย    ภู่เทศ พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

(การจัดการอุตสาหกรรม) 
ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน หัวหน้างานอาคารสถานที่/หัวหน้าแผนก

วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
14 นายสราวุธ     ก าทอง พนักงานราชการ วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(อิเล็กทรอนิกส์) 
ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอน 
15 นางสาวอรวรรณ   จันทมาส พนักงานราชการ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน 
16 นายเกียรติศักดิ์     สระแก้ว พนักงานราชการ คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ 
17 นายโกวิทย์         เคาเลิศ พนักงานราชการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ช่างเชื่อมโลหะ หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการ 
18 นางสาววันนิษา  แสนทวีสุข พนักงานราชการ ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
19 นายพัฒนพงศ์     ค าวงศ์ พนักงานราชการ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

 
 

ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที่ 

1 นายธีรพล        ดาศร ี ครูจ้างสอน อศ.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล เครื่องกล - 
2 นายปรีดาศักดิ์    สิงห์ค า ครูจ้างสอน วศ.บ. วิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล - 
3 นายประหยาด  ก้อนค าบา ครูจ้างสอน ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ เครื่องกล - 
4 นายศุภวัฒน์  ธรรมวงค์ศรี ครูจ้างสอน ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต ์ เครื่องกล - 
5 นางสาวประภาดา  พวงพุฒ ครูจ้างสอน วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ช่างเชื่อมโลหะ            - 
6 นายพิสิทธิ์    ทัดภูธร ครูจ้างสอน คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ ช่างเทคนิคพ้ืนฐาน  - 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา  

 
 

ปฏิบัติหน้าที ่
(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที่ 

7 นายพชร      พุฒพันธ์ ครูจ้างสอน วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรม เครื่องมือกล - 
8 นายวีรศักดิ์   เรียงเงิน ครูจ้างสอน คอ.บ. วิศวกรรมอุตสหกรรม เครื่องมือกล - 
9 นายองอาจ    ศรีนวล ครูจ้างสอน อศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องมือกล - 

10 นางสาวณัฐติญา    มุงคุณค าชาว ครูจ้างสอน คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม เครื่องมือกล - 
11 นายจิรานุวัฒน์     ทะนสุข ครูจ้างสอน คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องมือกล - 
12 นายวัชระ           เขียวกลม ครูจ้างสอน คอ.บ. วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง - 
13 นายณรงค์ฤทธิ์     อ าพันธ์ ครูจ้างสอน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง - 
14 นายณัฐพัชร์        วรพิมรัฐ ครูจ้างสอน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง - 
15 นายศิลป์ชัย        ข าทอง ครูจ้างสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง - 
16 นายณัฐวิชช์       มะลิวัลย์ ครูจ้างสอน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าก าลัง - 
17 นายศิริวัฒน์       สวุรรณรมย์ ครูจ้างสอน คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคม 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ - 

18 นางสุนิฌานันท์   ประสานพันธ์ ครูจ้างสอน วธ.บ. การบัญชี การบัญชี - 
19 นางสาวพัชนีย์    วิธิบุญ ครูจ้างสอน ปทส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างาน

ส่งเสริมผลผลิตฯ 
20 นายกฤตเมธ      ประกอบแสง ครูจ้างสอน วศ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
21 นางสาวธารทิพย์     ภาเรือง ครูจ้างสอน ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
22 นายอุเทน     นามโคตร ครูจ้างสอน คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
23 นายประลองยุทธ  แก้วกัลยา ครูจ้างสอน คบ. พละศึกษา  สามัญสัมพันธ์ - 
24 นางสาวกานต์จิรารัตน์ เตชะชุดานันท์ ครูจ้างสอน ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานแนะ

แนวอาชีพฯ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่

 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที่ 
25 นางสาวกนิษฐา       ลาสา ครูจ้างสอน วท.บ. ชวีวิทยาประยุกต์ สามัญสัมพันธ์ - 
26 นางสาวนวลหงษ์     ผูกพันธ์ ครูจ้างสอน ศศ.บ. ภาษาไทยและการสื่อสาร สามัญสัมพันธ์ หน.งานบริหารงานทั่วไป 
27 นายธนากร     ปวะบุตร ครูจ้างสอน คบ. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) สามัญสัมพันธ์ - 
28 นางสาวปาริชาติ      ทองทับ ครูจ้างสอน ค.บ. คณิตศาสตร์ สามัญสัมพันธ์ - 
29 นางสาวพรรณิภา      สถาวร - บธ.บ. การบัญช ี - งานบริหารงานทั่วไป 
30 นางสาวจิตราภรณ์     แก้วจันดี - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - งานบริหารงานทั่วไป 
31 นายศรีประพร      บุญเติม - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - งานบริหารงานทั่วไป 
32 นางสาวผยอม      ธาดาวงษา - วช.บ. การบัญชี - งานการเงิน 
33 นางสาวศตพร      กสิภูม ิ - ปวส. การบัญช ี - งานการเงิน 
34 นางสาวภาวิณี      ฉัตรวิไล - บธ.บ. การจัดการทั่วไป - งานพัสดุ 
35 นางสาวขวัญฤดี     มีชัย - ปวส. การบัญช ี - งานพัสดุ 
36 นางสาวลัดดา       สลางสิงห์ - ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - งานทะเบียน 
37 นางสาวละอองดาว  วงษ์ชมภู - ปวส. การบัญช ี - งานทะเบียน 
38 นางสาวยุภาภรณ์     พรช ู - ปวส. การบัญช ี - งานทะเบียน/งานอาชีวบัณฑิต 
39 นางสาวปัญจลักษณ์   ใหญ่ผา - บธ.บ. การตลาด - งานบุคลากร 
40 นางสาวเจนจิรา   ศรีหาวงค์ - ทล.บ. การบัญชี - งานการบัญชี 
41 นางสาวละอองดี   สีหันต์ - วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
42 นางสาวน้ าฝน     ส่งเสริม - บธ.บ. การจัดการทั่วไป - งานแผนงานและงบประมาณ 
43 นายพงษ์สิทธิ์     จันทะโครพ - คอ.บ. วิศวกรรมโยธา - งานวิจัยนวัตกรรมฯ 



 
 

 
 

8 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
 

 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที่ 
44 นายเจษรินทร์   ประเสริฐ - ร.บ. บริหารรัฐกิจ - เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ 
45 นายเมธาวี   ค าทอง - วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ 
46 นางสาวชิดกมล  ฤษดี - ทล.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - งานส่งเสริมการค้าฯ 
47 นายอิทธิพล      บุญคูณ - วธ.บ. การบัญชี - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
48 นางสาวจิรัชยา   วงศ์ค า - ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - งานโครงการพิเศษ 
49 นางสาวอภัยรี     มีชัย - บช.บ. การบัญช ี - งานวัดผลและประเมินผล 
50 นางนิภาวรรณ     ทัตราคม - บธ.บ. การตลาด - งานวิทยบริการฯ 
51 นางสาวสุกัญญา   เสทสีสุข - บช.บ. การบัญช ี - งานแนะแนวฯ 
52 นางสาวอัมพิดาพรรณ  ณิกุลแก้วละมุล - ศศ.บ. การบัญชี - งานสวัสดิการฯ 
53 นางสาวณชฎาสุนันท์ ชินโนนจันทร์ - บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - งานหลักสูตรฯ 
54 นางสาววาสนา   จันทร์พวง - อศ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ - งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
55 นายพีระศักดิ์     จันทร์วิจิตร - วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - งานสื่อการเรียนการสอน 
56 นายสาคร    แก้วจันดี - ปวช. ช่างยนต์ - งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ 
57 นายจ าลอง   พวงสร้อย - ปวส. ช่างยนต ์ - งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ 
58 นายฉัตรชัย   บุตรเคน - ปวส. ช่างยนต ์ - งานยานพาหนะ/พนักงานขับรถ 
59 นายอุดร  พงษ์พ้ืน - ป.6 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
60 นายทองใส   กันยุตะ - ป.4 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
61 นายสุภี     มินด า - ป.6 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
62 นายทองลา  โสภา - ป.6 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
63 นายทองสุข   สาระภัย - ป.6 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
64 นายสมชาย   บัวใหญ่ - ม.3 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
65 นายทินกร     ศิรินู - ป.6 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
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    ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที ่
 

 

(ป.เอก/โท/ตรี...) สาขา หน้าที่ 
66 นายอุเทน     ดวงมาลา - ป.6 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
67 นายจรัญ      ช่วยสุข - ป.6 - งานอาคารสถานที่/นักการภารโรง 
68 นางหนูบาง   โสภา - ป.6 - งานอาคารสถานที่/พนง.ท าความสะอาด 
69 นางนวล      บุญเสริฐ - ป.4 - งานอาคารสถานที่/พนง.ท าความสะอาด 
70 นายออมทรัพย์    ภู่สละ - ป.7 - งานอาคารสถานที่/พนง.ท าความสะอาด 
71 Miss Bi       Hongxin - - - ผู้ช านาญการภาษาต่างประเทศ 

ข้อมูลเชิงปริมาณบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมทั้งหมด  

 

ด้านจ านวน  ด้านคุณวุฒิทางการศึกษา 
ผู้บริหาร 5 ระดับต่ ากว่าอนุปริญญา 13 
ข้าราชการ 15 ระดับอนุปริญญา 11 
พนักงานราชการ   19 ระดับปริญญาตรี 65 
ครพิูเศษสอน 28 ระดับปริญญาโท 19 
บุคลากรสายสนับสนุน 27 ระดับปริญญาเอก 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 16   

รวม 110  110 

ข้อมูลจากงานบุคลากร  ณ วันท่ี ๑  พฤศจิกายน  2561 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 



๑๐ 
 

 
 

 
 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนนักศึกษาระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แยกตามจ านวนเพศ 
 

สาขางาน 
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม

ทั้งสิ้น 
ตกค้าง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขางานยานยนต์ 85 0 85 89 1 90 109 0 109 284 50 
2. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 77 5 82 84 0 84 56 3 59 225 46 
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 39 6 45 28 1 29 38 6 44 118 45 
4. สาขางานก่อสร้าง 22 12 34 26 21 47 22 12 34 115 25 
5. สาขางานเชื่อมโลหะ 41 1 42 28 3 31 25 2 27 100 22 
6. สาขาเครื่องมือกล 40 5 45 69 0 69 61 0 61 175 33 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
1. สาขางานการตลาด 3 30 33 2 19 21 3 30 33 87 23 
2. สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 14 55 69 8 38 46 18 47 65 180 71 
3. สาขางานบัญชี 1 74 75 2 72 74 4 52 56 205 49 

รวม 510  491  488 1,489 364 
รวมทั้งสิ้น 1,853 

 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักศึกษาระบบปกติ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แยกตามจ านวนเพศ 
 

สาขางาน 
ปวส.1 ปวส.2 รวม

ทั้งสิ้น 
ตกค้าง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 52 0 52 64 0 64 116 33 
2. สาขางานไฟฟ้าควบคุม 61 1 62 83 2 85 147 29 
3.สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 23 0 23 7 0 7 30 5 
4. สาขางานโยธา 38 22 60 28 12 40 100 16 
5. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 8 0 8 6 1 7 15 5 
6.สาขางานเทคนิคการผลิต 36 5 41 43 2 45 86 14 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
1. สาขางานการตลาด 1 14 15 0 15 15 30 16 
2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 38 45 13 45 58 103 18 
3. สาขางานบัญชี 3 93 96 14 54 68 164 12 

รวม  402  389 791 148 
รวมทั้งสิ้น 939 

๑.3  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 



๑๑ 
 

 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ 
 

สาขางาน 
เทียบโอนรุ่น 16  

(ปวส.1) 
เทียบโอนรุ่น 15 

 (ปวส.2) รวมทั้งสิ้น ตกค้าง 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 6 0 6 5 0 5 11 15 
2. สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 14 0 14 33 0 33 47 27 
3. สาขางานโยธา 20 0 20 28 4 32 52 28 
4. สาขางานการบัญชี 0 17 17 1 23 24 41 29 
5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 4 6 8 8 16 22 32 

รวม  63  110 173 131 
รวมทั้งสิ้น 304 

 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต 
 

สาขางาน 
ปริญญาตรี รุ่น 5 (ปี 1) ปริญญาตรี รุ่น 4 (ปี 2) 

รวมทั้งสิ้น ตกค้าง 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 10 1 11 8 1 9   
รวม 11  9 20 15 

รวมทั้งสิ้น 35 
 

** วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม มีจ านวนนักเรียนนักศึกษา ระดับ  ปวช. , ปวส.  เทียบโอนความรู้และ    ประสบการณ์
อาชีพ , ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต    (ยอดปกติ 2,473 ,ยอกตกค้าง 658)    รวมทั้งสิ้น   3,131   คน 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

สาขางาน / ระดับ ปวช จ านวน สาขางาน / ระดับ ปวส จ านวน 
1. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 54 1. สาขางานยานยนต์ 54 
2. สาขางานไฟฟ้าควบคุม 42 2. สาขางานไฟฟ้าก าลัง 72 
3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 23 3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 7 
4. สาขางานโยธา 19 4. สาขางานก่อสร้าง 30 
5. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 8 5. สาขางานเชื่อมโลหะ 7 
6. สาขางานเทคนิคการผลิต 32 6. สาขาเครื่องมือกล 36 
7. สาขางานการตลาด 15 7. สาขางานการตลาด 15 
8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 8. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 
9. สาขางานบัญชี 45 9. สาขางานบัญชี 56 
                               รวม 283  329 
                         รวมทั้งสิน้                    612 

 
ข้อมูลจากงานทะเบยีน ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  2560 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 



๑๒ 
 

 
 

 
 
 
 

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้เปิดท าการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแบบเรียนปกติเต็มเวลาใน
สถานศึกษา  หลักสูตรแบบเรียนร่วมกับสถานประกอบการที่เรียกว่าระบบทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์อาชีพ  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  ป ี
 -    สาขาเทคโนโลยีโยธา 
 

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) 

 
 
 
 
 
 

๑.4  ข้อมูลหลักสูตรและระดับชั้นที่เปิดสอน    



๑๓ 
 

 
 

 
 
 

 ขนาดและท่ีตั้ง 
     วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ตั้งอยู่เลขที่ 377  ถนนโชคชยั-เดชอุดม ต าบลเมืองเดช อ าเภอเดช
อุดม  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160  
 

โทรศัพท์ 045–429–050  
โทรสาร 045–429–050        
Website : www.dtec.ac.th        
 E-mail : dtecdetudom@gmail.com 
   

     วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  มีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 72 ไร่ ใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการ
สอน และเป็นที่พักอาศัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ ที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๑.5  ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 

วิทยาลัยเทคนคิเดชอดุม 

ทางหลวงหมายเลข 24 

ถนนสถลมารค์ 

หา้งสรรพสนิคา้ Lotus 

ตูย้ามต ารวจเดชอดุม 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเดชอดุม 

อ าเภอเดช

อดุม 

สนง. เกษตรฯ 

วดัปา่ไทรงาม 

http://www.dtec.ac.th/
mailto:dtecdetudom@gmail.com


๑๔ 
 

 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
๑) ข้อมูลห้องปฏิบัติการและแหล่งการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ จ านวน สถานที ่
๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙ ห้อง อาคารอ านวยการ/อาคารเรียนชั่วคราว 
๒ ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องสมุดวิทยาลัย 
๓ ห้องอินเทอร์เน็ต ๑ ห้อง ห้องสมุดวิทยาลัย 
๔ ห้องเรียน ๒ ห้อง ชั้น ๓ อาคารสามัญ 
๕ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย ๑ ห้อง ชั้น ๔ อาคารสามัญ 
๖ ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ ๑ ห้อง ชั้น ๔ อาคารสามัญ 
๗ ห้องศูนย์ข้อมูล V-COP ๑ ห้อง ชั้น ๓ อาคารอ านวยการ 
๘ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง ชั้น ๒ อาคารสามัญ 
๙ ห้องปฏิบัติการภาษา ๑ ห้อง ชั้น ๓  อาคารสามัญ 

๑๐ ห้องเรียนรวม ๒ ห้อง ชั้น ๑ อาคารสามัญ 
๑๑ ห้องเอกสารการพิมพ์ ๑ ห้อง อาคารอ านวยการ 
๑๒ ห้องเรียน ๑ ห้อง ชั้น ๑ อาคารสามัญ 
๑๓ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา ๑  ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว 
๑๔ ห้องปฏิบัติการช่างก่อสร้าง ๔ ห้อง อาคารแผนกช่างก่อสร้าง 
๑๕ ห้องปฏิบัติการช่างเชื่อมโลหะ ๑ ห้อง อาคารแผนกช่างเชื่อมโลหะ 
๑๖ ห้องปฏิบัติการเทคนิคพ้ืนฐาน ๑ ห้อง อาคารแผนกช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 
๑๗ ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าก าลัง ๗ ห้อง ชั้น ๒  ตึกปฏิบัติการช่างยนต์ 
๑๘ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ๗ ห้อง ชั้น ๓ ตึกปฏิบัติการช่างยนต์ 
๑๙ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ๑ ห้อง ชั้น ๔  ตึกปฏิบัติการช่างยนต์ 
๒๐ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง ชั้น ๒ อาคารสามัญ 
๒๑ ห้องเรียน ๑ ห้อง ชั้น ๒ อาคารสามัญ 
๒๒ ห้ององค์การนักศึกษา ๒ ห้อง อาคารเรียนชั่วคราว 
๒๓ ห้องดนตรี ๑ ห้อง หอประชุมล าโดมใหญ่ 
๒๔ สนามฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ ๕ หลุม ภายในบริเวณวิทยาลัย ฯ 
๒๕ ห้องเรียนภาษาจีน ๑ ห้อง อาคารอ านวยการ 
๒๖ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๖ ห้อง อาคารอ านวยการ 

 
 ๒) ข้อมูลหนังสือ  ต าราเรียนและสื่อสารสนเทศ  

 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 

สถานที ่
ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ 

๑ หนังสือ ต ารา แบบเรียน ๘,๓๐๕ เล่ม ๘,๔๕๕ เล่ม ๘,๕๕๓ เล่ม ห้องสมุดวิทยาลัย 
๒ กฤตภาค ๒๐ แฟ้ม ๒๕ แฟ้ม ๓๐ แฟ้ม ห้องสมุดวิทยาลัย 
๓ จุลภาค ๒๖๕ ฉบับ ๒๗๐ ฉบับ ๒๙๕ ฉบับ ห้องสมุดวิทยาลัย 



๑๕ 
 

 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 

สถานที ่
ปี  ๒๕๕๘ ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ 

๔ วารสาร ๑,๒๕๐ เล่ม ๑,๒๖๕ เล่ม ๑,๒๗๔ เล่ม ห้องสมุดวิทยาลัย 
๕ หนังสือพิมพ์ ๙ ฉบับ/วัน ๙ ฉบับ/วัน ๙ ฉบับ/วัน ห้องสมุดวิทยาลัย 
๖ นวนิยาย ๑๕๐ เล่ม ๑๘๐ เล่ม ๑๙๕ เล่ม ห้องสมุดวิทยาลัย 
๗ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒ เครื่อง ๑๒ เครื่อง ๑๒ เครื่อง ห้องสมุดวิทยาลัย 
๘ หนังสืออ้างอิง ๘๓๗ เล่ม ๘๔๙ เล่ม ๘๗๒ เล่ม ห้องสมุดวิทยาลัย 

 
 ๓) ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 
 

ที ่ รายการ จ านวน ขนาด ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 
๑ อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑ หลัง ๔,๐๐๐  ตารางเมตร อาคาร คสล. ๔ ชั้น 
๒ อาคารอ านวยการ ๑ หลัง ๒,๐๐๐  ตารางเมตร อาคาร คสล. ๓ ชั้น 
๓ อาคารโรงฝึกงาน  ๔  ชั้น ๑ หลัง ๔,๐๐๐  ตารางเมตร อาคาร คสล. ๔ ชั้น 
๔ อาคารห้องสมุด ๑ หลัง ๑๖๒ ตารางเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
๕ อาคารล้างรถยนต์ ๑ หลัง ๑๒๐ ตารางเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
๖ อาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ๕๖๐ ตารางเมตร อาคาร คสล.  
๗ อาคารพัสดุกลาง ๑ หลัง ๔๘๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๘ อาคารพัสดุชั่วคราว ๑ หลัง - อาคาร คสล. 
๙ อาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง - อาคาร คสล. 

๑๐ อาคารศูนย์บ่มเพาะ ๑ หลัง ๓๐๐๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๑ อาคารปฏิบัติการปูน ๑ หลัง ๑๐๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๒ อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า ๑ หลัง ๑๐๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๓ อาคารงานอาคารสถานที่ ๑ หลัง ๑๐๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๔ อาคารเรียน ๑ หลัง ๓,๐๐๐  ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๕ อาคารเรียน ๑ หลัง ๑,๐๔๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๖ อาคารส านักงานอาคาร

สถานที่ 
๑ หลัง - อาคาร คสล. 

๑๗ อาคารฝึกปฏิบัติการไฟฟ้า ๑ หลัง - อาคาร คสล. 
๑๘ อาคารปฏิบัติการช่าง

ก่อสร้างโยธา 
๑ หลัง - อาคาร คสล. 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

 ๔) ข้อมูลสถานที่เป็นสนาม 
 

ที ่ รายการ จ านวน ขนาด ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 
๑๗ สนามตะกร้อ ๑ สนาม มาตรฐาน อาคาร คสล. 
๑๘ สนามบาสเกตบอล ๒ สนาม มาตรฐาน อาคาร คสล. 
๑๙ สนามตะกร้อ ๑ หลัง มาตรฐาน อาคาร คสล. 
๒๐ สนามเปตอง ๒ หลัง มาตรฐาน อาคาร คสล. 
๒๑ สนามฟุตซอล ๑ หลัง มาตรฐาน อาคาร คสล. 

 
 
 
 ๕) ข้อมูลอาคารสถานที่ต่างๆ 
 

ที ่ รายการ จ านวน ขนาด ลักษณะสิ่งก่อสร้าง 
๑ โรงจอดรถจักรยานยนต์ ๒ หลัง ๓๐๐  ตารางเมตร โครงเหล็กมุงสังกะสี 
๒ โรงจอดรถยนต์ ๒ หลัง ๑๒๐  ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๓ โรงอาหาร ๑ หลัง ๓๐๐  ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๔ พระวิษณุกรรม ๑ องค์ เท่าองค์จริง อาคาร คสล. 
๕ พระพุทธรูปประจ าวิทยาลัย ๑ องค์ ปางลีลา อาคาร คสล. 
๖ บ้านพักครู ๑ หลัง ๔ ยูนิต อาคาร คสล. 
๗ บ้านพักผู้อ านวยการ ๑ หลัง ๑ ยูนิต อาคาร คสล. 
๘ รั้วด้านหน้า ๑ ๒๔๐ เมตร รั้วเหล็กดัด 
๙ รั้วรอบวิทยาลัย ๑ ๑,๒๔๐ เมตร รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 

๑๐ หอประชุมล าโดมใหญ่ ๑ หลัง ๖๐๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๑ ห้องน้ านักเรียนนักศึกษา ๓ หลัง - อาคาร คสล. 
๑๒ เสาธง ๑ ต้น สูง ๑๙ เมตร อาคาร คสล. 
๑๓ เสาธง ๘ เมตร ๑ ต้น สูง ๘ เมตร เสาเหล็กลดขนาด 
๑๔ เสาอากาศวิทยุ Dtec ๑ ต้น สูง ๓๐ เมตร โครงเหล็กดัด 
๑๕ ระบบประปาและถังส่ง ๑ หลัง ๑๒ เมตร ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
๑๖ ถนนและฟุตบาท ๑  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร ถนน คลส. ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ 
๑๗ ป้ายชื่อวิทยาลัย ๑  ๓ x ๘ เมตร ปูนปั้น 
๑๘ สระน้ า ๒ บ่อ ๘๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๑๙ ป้อมยาม ๒ หลัง ๓๐ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
๒๐ เวทีมวย ๑ หลัง ๔๙ ตารางเมตร อาคาร คสล. 
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๑.6  ข้อมูลด้านงบประมาณ 
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ข้อมูลจากหนังสือแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  2562   
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กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ ๓  “ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด

ให้มีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไป ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด”  นอกจากนี้สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมินอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมได้ตามบริบทของสถานศึกษา 

 

 
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ

ประเมิน  ดังนี้  
 
 

 

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

       การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ 
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

      ๑.๑ ด้านความรู้  
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

      ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี  

      ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
            ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 

    มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
      
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

ส่วนท่ี 2  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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      ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
   สถานศึกษาใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับ
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต มีการการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
             สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  

      ๒.3 ด้านการบริหารจัดการ  
             สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่
อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  

      ๒.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงานต้น

สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

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

      ๓.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

      ๓.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
             สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 
และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 
 

3.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

  “มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากลด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

 
3.2  พันธกิจ (Mission) 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล 
๒. พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน  
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตามเกณฑ์มูลนิธิ 
    ยุวสถิรคุณ 
4. พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

ยั่งยืน 
 

3.3 กลยุทธ์ (Strategy) วิทยาลัยมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยมีการจ าแนกให้สอดคล้องกับแต่ละพันธกิจ ดังนี้ 
 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้

มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล                         
1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ
สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับ
สากล 

2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายใน
ระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 

3 ส่งเสริม และสนับสนุนอบรมวิชาชีพ พัฒนาต่อ
ยอดอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผู้
ประการอิสระ 

4 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
5 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจศึกษาต่อ

สายอาชีพ 
2 
 
 

พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
 

1 พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา 
2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและ

ชุมชน 

ส่วนท่ี 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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  3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม
อาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชน 

4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ
นวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 

5 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
6 เรียนได้ทุกสาขา ทุกท่ี ทุกเวลา 
7 มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี มีทุน มีงานท า 

3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตามเกณฑ์
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

1 ปรับภาพลักษ์ สร้างการยอมรับการเรียนสาย
อาชีพให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ชุมชน 

3 สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษา 

4 พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2 มาตรฐานดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพ 

3 อาชีวสีเขียว / อาชีวสีขาว 
 

 
4. พันธกิจ กลยทุธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้
บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
พันธกิจที ่1  การจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในด้านวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานอาชีวศึกษา  

1.2  เพ่ือรองรับและตอบสนองการศึกษาไทยตามนโยบายรัฐบาล ในยุค 4.0 
 

2. กลยุทธ์ 
       พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากล มี 5 กล

ยุทธ์ ดังนี้   
๒.๑ กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและ

สังคมท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล                 
      ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพให้ได้

มาตรฐานสากล 
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2.1.2  แผนงาน โครงการ    
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
2) โครงการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
3) โครงการจัดท าคลังธนาคารเพื่อการสอบ (ร้อยละรายวิชาที่จัดท า)  
4) โครงการจัดท า E-LEARNING และ E-BOOK (จ านวนรายวิชา) 
5) โครงการคลังปัญญาอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพและการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
2.1.3  ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของจ านวนครูที่จัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาและหลากหลาย (เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

2)  จ านวนชิ้นงาน/โครงการที่ได้จากการเรียนแบบบูรณาการ 
3)  ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครูอยู่ในระดับดี 
4)  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปี 
5)  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มาใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
6)  ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2.2  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 

       ๒.2.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 2.2.2 แผนงาน โครงการ   

1) โครงการรณรงค์จัดระบบความปลอดภัย การใช้วัสดุอุปกรณ์ในสถานศึกษา 
2) โครงการจัดกิจกรรม 5 ส  
3) โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์พอเพียงและปรับปรุงอาคารสถานที่ 
4) โครงการประยุกต์การใช้ ICT เพ่ือการบริหารจัดการ 
5) โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานและการประกันด้านคุณภาพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 2.2.3  ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา 
2) ร้อยละงบประมาณการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พอเพียงและปรับปรุงอาคารสถานที่ทรัพยากร

ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ได้แก่อาคาร และอาคารประกอบการอุปกรณ์ฝึกงาน ระบบห้องสมุด ระบบศูนย์
สารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์เพียงพอและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ (สมศ.) 

3) ระดับความปลอดภัยของสถานศึกษาในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ 

2.3  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุนอบรมวิชาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ส าหรับ
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 

    ๒.3.๑ เป้าประสงค์    เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับประชาชนเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ือสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการใหม่ 

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
1) โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้า 
2) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 



24 
 

 
 

3) โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 
4) โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน BP 
5) โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
6) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
7) โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้า 

2.3.3 ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนผู้เข้ารับการอบรม การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และผลิตภัณฑ์ 
2) จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จแล้วไปเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ  
3) จ านวนโครงการที่ได้พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 

2.4  กลยุทธ์ที ่4 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
๒.4.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเรียนการสอนเป็นทางเลือกหลากหลายรูปแบบ เหมาะสม

ตามความต้องการเพ่ือเป็นแบบแผนในการพัฒนาเพื่อยกระดับการเรียนการสอนแบบองค์รวม 
2.4.2 แผนงาน โครงการ  

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นที่ 16 
2) โครงการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัฒนาครูความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นที่ 

16 
3) โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 16 
4) โครงการอบรมจัดท าแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา  รุ่นที่ 16 
5) โครงการประเมินเบื้องต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชารุ่นที่ 16 
6) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

รายวิชา รุ่นที่ 15 
2.4.3 ตัวช้ีวัด  

1) จ านวนผู้ที่ได้รับการเทียบโอนประสบการณ์ระดับ ปวช./ปวส. 
2) จ านวนผู้ที่ได้รับการเพ่ิมคุณวุฒิจากการเทียบโอนประสบการณ์จากผู้ประกอบชีพ 
3) จ านวนนักเรียนนักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนเรียนตามความต้องการ 

2.5  กลยุทธ์ที่ 5 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีพ 
๒.5.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างค่านิยมเชิงบวกและชี้เป้าให้เห็นความส าคัญของการเรียนสายอาชีพเพ่ือ

สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ 
2.5.2 แผนงาน โครงการ  

1) โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ (คู่มือนักศึกษา) 
2) โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ (สถานศึกษาเครือข่าย) 
3) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 
4) โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC OPEN HOUSE 2019 

2.5.3 ตัวช้ีวัด  
1) จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนสายอาชีพท่ีมากขึ้น 
2) จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันน้อยลง 
3) จ านวนนักเรียน นักศึกษามีอัตราส่วนการส าเร็จการศึกษามากขึ้น 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้จัดการเรียนการสอน 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาด้านบุคลากร พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
1.2 เพ่ือน าเอาความรู้มาพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน 

2. กลยุทธ์ 
       พันธกิจที่ 2 พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน มี 7 กลยุทธ์ ดังนี้   
๒.๑ กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา 
      ๒.๑.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือให้ครูและบุคลากรอาชีวศึกษามีการพัฒนาตนเอง มีแรงจูงในการท างานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.2 แผนงาน โครงการ   

1) โครงการพัฒนาบุคลากรครูมืออาชีพด้านเทคนิคการสอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และ
วิชาการ 

2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2562 (โล่ 
และเกียรติบัตร) 

3) โครงการครูอาสาสมัครจีนเพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2562 

4) โครงการครูอาสาสมัครภูฏานเพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

2.1.3  ตัวช้ีวัด 
1) อัตราส่วนผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อนักศึกษาในแต่ละวิชา 
2)  อัตราส่วนของนักศึกษาต่อครผูู้สอนประจ า 
3) จ านวน คน-ชั่วโมง (Man hour) ของผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

2.2 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
      ๒.2.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
เพ่ือสร้างสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน 

2.2.2 แผนงาน โครงการ   
 1) โครงการสนับสนับการขับเคลื่อนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตัลชุมชน* 
 2) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม 
 3) โครงการประชุมผู้ปกครอง ตัวแทนสถานประกอบการเพ่ือส ารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  
ชุมชน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

2.2.3 ตัวช้ีวัด 
1) อัตราความพึงพอใจของชุมชนผู้มาขอรับบริการ 
2) ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วมเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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3) ร้อยละของภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ 

2.3  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชน 

   ๒.3.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมการวิจัยของอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ได้รับการ
สนับสนุนที่ถูกต้อง เหมาะสม 

 2.3.2 แผนงาน โครงการ  
1) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
2) โครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี* 
3) โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้* 
4) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี /ภาค/ชาติ 
5) โครงการประกวดการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN) 
6) โครงการ ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาค/ชาติ 
7) โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 2.3.3 ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ (ชิ้น) 
2) จ านวนสื่อนวัตกรรมทางการสอน 
3) ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและ

โครงงานต่องบด าเนินการทั้งหมด  
4) ร้อยละของงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษาต่อจ านวน

นักศึกษา  
5) จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน (ชิ้น) 
6) ร้อยละของการจัดระบบคอมฯให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
7) จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

2.4  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือนวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

 ๒.4.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือให้มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น 
เพ่ือระบบการด าเนินงานภายในเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

2.4.2 แผนงาน โครงการ  
1) โครงการส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2) โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
3) โครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
4) โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา Google Classroom 
5) โครงการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดช

อุดม ปีการศึกษา 2561 
6) โครงการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 2.4.3 ตัวช้ีวัด  
1) ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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2) ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา 
3) ร้อยละงบประมาณท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบการ 

อุปกรณ์การฝึกงาน ระบบห้องสมุด ระบบศูนย์สารสนเทศ และระบบคอมฯเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
 (สมศ.) 

4) ร้อยละระดับความปลอดภัยของสถานศึกษาในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
5) ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช./ปวส.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.5  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
๒.5.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือสถานศึกษามีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
2.5.2 แผนงาน โครงการ  

1)  โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือการ
เรียนรู้  

2) โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
3) โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 
4) โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจงข้อตกลงระหว่างองค์กร

และลงนามความร่วมมือ (MOU) และจัดท าแผนการฝึกอาชีพและพัฒนาหลักสูตร 
5) โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6) โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 

2.5.3 ตัวช้ีวัด  
1)  อัตราความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อการเรียนการสอน 
2) จ านวนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
3) ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา มีการพัฒนาการเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วม  

2.6  กลยุทธ์ที่ 6 เรียนได้ทุกสาขา ทุกท่ี ทุกเวลา 
๒.6.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาสทางการเรียนให้กับทุกคนเพ่ือความสะดวกในการเรียนการสอนที่

หลากหลาย  
2.6.2 แผนงาน โครงการ  

1) โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมาย* 
2) โครงการจัดท าแผ่นพับแนะน าวิทยาลัย 
3) โครงการจัดท าสื่อวีดีทัศน์วิทยาลัย 
4) โครงการจัดท าแผนโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 
5) โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปีการศึกษา 2561  
6) โครงการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

2.6.3 ตัวช้ีวัด  
  1) ร้อยละจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นของนักศึกษา ระดับปวช./ปวส.  
  2) จ านวนผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 

 2.7  กลยุทธ์ที่ 7 มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี มีทุน มีงานท า 
๒.7.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมสร้างก าลังใจในการเรียนที่มุงผลสัมฤทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียน

และท างานไปด้วย 
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2.7.2 แผนงาน โครงการ  

1) โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2) โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและเรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู 
3) โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง 
4) ทุนเฉลิมราชกุมารี* 
5) โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

2.7.3 ตัวช้ีวัด  
1) จ านวนของนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 
2) ร้อยละจ านวนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน 
3) ร้อยละผู้มีงานท าในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
4) จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จแล้วไปเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 
5) จ านวนโครงการที่ได้พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 
6) จ านวนครั้งของสถาบันการเงินที่ให้สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
7) จ านวนสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน 

 
พันธกิจที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตามเกณฑ์
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน ได้เข้าใจและมี

ความรู้ตามเกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
1.2 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

2. กลยุทธ์ 
       พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรมตาม

เกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้   
๒.๑ กลยุทธ์ที่ 1  ปรับภาพลักษณ์สร้างการยอมรับการเรียนสายอาชีพให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
      ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีความน่าเชื่อถือของสถานศึกษา 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนและต่อยอดวิชาชีพ 

2.1.2 แผนงาน โครงการ    
1) โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ 
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากร สู่สถานศึกษา

คุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
3) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
4) โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ส าเร็จการศึกษา 
5) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษาต่อ 

2.1.3  ตัวช้ีวัด 
1) ค่านิยมของการเรียนสายอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
2) อัตราความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
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3) ลดอัตราการออกกลางคัน 

2.2  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
      ๒.2.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือให้มีการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม 

2.2.2 แผนงาน โครงการ   
1) โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี* 
2) โครงการ อบต.สัญจร อ.ยิ้ม เทศบาลเคลื่อนที่ 
3) โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 
4) โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ 

2.2.3  ตัวช้ีวัด 
1)  อัตราความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
2) ร้อยละของการให้ความร่วมมือเทียบกับโครงการในปีที่ผ่านมา 
3) ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 

2.3  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
  ๒.3.๑ เป้าประสงค์   เพ่ือให้เกิดสายอาชีวศึกษาที่เข็มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2.3.2 แผนงาน โครงการ  

1) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
2) โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
3) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย 
2.3.3 ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนแผนกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
2) จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
พันธกิจที่ 4  พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในกาบริหารสถานศึกษา ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มี  
1.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริงในแนวคิด

ชีวิตยั่งยืน 

 2. กลยุทธ์ 
       พันธกิจที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างยั่งยืน มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้   
๒.๑ กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      ๒.๑.๑ เป้าประสงค์ เพ่ือให้ก าด าเนินงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
   2.1.2 แผนงาน โครงการ    
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1) โครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
2) โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามแนวทางของศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม มูลนิธิ

ยุวสถิรคุณ  
3) โครงการอบรมงานสารบรรณระบบ EDR 

2.1.3  ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น ามีการก าหนดแผนงานบริหารโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาและรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานอยู่ในระดับดี 
2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการต่อสัดส่วนเป้าหมาย 

2.2  กลยุทธ์ที่ 2  มาตรฐานดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพ 
       ๒.2.๑ เป้าประสงค์  เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ 
เพ่ือให้ครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ 
    2.2.2 แผนงาน โครงการ   

1) โครงการตามแนวพระราชด าริ รร.ต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
2) โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 97 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2562 และท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 
3) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  
2.2.3 ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของงบประมาณหมวดสาธารณูปโภคท่ีลดลง 
2) จ านวนข้อท้วงติงการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
3) จ านวนงานในสถานศึกษาที่จัดวางระบบควบคุมภายใน 

2.3  กลยุทธ์ที่ 3 อาชีวสีเขียว / อาชีวสีขาว 
    ๒.3.๑ เป้าประสงค์   เพ่ือเป็นสถานศึกษาสีเขียว ทิวทัศน์สวยงาม 
เพ่ือให้พ้ืนที่ภายในสถานศึกษาเหมาะแก่การเรียนรู้  

2.3.2 แผนงาน โครงการ  
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2) โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู้ 
3) โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

2.3.3 ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
2) ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษามีพ้ืนที่สีเขียวที่รับผิดชอบ 
3) ร้อยละของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในโครงการที่ร่วมรับการนิเทศขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
4) ร้อยละการลดลงด้านความเสี่ยงของการออกกลางคัน 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

 พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากลเป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สู่สากล       

 กลยุทธ์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับ
สากล 

 

ที ่ แผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรง 
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ
และต่างประเทศ 

1 ร้อยละของจ านวนครูที่จัดท าแผนการสอน
แบบบูรณาการรายวิชาและหลากหลาย 
(เศรษฐกิจพอเพียง) 

2 โครงการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 2 จ านวนชิ้นงาน/โครงการที่ได้จากการเรียน
แบบบูรณาการ 

3 โครงการจัดท าคลังธนาคารเพ่ือการสอบ (ร้อยละรายวิชาที่
จัดท า) 

3 ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของครูอยู่ในระดับดี 

4 โครงการจัดท า E-LEARNING และ E-BOOK (จ านวนรายวิชา) 4 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปี 

5 โครงการคลังปัญญาอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพและการ
พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 

6 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ) ประจ าปีการศึกษา 
2561 

6 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

7 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
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 3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบตัิ 
 

  พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากลเป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สู่สากล       

  กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการรณรงค์จัดระบบความปลอดภัย การใช้วัสดุอุปกรณ์
ในสถานศึกษา 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัด
อาชีวศึกษาในรูปแบบการ
ฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลายใน
ระบบ นอกระบบและทวิภาคี 

ผู้เรียนได้รับความรู้ในการ
อบรมวิชาชีพของการ
พัฒนาการจัดอาชีวศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลายในระบบ
นอกระบบและทวิภาคี 

1 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพการอาชีวศึกษา 

2 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส  
 

2 ร้อยละงบประมาณการจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์พอเพียงและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ทรัพยากร
ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ได้แก่อาคาร และอาคาร
ประกอบการอุปกรณ์ฝึกงาน 
ระบบห้องสมุด ระบบศูนย์
สารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอร์เพียงพอและใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ (สมศ.) 

3 โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์พอเพียงและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 

4 โครงการประยุกต์การใช้ ICT เพ่ือการบริหารจัดการ 

5 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานและการประกันด้านคุณภาพ
และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

6 โครงการ 108 อาชีพ 

7 โครงการ Fix it center  
3 ระดับความปลอดภัยของ

สถานศึกษาในการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ 

 



33 
 

 
 

 

33
 

 3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

   พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากลเป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สู่สากล       

   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม และสนับสนุนอบรมวิชาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผู้ประการอิสระ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบ 
การเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้า 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอาชีพ 
เดิมและสร้างอาชีพใหม่ส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
อิสระ 

ผู้เรียนได้รับการอบรมวิชาชีพ
พัฒนาองค์ความรู้ต่อยอด
อาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่
ให้กับตนเอง 

1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม การ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต และผลิตภัณฑ์ 

2 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 2 
 

จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จแล้วไปเป็น
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 

3 โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน BP 3 จ านวนโครงการที่ได้พัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ 
 5 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส าเร็จ 

7 โครงการสร้างองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าการผลิตต่อยอดสินค้า 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากลเป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สู่สากล       

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนามาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชารุ่นที่ 16 

เพ่ือพัฒนาผลิตก าลังคนด้าน
วิชาชีพพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
ตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพตรงตาม
คุณวุฒิวิชาชีพในระบบเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์
ในระบบเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการระดับปริญญาตรี 

1 จ านวนผู้ที่ได้รับการเทียบโอน
ประสบการณ์ระดับ ปวช./ปวส. 

2 โครงการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพัฒนาครูความรู้
และประสบการณ์รายวิชารุ่นที่ 16 

2 จ านวนผู้ที่ได้รับการเพ่ิมคุณวุฒิ
จากการเทียบโอนประสบการณ์
จากผู้ประกอบชีพ 

3 โครงการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา 
รุ่นที่ 16 

4  โครงการอบรมจัดท าแฟ้มประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชา  รุ่นที่ 16 

3 จ านวนนักเรียนนักศึกษาได้เลือก
ลงทะเบียนเรียนตามความ
ต้องการ 

5 โครงการประเมินเบื้องต้น นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์รายวิชารุ่นที่ 16 

6 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักศึกษากลุ่มเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์รายวิชา รุ่นที่ 15 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพ ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่สากลเป้าประสงค์  ผู้เรียนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา สู่สากล       

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจศึกษาต่อสายอาชีพ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการจัดท าเอกสารวิชาการ(คู่มือนักศึกษา) เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกับ
ผู้ปกครองชุมชนว่าสายอาชีพมี
ความส าคัญและก่อประโยชน์
มากมายต่อการประกอบอาชีพ
ในอนาคตของผู้เรียน 

ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและมี
ความเข้าใจอันดีต่ออาชีวศึกษา
และพร้อมที่จะตัดสินใจตาม
ความสามารถของตนเองที่จะ
ศึกษาต่อสายอาชีพ 

1 จ านวนผู้สมัครเข้าเรียนสาย
อาชีพที่มากขึ้น 

2 โครงการแนะแนวเชิงรุกการศึกษาต่อ(สถานศึกษาเครือข่าย) 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาออก
กลางคันน้อยลง 

3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและศึกษา
ต่อ 

3 จ านวนนักเรียน นักศึกษามี
อัตราส่วนการส าเร็จการศึกษา
มากขึ้น 

4 โครงการเปิดบ้านแนะแนว DTEC OPEN HOUSE 2019 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา   
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรครูมืออาชีพด้านเทคนิคการสอนการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และวิชาการ 

เพ่ือพัฒนาคณะครูอาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เขายุค 4.0 

คณะครูอาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

1 อัตราส่วนผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิ
ด้านวิชาชีพต่อนักศึกษาในแต่ละวิชา 

2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2562 (โล่ และเกียรติบัตร) 

2 
 

อัตราส่วนของนักศึกษาต่อผู้สอน
ประจ า 

3 โครงการครูอาสาสมัครจีนเพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาจีนใน
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

3 จ านวน คน-ชั่วโมง (Man hour) ของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

4 โครงการครูอาสาสมัครภูฏานเพ่ือปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
ในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการสนับสนับการขับเคลื่อนสู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตัลชุมชน เพ่ือท าความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน ชุมชน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน 

ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
เทคโนโลยีที่เกิดจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆสถาน
ประกอบการทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศได้รับประโยชน์
น ามาพัฒนาองค์ความรู้ของ
ตนเอง 

1 อัตราความพึงพอใจของชุมชนผู้
มาขอรับบริการ 

2 โครงการพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม 

2 ร้อยละของผู้ปกครองที่เข้าร่วม
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง ตัวแทนสถานประกอบการเพ่ือ
ส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  ชุมชน และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

 
3 

 
ร้อยละของภาคเอกชนที่ให้ความ
ร่วมมือ 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน 
 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ เพ่ือพัฒนานักวิจัย
และนวัตกรรมคนรุ่น
ใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความร่วมมือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
สถานประกอบการ 
ชุมชน 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาให้ก่อ
เกิดงานวิจัยนวัตกรรมที่
ได้รับความร่วมมือกับ
สถานประกอบการและ
ชุมชน 

1 จ านวนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ (ชิ้น) 
2 โครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 จ านวนสื่อวัตกรรมทางการสอน 
3 โครงการผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการจัดท าและ

เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยและโครงงาน
ต่องบด าเนินการทั้งหมด 

4 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี /ภาค/ชาติ 

5 โครงการประกวดการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมสายอาชีวศึกษา(RIN) 

4 ร้อยละของงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
และโครงการพัฒนานักศึกษาต่อจ านวนนักศึกษา 

6 โครงการ ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ภาค/ชาติ 

5 จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน (ชิน้) 

6 ร้อยละของการจัดระบบคอมฯให้เหมาะสมและ
เพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 

7 โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

7 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

8 จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือนวัตกรรม องค์ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา การใช้เครื่องมือ
นวัตกรรม องค์ความรู้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เอ้ือประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้าน
นวัตกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการ 

1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

2 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

2 ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
การอาชีวศึกษา 

3 โครงการพัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 3 ร้อยละงบประมาณท่ีสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ อาคารเรียน 
อาคารประกอบการ อุปกรณ์การ
ฝึกงาน ระบบห้องสมุด ระบบศูนย์
สารสนเทศ และระบบคอมฯเพียงพอ
และใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ (สมศ.) 

4 โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา Google Classroom 

5 โครงการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ปีการศึกษา 2561 

6 โครงการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 
 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้จัดการ
เรียนการสอน 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
โครงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
หาความรู้ ร่วมถึงการประกอบ
อาชีพในอนาคตอีกด้วย 

1 อัตราความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษา ต่อการเรียนการสอน 

2 โครงการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับ
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 

2 จ านวนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ 

3 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา มีการ
พัฒนาการเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วม 

4 โครงการเชิญสถานประกอบการประชุมเพื่อท าความเข้าใจและ
ชี้แจงข้อตกลงระหว่างองค์กรและลงนามความร่วมมือ (MOU) 
และจัดท าแผนการฝึกอาชีพและพัฒนาหลักสูตร 

5 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 6  เรียนได้ทุกสาขา ทุกท่ี ทุกเวลา 
 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เลือกสาขาท่ี
ตนเองถนัดมีความสนใจใฝ่
เรียนอาชีพที่อยากจะเป็น
ในอนาคต 

ผู้เรียนได้รับโอกาสที่จะเลือก
สาขาวิชาที่ตนเองเลือกที่จะ
เรียน ที่สนใจ มีแรงบันดาลใจที่
จะประกอบอาชีพในอนาคต 

1 ร้อยละจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นของ
นักศึกษา ระดับปวช./ปวส. 

2 โครงการจัดท าแผ่นพับแนะน าวิทยาลัย 2 จ านวนผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต 

3 โครงการจัดท าสื่อวีดีทัศน์วิทยาลัย 

4 โครงการจัดท าแผนโปสเตอร์แนะแนว ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียน นักศึกษา 

5 โครงการจัดท าวารสาร สาร DTEC ประจ าปีการศึกษา 2561 

6 โครงการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

 
 
 
  
 
 



42 
 

 
 

 
42 

3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 2  พัฒนาระบบและบุคลากร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 7  มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนฟรี มีทุน มีงานท า  

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีอยากจะมีรายได้
ระหว่างเรียน มี
ทุนการศึกษาและสามารถ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการค้าหรือมี
รายได้ระหว่างเรียนฝึกการเป็น
ผู้ประกอบการขนาดย่อม 
รวมถึงได้รับทุนการศึกษา ทุน
เรียนฟรี และสามรถประกอบ
อาชีพในอนาคตได้ 

1 จ านวนวนของนักเรียนนักศึกษาท่ี
ได้รับทุนการศึกษา 

2 โครงการทุนการศึกษาผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและ
เรียนดี เนื่องในวันไหว้ครู 

2 ร้อยละจ านวนนักศึกษามีรายได้
ระหว่างเรียน 

3 โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่า DTEC เพ่ือน้อง 3 ร้อยละผู้มีงานท าในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

4 ทุนเฉลิมราชกุมารี 4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จแล้วไปเป็น
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 

5 โครงการพิจารณาทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 5 จ านวนโครงการที่ได้พัฒนา

ผู้ประกอบการใหม่ 

6 จ านวนครั้งของสถาบันการเงินที่ให้
สนับสนุนแหล่งเงินทุน 

7 จ านวนสถาบันการเงินที่ให้การ
สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตามเกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
กลยุทธ์ที่ 1  ปรับภาพลักษณ์สร้างการยอมรับการเรียนสายอาชีพให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการศิษย์เก่าแนะแนวน้องท างานและศึกษาต่อ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์อันดี
งามให้เป็นที่ยอมรับในการ
เรียนสายอาชีพให้กับ
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชนสถาน
ประกอบการ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามคุณธรรม ตาม
เกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

1 ค่านิยมของการเรียนสายอาชีพที่
เพ่ิมข้ึน 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูและบุคลากร สู่สถานศึกษาคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ 

2 อัตราความพึงพอใจต่อการเรียนการ
สอน 

3 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 3 ลดอัตราการออกกลางคัน 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตามเกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน  

 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี เพ่ือสร้างโอกาสการ
สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือ (MOU) สถาน
ประกอบการแหล่งเรียนรู้
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และ
ชุมชน 

ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็น
สถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อฝึกภาคปฏิบัติ
ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เต็ม
ความสามารถ เต็มก าลัง 

1 อัตราความพึงพอใจของนักเรียน 
นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

2 โครงการ อบต.สัญจร อ.ยิ้ม เทศบาลเคลื่อนที่ 2 
 

ร้อยละของการให้ความร่วมมือเทียบ
กับโครงการในปีที่ผ่านมา 

3 โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา 

4 โครงการลูกเสือจิตอาสา อาชีวะบริการ 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรมตามเกณฑ์มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
กลยุทธ์ที่ 3  สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

เพ่ือสร้างระบบเครือข่ายใน
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนได้รับการสร้างระบบ
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการอาชีวศึกษาได้ดี 

1 จ านวนแผนกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้
ความร่วมมือในการด าเนินงาน 

2 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

2 จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

3 โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการโดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรียน 

1 ร้อยละของผู้บริหารทุกระดับมี
วิสัยทัศน์และภาวะผู้น ามีการก าหนด
แผนงานบริหารโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาคมอาชีวศึกษาและ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานอยู่
ในระดับดี 

2 โครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตามแนวทางของ
ศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
สัดส่วนเป้าหมาย 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2  มาตรฐานดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพ 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการตามแนวพระราชด าริ รร.ต ารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) 

เพ่ือให้สถานศึกษาเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นที่
ยอมรับของชุมชนสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 

สถานศึกษาเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม เป็น
แบบอย่างให้กับ ชุมชน สถาน
ประกอบการ และสถานศึกษา
อ่ืน ๆ 

1 ร้อยละของงบประมาณหมวด
สาธารณูปโภคท่ีลดลง 

2 โครงการท าบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 97 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ
ท าบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ประจ าปี 2562 

2 จ านวนข้อท้วงติงการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 

3 จ านวนงานในสถานศึกษาที่จัดวาง
ระบบควบคุมภายใน 
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3.4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3  อาชีวสีเขียว / อาชีวสีขาว 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นอาชีวสีเขียว อาชีวสี
ขาว โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้
เป็นสถานศึกษาท่ีมีแหล่งการ
เรียนรู้เป็นอาชีวสีเขียว อาชีวสี
ขาวที่มุงประโยชน์ต่อผู้เรียน 

1 ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

2 โครงการอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และบูรณาการตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สู่หน่วยการเรียนรู ้

2 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษามี
พ้ืนที่สีเขียวที่รับผิดชอบ 

3 โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 3 ร้อยละของบุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาในโครงการที่ร่วมรับการ
นิเทศขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

4 ร้อยละการลดลงด้านความเสี่ยงของ
การออกกลางคัน 

 


