
 

 
 
 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา   :  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 ที่ตั้ง      :  377  ถ.โชคชัย - เดชอุดม   ต.เมืองเดช   อ.เดชอุดม   จ.อุบลราชธานี   34160 
 โทรศัพท์    :  045 - 429050  
 โทรสาร     :  045 - 429050  
 เว็บไซต์     :  www.dtec.ac.th   
 อัตลักษณ์    :  คุณภาพ (Quality) 
 เอกลักษณ์    :  ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) 
 

2.  เป้าหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
 2.1  โครงสร้างของการประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบด้วย 
  2.1.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
  2.1.2  การตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
  2.1.3  การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา  ดังแผนภูม ิ
 
 
 
 
 
 

การควบคุมคุณภาพ 
การศึกษา 

 การตรวจสอบ  ทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

 การประเมินและรับรอง
คุณภาพการศึกษา 

*การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
*การจัดท าแผนพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
*การด าเนินการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

*การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและโดยต้นสังกัด 
*การปรับปรุงและพัฒนาไปสู่
มาตรฐานที่ก าหนด 

*การเตรียมการเพื่อรับการ
ประเมินจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 

  
 2.2  ภารกิจของสถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
  การประกันคุณภาพการศึกษา  ควรมีความชัดเจนและสัมพันธ์เชื่อมโยงเก่ียวข้องกับการท างานปกติ  
เพ่ือมุ่งสู่คุณภาพในทุกข้ันตอน สถานศึกษาได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนี้ 
 
 
 

บทสรปุผู้บริหาร 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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


 

  1.  จัดท ามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
  2.  ก าหนดคุณภาพแต่ละมาตรฐานอย่างเหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
  3.  จัดท าข้อมูลพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  4.  จัดท าธรรมนูญสถานศึกษาหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี หรือ 5 ปี 
  5.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย  และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในธรรมนูญ
สถานศึกษา 
  6.  ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือมุ่งสู่คุณภาพตามเป้าหมายที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา 
  7.  ก ากับติดตามให้มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น 
  8.  ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาจัดท ารายงานและการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self  Assessment  Report : SAR) เสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  9.  น าผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.3  แนวทางการตรวจสอบการด าเนินงาน   
  ภารกิจทั้ง  9  ประการดังกล่าว  สถานศึกษามีการด าเนินการจนครบถ้วนทั้งหมด  แล้วตรวจสอบการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 
   2.3.1  ได้ด าเนินการครบถ้วนทั้ง  9  ประการ  หรือไม่ 
   2.3.2  ได้ด าเนินการในแต่ละข้ันตอนทั่วถึงหรือไม่ 
   2.3.3  ด าเนินการต่อเนื่องหรือไม ่
   2.3.4  มีการทบทวนการด าเนินงานทั้ง 9 ประการ หรือสมควรมีการปรับเปลี่ยนสิ่งใดบ้างหรือไม่  
   2.3.5  ด าเนินการปรับปรุงการปฏบิัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร  
 2.4  ขั้นตอนการประกันคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  ได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ไว้ดังนี้ 
   2.4.1  จัดระบบบริหารสารสนเทศ   
   2.4.2  พัฒนาตามประเภทมาตรฐาน 
   2.4.3  ท าแผนคุณภาพให้เกิดงาน   
   2.4.4  ด าเนินการตามแนวทางอย่างมั่นใจ 
    2.4.5  ตรวจสอบทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
   2.4.6  ประเมินมาตรฐานตามเรื่องท่ีก าหนดให้ 
   2.4.7  รายงาน  SSR/SAR  อย่างเร็วไว 
   2.4.8  ผดุงระบบประกันไว้เพ่ือผู้เรียน 
3.  การประเมินตนเอง จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในครั้งต่อไป 
มาตรฐานที่  1  ด้านผลการจัดการศึกษา 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน   ระดับคุณภาพ ด ี

จุดที่ต้องพัฒนา  - ไม่มี 
 
 
 
 



 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  ระดับ
คุณภาพ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล 
                สารสนเทศ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดที่ต้องพัฒนา  - ไม่มี 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดที่ต้องพัฒนา  - ไม่มี 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดที่ต้องพัฒนา  - ไม่มี  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 5   ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศกึษาอาชีวศึกษาสู่สากล  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
จุดเด่น 

ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระดับชั้นปี    ระดับคุณภาพ ดี  
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการเรียนภาษาภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน  ระดับคุณภาพ ดี 

จุดที่ต้องพัฒนา  - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
1.  ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีโดยสรุป 
 ผลการประเมินการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  พบว่ามีบางมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับที่ดี และยังมีบางตัวบ่งชี้ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้  ยังต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้ 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้   
 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง 
(ปีการศึกษา) 

เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/ไม่
พัฒนา 2558 2559 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตบช. 1.8 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 1.9 = ดีมาก 5.00 
เฉลี่ย  ดีมาก 5.00 

ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับ
จ านวนผู้เข้าเรียน 

ตบช. 1.7 = พอใช้ 3.33 พอใช้ 3.33 ด ี3.51 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหาร
จัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ตบช.ใหม่  ดีมาก 5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

ตบช. 3.4 = ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร 

ตบช. 3.10 = ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ตบช. 3.11 = ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
อาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ 

ตบช. 3.5 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 3.8 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 3.9 = ดีมาก 5.00 
เฉลี่ย  ดีมาก 5.00 

ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ตบช. 3.12 = ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

ตบช. 2.2 = ดีมาก 4.82 
ตบช. 2.3 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 2.4 = ดีมาก 5.00 
เฉลี่ย  ดีมาก 4.94 

ดีมาก 4.94 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชา 

ตบช. 2.1 = ดีมาก 4.50 ดีมาก 4.50 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา ตบช. 1.3 = ดีมาก 4.31 
ตบช. 2.5 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 5.1 = ดีมาก 5.00 
เฉลี่ย  ดีมาก 4.77 

ดีมาก 4.77 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

 

บทที่  4   
สรุปผลการด าเนนิงาน 



 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง 
(ปีการศึกษา) 

เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/ไม่
พัฒนา 2558 2559 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

ตบช. 4.1 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 6.1 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 6.2 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 6.3 = ดีมาก 5.00 
ตบช. 6.4 = ดีมาก 5.00 
เฉลี่ย  ดีมาก 5.00 

ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

ตบช. 7.1 = ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ตบช.ใหม่  ดีมาก 5.77  

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามระดับชั้นปี 

ตบช. 9.1 = ดี 3.70 ด ี3.70 ดี 4.18 พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการเรียน
ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 

ตบช. 9.2 = ดี 3.97 ด ี3.97 ดี 3.75 ไม่พัฒนา 

 
รายงานการด าเนินการ 
 1. ปีการศึกษาปัจจุบัน    2559  จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน  13  ตัวบ่งชี้ 
 2.  ปีการศึกษาเปรียบเทียบ 2558  จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน  44  ตัวบ่งชี้ 
**หมายเหตุ  จ านวนตัวบ่งชี้ที่น ามาเปรียบเทียบจะไม่นับรวมตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา 2 ตัวบ่งชี้ 
 
ผลการประเมิน     จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา  12  ตัวบ่งชี้ 
 

ร้อยละ = 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา x 100    =   12 x 100 = 92.31 

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีการ
ประเมิน 
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ค่าคะแนน = ร้อยละจากประเด็นการประเมิน x 5  =  92.31 x 5  

 80                 80 
              =  5.77  
              =  ดีมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 


