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ส=วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู2บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบป)การศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประกอบดวยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิท ยาลั ย เทคนิ คดอกคำใตในป) การศึ กษา 2563 ที่ ผC านมา
วิทยาลัยฯดำเนินการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ผCานแผนการ
พัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำป) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยูCในระดับ
ยอดเยี่ยม คิดเป:นรอยละ 95.67 โดยแยกเป:นรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคX รอยละ 94.55
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา รอยละ 100
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหCงการเรียนรู รอยละ 85
ผลการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตCละประเด็นมีผลการ
ประเมินดังนี้
1. การดูแลแนะแนวผูเรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี
2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคX ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
3. ผูเรีย นมี สมรรถนะในการเป:น ผูประกอบการหรือการประกอบอาชี พอิสระ ผลการประเมิ น
ระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX หรืองานวิจัย ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี
5. ผลการแขCงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
7. ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด านอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ผลการประเมิ น ระดั บ
คุณภาพอยูCในระดับ 8. การมีงานทำและศึกษาตCอของผูสำเร็จการศึกษา ผลการประเมิน ระดับคุณภาพอยูCในระดับ
ยอดเยี่ยม
9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยCางเป:นระบบ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ
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10.การพั ฒ นาหลั กสู ต รฐานสมรรถนะ หรื อปรับ ปรุงรายวิ ช า หรื อปรับ ปรุงรายวิ ช าเดิ มหรื อ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
11. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูCการปฏิบัติ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ
ยอดเยี่ยม
12.การจัดการทำแผนการจัดการเรียนรูสูCการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป:นสำคัญและนำไปใชในการ
จัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
13.การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
14.การบริหารจัดการชั้นเรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
15.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ
16.การบริหารสถานศึกษาแบบมีสCวนรCวม ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ
17.การบริห ารจั ดการระบบฐานขอมู ล สารสนเทศเพื่ อการบริห ารจัด การสถานศึ กษา ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ
18.การจัดการอาชีวศึกษาสูCระบบทวิภาคี ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ
19.การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอด
เยี่ยม
20.การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
21.อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิ บั ติการ โรงฝaกงานหรืองานฟารXม ผลการประเมินระดั บ
คุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
22.ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
23.แหลCงเรียนรูและศูนยXวิทยบริการ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
24.ระบบอิ น เตอรXเน็ ต ความเร็วสูงเพื่ อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึ กษา ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
25.การเขาถึ งระบบอินเทอรXเน็ ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้ นเรียน ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม
1.1.2 ผลลัพธX (Outcome)
1. วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในอยCางตCอเนื่อง
2. ผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯสามารถสรางความพึงพอใจและสนองตCอความตองการของสถาน
ประกอบการไดอยCางตCอเนื่อง
3. ครู ส อนมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามสาขาที่ ส อน มี ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง โดยครู แ ละ
บุคลากรทุกคน ทุกฝeายของวิทยาลัยฯมีสCวนรCวมในการดำเนินงานตามโครงการอยCางมีประสิทธิภาพ
4. ชุมชน ไดรับการถCายทอดความรูดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐXจากสถานศึกษาและสามารถนำไปใช
ประกอบอาชีพตCอยอดได
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1.1.3 ผลสะทอน (Impact)
1.ผู สำเร็ จ การศึ ก ษามี ส มรรถนะหลั ก และสมรรถนะวิ ช าชี พ ที่ ต รงกั บ ความตองการของสถาน
ประกอบการ
2. ครูผูสอนสามารถนำทักษะ ความรูและประสบการณXที่ไดรับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาวิธีการ
สอนใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเรียน
3. วิทยาลัยฯไดรับขอมูลที่สะทอนถึงจุดเดCน จุดที่ควรพัฒนาในดานคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา
4. วิทยาลัยฯไดแนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอยCางตCอเนื่อง
1.2 จุดเด=น
1 . ผู เรี ย นที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาผC า นการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ในครั้ ง แรกตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ อยูCในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รวมทั้งผูสำเร็จการศึกษาในป)ที่ผCานมามีงานทำ ศึกษาตCอ
หรือประกอบอาชีพอิสระจำนวนมาก จัดอยูCในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย รวมทั้งสCงเสริมให
ผูเรียนมีสมรรถนะในการเป:นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนยXบCมเพาะผูประกอบการในสา
ถนศึกษาใหเป:นรูปธรรมตามหลักสูตร เมื่อเขาทำงานในสถานประกอบการสามารถใชความรูความสามารถมา
ประยุกตXใช
2. วิทยาลัยฯมอบหมายใหครุจัดทำแผนการจัดการเรียนรูครบตามหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย จัดเครื่องมืออุปกรณXการฝaกไวอยCางครบครัน เพียงพอ จัดใหผูเรียนไดมีโอกาสฝaกประสบการณXใน
การลงมือปฏิบัติ และครูผูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาที่สอน นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังไดจัดทำกิจกรรมที่พัฒนา
ผูเรียนทั้งทางดานวิชาการ ดานคุณธรรม จริยธรรม และอบรมความรูดานตCางๆใหกับนักเรียน นักศึกษา
3. วิทยาลัยฯไดจัดใหมีการออกแบบอาคาร โรงฝaกงาน ขนาดหองเรียน หองปฏิบัติ รวมทั้งจัดระบบ
สาธารณู ปโภคพื้ น ฐานใหไดมาตรฐานคำนึ งถึ งความเพี ย งพอและความพรอมในการจั ด การเรีย นการสอน
ตลอดจนหาสิ่งอำนวยความสะดวกในดานตCางๆเพื่อประโยชนXในการใชสอย ที่เอื้อตCอการจัดการเรียนรู
4. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให
ครบทุกสาขางานอยCางสม่ำเสมอ
5. ผูบริหารมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ ทั้งในดานทักษะเชิงมโนทัศนX ทักษะเชิงมนุษยXสัมพันธX
และทักษะวิชาการ สามารถแสวงหาซึ่งความรCวมมือจากภายนอกเพื่อมารCวมจัดการศึกษา ปjจจัยแหCงการสำเร็จ
ขึ้นอยูCกับวิสัยทัศนXของตัวผูบริหารเอง ทำใหใชทักษะไดอยCางรอบดาน ทำใหวิทยาลัยฯไดรับความรCวมมืออยCาง
กวางขวาง
6. ผูเรียน จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX ที่เป:นผลงานที่แสดงถึงความรู ทักษะของผูเรียนผCานการศึกษา
ตามสาขาวิชา โดยไดรับงบประมาณในการดำเนินการ ใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
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7. วิทยาลัยมีวัสดุอุปกรณX เพียงพอ โดยเฉพาะอยCางยิ่งในดานอุปกรณX เครื่องมือฝaก ที่มีจำนวนและ
สัดสCวนที่เพียงพอและเหมาะสมตCอจำนวนนักเรียน
8. วิทยาลัยฯไดดำเนิน การจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีวัตถุป ระสงคXใหผูเรียนไดความรู ทักษะมาใชใน
กิจกรรมการบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา เพื่ อใหครอบคลุมเนื้อหาหรือตอบสนองความตองการของ
สังคม หนCวยงาน ชุมชน
1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. วิทยาลัยฯตองสนับสนุนใหมีผูสำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯเมื่อเทียบกับจำนวนผูเรียนเมื่อแรกเขา
ใหมีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น
2. วิทยาลัยฯตองสนับสนุนสCงเสริมการจัดระบบดูแลผูเรียนรายบุคคลผCานกนะบวนการดูแลผูเรียนของ
งานครูที่ปรึกษาใหเป:นรูปธรรม
3. วิทยาลัยฯตองสนับสนุน สCงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถพิเศษเขารCวมการแขCงขันทักษะวิชาชีพหรือ
การประกวดตCางๆในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือนานาชาติใหมากขึ้น
4. วิทยาลัยฯควรจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการหรือกระบวนการที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
กCอนเขาทำการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET ใหมีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติสูงขึ้น
1.4 ข2อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. วิทยาลัยฯควรสนับสนุนสCงเสริม การจัดกิจกรรมชCวยเหลือดูและผูเรียนเป:นรายบุคคล โดยจัดระบบครู
ที่ ป รึกษาและทำขอมู ล ผูเรีย นเป: น รายบุ คคลเพื่ อติ ด ตามแกไขปj ญ หานั กเรียน นั กศึ กษา พั ฒ นาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อลดปjญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
2. วิทยาลัยฯตองสนับสนุนสCงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถพิเศษเขารCวมโครงการแขCงขันทักษะวิชาชีพ
หรือการประกวดระดับตCางๆ
2. การสร2างความเชื่อมั่นให2แก=ผู2มีส=วนเกี่ยวข2อง
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใตไดสรางความเชื่อมั่นใหผูมีสCวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ โดยการผลิต
ผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพในดานความรูวิชาการ วิชาชีพ ทักษะและการประยุกตXใชงาน ตลอดจนเป:นผูมี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยูCในสังคมวัฒนธรรมไดอยCางมีความสุขและเป:น
คนดีของสังคม วิทยาลัยฯ ไดดำเนินงานจัดการศึกษาวิชาชีพอยCางมีคุณภาพ โดยนำกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามาจัดทำเป:นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำป) โดยใหมีสCวนรCวมบุคลากร
ของวิทยาลัย สถานประกอบการ และชุมชน พรอมทั้งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาอีก
ดวย ผลของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยทำใหผูสำเร็จการศึกษาเป:นที่ยอมรับของสถานประกอบการอยCาง
ตCอเนื่อง และสามารถศึกษาตCอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ครูผูสอนภายในวิทยาลัยฯ มีความรูความสามารถ
เฉพาะทางตามสาขาวิชาที่ไดดำเนิ นการสอน และมีการพั ฒ นาตนเองทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพอยCาง
สม่ำเสมอ พรอมทั้งมีผลงานที่ประจักษXตCอชุมชน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปLาประสงคMของหน=วยงานต2นสังกัด
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วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใตไดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. จัดการศึกษาวิชาชีพ สCงเสริมคุณธรรม จริยธรรม นอมนำศาตรXของพระราชามาพัฒนาองคXกร
2. การบริหารแบบมีสCวนรCวม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการ
3. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อชุมชนและทองถิ่น
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เปNนแบบอย=างที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเปNนมาและความสำคัญ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำป) พ.ศ. 2562
เพื่อดำเนินโครงการบCมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ใหกับสถานศึกษาในสังกัดสอศ. แหCงละ
150,000 บาท (หนึ่งแสดหมื่นบาทถวน) โดยกำหนดเปqาหมายเพื่อสรางความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียนใหมีความพรอมในการเป:นผูประกอบการในสถานศึกษา/การสCงเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา
เป:น one product one college โดยมีวัตถุประสงคXเพื่อสCงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจใหนำความรู ทักษะวิชาชีพเพื่อสรางเสริม ประสบการณXเชิงพาณิชยX
พรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ไดอยCางมั่นคงและยั่งยืน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ไดดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มา
อยCางตCอเนื่อง จึงไดจัดทำโครงการศูนยXบCมเพาะผูประกอบการแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ขึ้น
เพื่อตอบสนองตCอนโยบายดังกลCาว ใหเป:นไปตามวัตถุประสงคX โดยประกอบไปดวยโครงการยCอยๆตามภารกิจ
ตCางๆ ดังนี้
1. โครงการศึกษาดูงานศูนยXบCมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
2. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ
3. โครงการศึกษาเลี้ยงผึ้ง (โครงการตCอเนื่อง)
4. โครงการผลิตภัณฑXน้ำผึ้งดอกคำใต (โครงกาตCอเนื่อง)
5. โครงการปรับปรุงศูนยXบCมเพาะ (โครงการตCอเนื่อง)
6. โครงการ DKT Copies service (โครงการตCอเนื่อง)
7. โครงการกาสะลอง
สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ไดจั ด สรรงบประมาณใหอาชี ว ศึ ก ษาจั งหวั ด พะเยา
ดำเนิ น การจั ด อบรมผู ประกอบการใหมC จำนวน 5 วิ ท ยาลั ย ประกอบดวย วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พะเยา
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต , วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค เชี ย งคำ, วิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี พ ะเยา, วิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีและการจัดการปง
4.2 วัตถุประสงคM
1. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2. เพื่อสCงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใหมี
ความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
3. เพื่อสCงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให
พัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ไดอยCางมั่นคงและยั่งยืน
4.3 กรอบแนวคิด (ถ2ามี)
4.4 วิธีการดำเนินงาน
1. หัวหนาศูนยXบCมเพาะฯ ประชาสัมพันธX โดยการติดโปสเตอรX ประกาศติดบอรXด และประชาสัมพันธX
หนาแถว
2. เจาหนาที่ศูนยXบCมเพาะฯ รับสมัครผูเขารCวมโครงการ
3. คณะกรรมการพิ จารณาคั ดเลือกจากใบสมัครของผู ที่มีความพรอม โดยมี หัวหนาแผนกและครูที่
ปรึกษาธุรกิจเป:นผูพิจารณา
4. ผูสมัครเขารับการประเมินศักยภาพเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสม
5. ผูผCานการประเมินเขารับการอบรมการเป:นผูประกอบการ ตามหลักสูตรที่กำหนด และจัดทำแผน
ธุรกิจภายใน 1 สัปดาหXหลังการอบรม
6. นำแผนธุรกิจไปใชและประกอบการเป:นระยะเวลาอยCางนอย 4 เดือน/1 ภาคเรียน
7. ครูที่ปรึกษาใหคำปรึกษานิเทศติดตามอยCางนอยสัปดาหXละครั้ง
8. ประเมินผลการบCมเพาะ และสรุปผลการประกอบธุรกิจ
9. รายงานผลสCง สอศ.
10. ดำเนินการตCอเนื่องภายในระยะเวลา 2 ป)
11. การจดทะเบียนนวัตกรรม (ถามี)
4.5 ผลการดำเนินงาน
1. ไดรับการประเมินศูนยXบCมเพาะผูประกอบการ ระดับจังหวัด 3 ดาว
2. ไดรับการประเมินศูนยXบCมเพาะผูประกอบการ ระดับภาคเหนือ 3 ดาว
4.6 ประโยชนMที่ได2รับ
1. ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความพรอมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง
3. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถพัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ไดอยCางมั่นคงและยั่งยืน
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ส=วนที่ 2
ข2อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข2อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบดวยสาระที่สำคัญ ดังนี้
2.1 ข2อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา
ทีอยู่
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต 69 หมูC 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพทX 054 894574 โทรสาร 054 894573
E-mail general@dkttc.ac.th Websitewww.dkttc.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต เป: น สถานศึ ก ษาที่ สั ง กั ด สำนั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 บนเนื้อที่ 107 ไรC 1 งาน 65 ตารางวา
ตั้งชื่อเป:น วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต ตั้งอยูCเลขที่ 69 หมูCที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต จังหวัด
พะเยา ไดทำการเป‚ดทำการเรียนการสอนระดับ (ปวช.) ในป)การศึกษา 2541 ตCอทำการเป‚ดทำการเรียนการ
สอนระดับ (ปวส.) ในป)การศึกษา 2547 ตCอมาไดทำการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป:น วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตCวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
การจัดการศึกษา
ระดับปวช.
- สาขางานยานยนต
- สาขางานไฟฟากำลัง
- สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
- สาขางานการตลาด
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานเครื่องมือกล
ระดับปวส.
- สาขางานเทคนิคยานยนต
- สาขางานไฟฟากำลัง
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานการตลาด
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สภาพชุมชน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต# ตั้งอยู&ในพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต# จังหวัดพะเยา ห&างจากศาลา
กลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 25 กิโลเมตร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต&อกับอำเภอป2าแดด (จังหวัดเชียงราย)
ทิศใต# ติดต&อกับอำเภอสอง (จังหวัดแพร&) และอำเภองาว (จังหวัดลำปาง)
ทิศตะวันออก ติดต&อกับอำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม&วน
ทิศตะวันตก ติดต&อกับอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอภูกามยาว
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิ จ บริเวณรอบวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต# ส& ว นใหญ& ป ระกอบอาชี พ ทางด# า นเกษตรกรรม
(ทำนา) เป8นหลัก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่การปลูกพืชไร& อาทิเช&น ปลูกข#าวโพด เลี้ยงสัตว ปลูกถั่วเขียว ปลูกถั่วดำ
รองลงมาประกอบอาชีพรับจ#าง ค#าขาย และรับราชการ
สภาพสังคม
สภาพสังคมเป8นแบบสังคมชนบท ประชากรส&วนใหญ&ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวมีความสัมพันธ
กันอย&างแน&นแฟน สมาชิกในชุมชนจะให#ความสำคัญในเรื่องความเป8นมิตรต&อเพื่อนบ#าน มีการติดต&อกันแบบ
เป8นกันเอง เอื้อเฟ;<อและจริงใจต&อกัน ส&วนใหญ&นับถือศาสนาพุทธ จะยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและ
เข#าร&วมพิธีกรรมต&าง ๆ อย&างพร#อมเพรียงกัน เช&น งานบวช งานศพ และงานบุญต&างๆ
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2.2 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
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2.3 ข2อมูลของสถานศึกษา
ขอมูลผูเรียน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

97

-

37

134

ปวช.2

86

-

21

107

ปวช.3

78

-

70

148

รวม ปวช.

261

-

128

389

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

15

68

83

ปวส.2

14

32

46

รวม ปวส.

29

100

129

ระดับชั้น

ข2อมูลผู2สำเร็จการศึกษา ป&การศึกษา 2562
ระดับชั้น
แรกเข2า

สำเร็จการศึกษา

คิดเปNนร2อยละ

ปวช.3

90

84

93.33

ปวส.2

59

42

71.19

รวม

149

126

84.56
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ข2อมูลผู2สำเร็จการศึกษา ป&การศึกษา 2563
ระดับชั้น
แรกเขา

สำเร็จการศึกษา

คิดเปนรอยละ

ปวช.3

138

126

91.30

ปวส.2

47

39

82.98

รวม

185

165

89.19

ขอมูลบุคลากร
ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา
(คน)

ผูบริหาร/ ผูรับใบอนุญาตผูจัดการ/ ผูอำนวยการ/
รองผูอำนวยการ/ ผูชCวยผูอำนวยการ

3

3

-

ขาราชการครู/ ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ/ ผูที่ไดรับ
การรับรอง

7

7

7

ขาราชการพลเรือน

-

-

-

พนักงานราชการครู

10

10

10

พนักงานราชการ(อื่น)

-

-

-

ครูพิเศษสอน

12

9

12

เจาหนาที่

9

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
พนักงานขับรถ/ ฯ)

7

-

-

รวม ครู

29

26

29

ประเภท
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ประเภท
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด(คน)

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน)

สอนตรงสาขา
(คน)

49

26

29

ข2อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา)
อุตสาหกรรม

5

3

8

พาณิชยกรรม

2

2

4

7

5

12

ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมทCองเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
ข2อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารเรียน

1

อาคารปฏิบัติการ

1

อาคารวิทยบริการ

1
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ประเภทอาคาร

จำนวน(หลัง)

อาคารอเนกประสงคX

1

อาคารอื่น ๆ

6

รวมทั้งสิ้น

10

ข2อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จำนวน(บาท)

งบบุคลากร

2,688,570.00

งบดำเนินงาน

1,308,800.00

งบลงทุน

592,000.00

งบเงินอุดหนุน

3,138,755.00

งบรายจCายอื่น

1,629,100.00

รวมทั้งสิ้น

9,357,225.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ3 เอกลักษณ3 ของสถานศึกษา
ปรัชญา
“คุณธรรมเด&น เน#นทักษะ รักสามัคคี มีอาชีพ”
อัตลักษณ3
“ผู#เรียนมีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม ก#าวทันเทคโนโลยี”
เอกลักษณ3
"เป8นสถานศึกษาที่ให#บริการวิชาชีพสู&ชุมชน”
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2.5 วิสัยทัศนM พันธกิจ เปLาประสงคM ยุทธศาสตรM กลยุทธM การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศนM
“จัดการศึกษาปลุกฝjงจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสรางภาวะผูนำ เคียงคูCคุณธรรม
นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต บริการวิชาชีพสูCชุมชนอยCางยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาวิชาชีพอยCางมีคุณภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพ
2. สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยCางทั่วถึง
3. สรางเครือขCายความรCวมมือในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ
4. สรางนวัตกร พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพ
5. สรางการเป:นผูประกอบการ
6. บริการวิชาชีพสูCชุมชนอยCางยั่งยืน
เปLาประสงคM
1. ผูเรียนมีคุณภาพ และไดมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. ประชาชนไดรับการบริการและพัฒนาอาชีพ
ยุทธศาสตรM
1. ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูCมาตรฐานสากล
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตCอความตองการของประเทศ
3. สCงเสริมการมีสCวนรCวมจากทุกภาคสCวนในการจัดการอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธM
1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไป
2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ หนCวยงาน ชุมชน
3. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามการทดสอบการศึกษาดานอาชีวศึกษาระดับชาติ (V-NET)
5. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษสื่อสารไดอยCางถูกตองเหมาะสม
6. พัฒนาระบบกำกับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาเพื่อลดปjญหาการออกกลางคัน
7. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการหางานทำ การศึกษาตCอและการประกอบอาชีพอิสระ
8. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการ
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ป&การศึกษา 2562
รายการ

รางวัล

ระดับ

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ประเมินศูนยXบCมเพาะวิสาหกิจ ผCาน
รางวัลอืน ๆ
การประเมินไดรับรางวัล ระดับภาค 3 ดาว โดย สอศ.

ภาค

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ไดรับเกียรติบัตรผCานการประเมิน
หนCวยองคXการมาตรฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง โดย สอศ

ภาค

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ป&การศึกษา 2563
รายการ

รางวัลอืน ๆ

รางวัล

ระดับ

ให2โดย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่
อาชีวศึกษาจังหวัด
สุโขทัย

ให2โดย

องคXกรคุณธรรม โดย คณะกรรมการสCงเสริมคุณธรรมแหCงชาติ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

คณะกรรมการ
สCงเสริมคุณธรรม
แหCงชาติ

องคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย มาตรฐานดีเดCน รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล

ระดับ

ให2โดย

นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว
ผูบริหารดีเดCน โดย อศจ.พะเยา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นายบัญชา สิทธิตัน
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นายสุริยา แมCหลCาย
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางนวลลออ มอญแกว

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให2โดย

ครูผูสอนดีเดCน
นายมนตรี แกวมาเมือง
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสาวนันทิยา เผCาอาย
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นายวีระชัย คำเชื้อ
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสาวกานตXรวี ไชยรอด
เจาหนาที่ดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสาววรัชรียา เทสมุทร
เจาหนาที่ดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสาวป‚ยวรรณ เผCาตัน
เจาหนาที่ดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นายเสาร์แก้ว เถิงคํา
เจ้าหน้าทีดีเด่น

นายธนรัฐ อินตˆะสาร
ครูดีศรีอาชีวะ

สํานักงาน
รางวัลอืน ๆ

ชาติ

คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล

ระดับ

ให2โดย

นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา รองผูอำนวยการ
ผูบริหารดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสาววรินทร มโนหาญ
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสาวสิริพร อินทรXมาตยX

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๑๖

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให2โดย

ครูผูสอนดีเดCน
นางสาวเพชรรัตนX ขอดแกว
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒนX
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นายสถาพร ใจคำ
ครูผูสอนดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นางสุพรรษา ขุนทิศ
บุคลากรดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

นายกิตติกร นาทะสัตนX
บุคลากรดีเดCน

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

อศจ.พะเยา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2562
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวมณฑปวีร เสาขุมเหล็ก
การประกวดร#องเพลงไทยลูกทุ&ง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายจิรภัทร เรือนสอน
การประกวดร#องเพลงสากล

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวกัญญารัต สุพร
การประกวดร#องเพลงสากล

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวจตุพร กะการดี
การประกวดรักการอ&าน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวเจนจิรา จันทรขาว

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๑๗

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

การประกวดพูดสาธิตเป8นภาษาอังกฤษ

ใหโดย
พะเยา

นายจตุรงค ขัตติยศ
การประกวดมารยาทไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวอารียา จำรัส
การประกวดมารยาทไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวยุพารัตน อินผ&อง
การประกวดเล&านิทานพื้นบ#าน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายรัชพล หมู&ศรีจร
ทักษะงานจักรยานยนต

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายศุภกิตติ์ โคชบาล
ทักษะงานจักรยานยนต

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิพะเยา

นายทิชานนท สุขนุช
ทักษะงานเครื่องยนตเล็กดีเซล

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายหาญณรงค โคตรพัฒน
ทักษะงานเครื่องยนตแก็สโซลีน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายศิริโรจน เฉลียว
ทักษะงานเครื่องยนตแก็สโซลีน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายพิเชษฐ คำปJนพรหม
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายดนัย วารีนิยม
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายพุทธิพงษ ใจดี
ทักษะการกลึงชิ้นงาน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๑๘

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายภานุวัฒน เผ&ากันทะ
ทักษะงานวัดละเอียด

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวพรชิตา ปKงยศ
ทักษะงานวัดละเอียด

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายธนาธิป ทะลิ
ทักาะเขียนแบบเครื่องกลด#วยคอมพิวเตอร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายนภัทรศกร พระวิสัตย
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายศรัยยู ฟองอินทร
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายพลวรรธ จันทบุตร
ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายณรงฤทธิ์ ประจวบสุข
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายธนาวุฒิ มนัสสา
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายธรรมรัตน ธรรมขันแก#ว
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายพิชิตชัย เมืองชื่น
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายณรงคศักดิ์ ประจวบสุข
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายอนิพัทย ใจวรณ

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๑๙

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ

ใหโดย
พะเยา

นายเมธา แย#มละมัย
ทักษะงานฝMกฝNมือ

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวมาลัย แซ&จาง
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวพัชรินทร มิ่งขวัญ
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวพรรณิภา ตรงใจมีโชค
ทักษะการนำเสนอขายสินค#า

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวอนัญญา สะสาง
ทักษะการนำเสนอขายสินค#า

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวดมิศรา ปJททุม
ทักษะการนำเสนอขายสินค#า

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
ทักษะการนำเสนอขายสินค#า

ชนะเลิศ

จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายภานุพันธ อัมพุธ
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายภานุพันธ อัมพุธ
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายธนกฤต สมบูรณ
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวนฤมล กันทะชัย
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๒๐

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายแสงอรุณ เทียมทอง
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายวรวุฒิ สมศรี
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายฐิติพันธ เรือนสอน
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายวชิรธาร หวลคิด
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายบุรพจน สรีการ
โครงงานวิทยาศาสตร

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายวิเชษฐ กัลยา
เครื่องรีดเชือกกล#วย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายอิทธิพล ฟองอินทร
เครื่องรีดเชือกกล#วย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายชนินทร ปJญใจ
เครื่องรีดเชือกกล#วย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายนิธิกร ผิวนอก
เครื่องรีดเชือกกล#วย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต#

นายกิตติศักดิ์ กาศคำสุข
อุปกรณจักรตอกแบบ 2 คมตัด

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายสุรินทร นามประเสริฐ
อุปกรณจักรตอกแบบ2คมตัด

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายอชิตพล กาบทิพย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๒๑

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

อุปกรณจักรตอกแบบ2คมตัด

ใหโดย
พะเยา

นายณัฐพงษ นันตOะ
เครื่องเติมอากาศใต#น้ำแบบเวนจูรี

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายธีรวัฒน สมจิตร
เครื่องเติมอากาศใต#น้ำแบบเเวนจูรี

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต#

นางสาวเจนจิรา จันทรขาว
ชาเบญจพรรณ

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวพัชรภา ศักดิ์สมบูรณ
ชาเบญจพรรณ

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวมณีรัตน แซ&กง
โคมข#าวนึ่ง ศิลปะจากแปงข#าวเหนียว

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
โคมข#าวนึ่ง ศิลปะจากแปงข#าวเหนียว

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวนันทนภัส แซ&จPาว
โคมข#าวนึ่ง ศิลปะจากแปงข#าวเหนียว

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาววรรณธนี อ#อยลี
โคมข#าวนึ่ง ศิลปะจากแปงข#าวเหนียว

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวปาริชาติ มหาลือ
พวงกุญแจตุOุกตาชนเผ&า

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวมนฑปวีร เสาขุมเหล็ก
พวงกุยแจตุOกตาชนเผ&า

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวกัลยาลักษณ เชอมือ
พวงกุญแจตุOกตาชนเผ&า

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

Self Assessment Report

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๒๒

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวเบญญาภา มหายศ
หุ&นยนตจากน็อตและเหล็ก

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวเบญญาภา มหายศ
หุ&นยนตจากน็อตและเหล็ก

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวนันทกานต คำใบสี
หุ&นยนตจากน็อตและเหล็ก

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายศิวกร จันทะนา
หุ&นยนตจากน็อตและเหล็ก

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายธนกฤต นวลแก#ว
หุ&นยนตจากน็อตและเหล็ก

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายเมธาสิทธิ์ สีเขียว
ระบบควบคุมสภาพแวดล#อมสำหรับการเพาะปลูกเมล&อน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายอดิศร เจนใจ
ระบบควบคุมสภาพแวดล#อมสำหรับการเพาะปลูกเมล&อน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายบุณพจน ศรีการ
ระบบควบคุมสภาพแวดล#อมสำหรับการเพาะปลูกเมล&อน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายณัฐวุฒิ ไชยสาร
ระบบควบคุมสภาพแวดล#อมสำหรับการเพาะปลูกเมล&อน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายสุรเกียรติ บัวนาค
ระบบควบคุมสภาพแวดล#อมสำหรับการเพาะปลูกเมล&อน

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวนิราวัลย ณ พล
เครื่องช&วยเคลื่อนไหวข#อเข&า

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายชาญณรงค วงศดาว

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

เครื่องช&วยเคลื่อนไหวข#อเข&า

ใหโดย
พะเยา

นางสาวนิภา คล&องแคล&ว
กาสะลอง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายธราเทพ ธิมา
กาสะลอง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาววชิรา อัมพุธ
น้ำมันเหลืองไพร ขมิ้น

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวขวัยฤทัย ชาวเหนือ
น้ำมันเหลืองไพร ขมิ้น

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2563
ชื่อ-สกุล/รายการ
รางวัล

ระดับ

ให2โดย

นายอนิพัทยX ใจวรณX
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณX

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย

นายธนกฤต สมบูรณX
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณX

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย

นายณรงฤทธิ์ ประจวบสุข
การจัดระบบเครือขCาย

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย

นายณรงศักดิ์ ประจวบสุข
การจัดระบบเครือขCาย

รองชนะเลิศ ภาค

วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย

นายฐิติพันธX เรือนสอน
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา
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นายวชิรธาร หวลคิด
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายธรรมรัตนX ธรรมสอน
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายซิง ลี
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายเดชเดชา ไชยมงคล
งานฝaกฝ)มือ

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายทิชานนทX สุขนุช
งานจักรยานยนตX

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายสุริยชัย กองป‚น
งานจักรยานยนตX

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายโรจนXชัย สมศรี
งานเครื่องยนตXเล็กดีเซล

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายสันติกรณX อยูCดี
งานเครื่องยนตXเล็กดีเซล

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายฉัตรมงคล รูปดี
งานวัดละเอียด

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายจุลเทพ เรืองรัตนศิริกุล
งานวัดละเอียด

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายพุฒิพงษX ใจดี
การกลึงชิ้นงาน

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายธนาธิป ทะลิ
เขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอรX

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา
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นางสาวกฤติมา โพธิ์ลอม
การแขCงขันตอบปjญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรX
ชาติไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายจตุพล อินตˆะ
การแขCงขันตอบปjญหาวิชาหนาที่พลเมืองและประวัติศาสตรX
ชาติไทย

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายสุธีนันทX ยาสมุทร
CประกวดเลCานิทานพื้นบาน

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายจิรภัทร เรือนสอน
การประกวดโฟลXคซอง

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายสัณหเจต ตั้งจิตติวัฒนา
การประกวดโฟลXคซอง

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายเอกรัตนX หลักเมือง
การประกวดโฟลXคซอง

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายชาญชัย พละมา
การประกวดโฟลXคซอง

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายอนิรุจนX วงคXวาล
การประกวดโฟลXคซอง

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายป‚ยะพัฒนX เมฆสุวรรณX
การประกวดรองเพลงไทยสากล (สตริง) (ชาย)

รองชนะเลิศ จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายณรงฤทธฺX ประจวบสุข
ระบบเป‚ด-ป‚ดประตูดวยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ รองชนะเลิศ จังหวัด
รCางกาย

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายณรงศักดิ์ ประจวบสุข
ระบบเป‚ด-ป‚ดประตูดวยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ รองชนะเลิศ จังหวัด
รCางกาย

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา
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นายพิชิตชัย เมืองชื่น
ระบบเป‚ด-ป‚ดประตูดวยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ รองชนะเลิศ จังหวัด
รCางกาย

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายธนกฤต สมบูรณX
ระบบเป‚ด-ป‚ดประตูดวยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ รองชนะเลิศ จังหวัด
รCางกาย

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายภานุพันธX อัมพุธ
ระบบเป‚ด-ป‚ดประตูดวยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ รองชนะเลิศ จังหวัด
รCางกาย

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายธีรภัทร มหายศ
ระบบเป‚ด-ป‚ดประตูดวยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ รองชนะเลิศ จังหวัด
รCางกาย

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายวชิรวิชญX รักเมือง
ระบบเป‚ด-ป‚ดประตูดวยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ รองชนะเลิศ จังหวัด
รCางกาย

อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง
คุกกี้โปรตีนจิ้งหรีด

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวอนัญญา สะสาง
คุกกี้โปรตีนจิ้งหรีด

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวนิภา คลCองแคลCว
คุกกี้โปรตีนจิ้งหรีด

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายอัครเดช จำปาลาว
เครื่องรีดเชือกกลวย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายสหชัย เลาสาร
เครื่องรีดเชือกกลวย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายศราวุฒิ แซCเลCา
เครื่องรีดเชือกกลวย

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
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นายจุฑานนทXถกร ทำสิลา
สวนหยCอมจากขยะอิเล็กทรอนิกสX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายเจษฎา พCอสียา
สวนหยCอมจากขยะอิเล็กทรอนิกสX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายฐิติพงศX จัททรขาว
สวนหยCอมจากขยะอิเล็กทรอนิกสX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายพนมชัย นันตา
สวนหยCอมจากขยะอิเล็กทรอนิกสX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวนิราภรณX แซCทาว
กุหลาบลายมง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวมาลัย แซCจาง
กุหลาบลายมง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวมณีรัตนX แซCกง
กุหลาบลายมง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายประสิทธิ์ศักดิ์ คลายอุบล
กุหลาบลายมง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวทันยา ยาสมุทรX
กุหลาบลายมง

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายพงศธรณX กฐินเทศ
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายกิตติยศ แกCนคำ
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาววทันยา ยาสมุทรX
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
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นางสาวพรพิพัฒนX พระวิสัตยX
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายกิตติศักดิ์ กาศคำสุข
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวสุนิสา เรือนสอน
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวสิรินทรXทิพยX ราชเนตร
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวกวิสรา นันตาฤทธิ์
กอนดับกลิ่นอเนกประสงคX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นายพงศXเพชร ใจวรณX
กอนดับกลิ่นอเนกประสงคX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวชมพูนุช สมศรี
กอนดับกลิ่นอเนกประสงคX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา

นางสาวมุทิตา เผCากันทะ
กอนดับกลิ่นอเนกประสงคX

รองชนะเลิศ จังหวัด

วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา
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ส=วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึ กษาของวิท ยาลัย เทคนิ คดอกคำใต ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็ น การ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคM
การจัดการอาชีวศึกษา เป:นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี
ทั กษะและการประยุกตX ใชเป: น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อาชี ว ศึ กษาแตC ล ะระดั บ การศึ กษา และมี คุณ ธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคX ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด2านความรู2
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ตCาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เป:นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตCละระดับการศึกษา
1.2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป:นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป:นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตCละระดับการศึกษา สามารถประยุกตXใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยูCรCวมกับผูอื่นไดอยCางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคM
ผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณXของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ยX ท รงเป: น ประมุ ข มี จิ ต สาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษXสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑXที่กำหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป:นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยCางมีประสิทธิภาพ
มี ค วามสำเร็ จ ในการดำเนิ น การตามนโยบายสำคั ญ ของหนC ว ยงานตนสั งกั ด หรื อ หนC ว ยงานที่ ก ำกั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหมC หรือกลุCมวิชาเพิ่มเติมใหทัน
ตCอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรCวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนCวยงานที่เกี่ยวของ
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2.2 ด2านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑXที่กำหนด ไดรับการพัฒนาอยCาง
เป: น ระบบตCอเนื่ อง เพื่ อเป: น ผู พรอมทั้ งดานคุ ณ ธรรม จริย ธรรมและความเขมแข็ งทางวิช าการและวิช าชี พ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป:นสำคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลั กสู ต ร มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อาชี ว ศึ ก ษาแตC ล ะระดั บ การศึ กษา ตามระเบี ย บหรือ ขอบั งคั บ เกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตCละหลักสูตร สCงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณX
2.3 ด2านการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากร สภาพแวดลอม ภู มิ ทั ศ นX อาคารสถานที่ หองเรี ย น
หองปฏิบัติการ โรงฝaกงาน ศูนยXวิทยบริการ สื่อ แหลCงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑX และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูCอยCางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด2านการนำนโยบายสู=การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริห ารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หนC ว ยงานตนสั งกั ด หรื อหนC ว ยงานที่ กำกั บ ดู แลสถานศึ กษามอบหมาย โดยความรC ว มมื อ ของผู บริ ห าร ครู
บุ คลากรทางการศึ กษาและผู เรีย น รวมทั้ งการชC ว ยเหลื อ สC งเสริม สนั บ สนุ น จากผู ปกครอง ชุ มชน สถาน
ประกอบการและหนCวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2
สถานศึ กษารCวมมือกั บบุ คคล ชุมชน องคXกรตC าง ๆ เพื่ อสรางสั งคมแหC งการเรียนรู มี การจัด ทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2
สถานศึกษามีการสรางความรCวมมือกับบุคคล ชุมชน องคXกรตCาง ๆ ทั้งในประเทศและตCางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูCสังคมแหCงการเรียนรู
3.2 ด2านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐM งานสร2างสรรคM งานวิจัย
สถานศึกษาสCงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX งานวิจัย โดย
ผู บริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ กษา ผู เรี ย น หรื อรCว มกั บ บุ คคล ชุ มชน องคX กรตC า ง ๆ ที่ ส ามารถนำไปใช
ประโยชนXไดตามวัตถุประสงคX และเผยแพรCสูCสาธารณชน
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ส=วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตCละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคM
4.1.1 ด2านความรู2
1) ผลสัมฤทธิ์
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.6.1 กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป:นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด
- โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ป)การศึกษา 2564
- คำสั่งเรื่องแตCงตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำป)การศึกษา 2564
- รูปการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำป)การศึกษา 2564
1.6.2 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
- มีจำนวน 144 คน
1.6.3 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
- มีจำนวน 46 คน
1.6.4 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ที่ 3 ที่ผCานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
- มีจำนวน 138 คน
1.6.5 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ที่ 2 ทีผCานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก
- มีจำนวน 43 คน
16.5 ผลการประเมิน
- ผลการคำนวณไดรอยละ 95.26
- ไดคCาคะแนนเทCากับ 5 คะแนน
- ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด2านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.7.1 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
- มีจำนวน 144 คน
1.7.2 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
- มีจำนวน 46 คน
1.7.3 จำนวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ที่ 3 ที่ไดคะแนนตั้งแตCคCาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- ไมCมีผูเรียนในระดับ ปวช. เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
1.7.4 จำนวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ที่ 2 ที่ไดคะแนนตั้งแตCคCาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
- ไมCมีผูเรียนในระดับ ปวส. เขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
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1.7.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา
- ไมCมี
ผลการคำนวณจึงไมCมี
ผลการประเมินจึงไมCมี
4.1.2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2
1) ผลสัมฤทธิ์
1.3 ผู2เรียนมีสมรรถนะในการเปNนผู2ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
1.3.1 สถานศึกษามีกระบวนการในการสCงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเป:น
ผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเป:นผูประกอบการหรือ
การเป:นผู ประกอบอาชีพอิสระของศูนยXบCมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษา
- มีแผนปฏิบัติการประจำป) ศูนยXบCมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
ประจำป)การศึกษา 2562
1.3.2 จำนวนผูเรียนกลุCมเปqาหมายที่ผCานการพัฒนาการเป:นผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำป)การศึกษา 2562
1.3.3 จำนวนผูเรียนประสบความสำเร็จสูCการเป:นผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
- ผู สำเร็ จ การศึ ก ษาและไดรั บ การบC ม เพาะจากศู น ยX บC ม เพาะผู ประกอบการอาชี ว ศึ ก ษา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต นายนิติกร กาศคำสุข เจาของธุรกิจไกCทอด ต.สนโคง อ.ดอกคำใต จังหวัดพะเยา
1.3.4 ผลการประเมินศูนยXบCมเพาะผูประกอบการการอาชีวศึกษา ตามเกณฑXการประเมินที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว ระดับ
5 ดาว
- วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ไดระดับ 3 ดาว
1.3.5 ผลการประเมินไดรอยละ 20 และผลการประเมินศูนยXบCมเพาะฯ ไดระดับ 3 ดาว ไดคCาคะแนน
เทCากับ 3 และระดับคุณภาพ คือ ดี
1.5 ผลการแข=งขันทักษะวิชาชีพ
1.5.1 สถานศึกษามีการสCงเสริม สนับสนุนใหมีการประกวด แขCงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
- โครงการแขCงขันทักษะวิชาชีพ
1.5.2 ผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวด การแขCงขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด
- รางวัลชนะเลิศ
1. ทักษะการกลึงชิ้นงาน
2. ทักษะการจัดการระบบเครือขCาย
3. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณX
4. ทักษะการประกวดรองเพลงไทยสากล (สตริงชาย)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. ทักษะการประกวดเลCานิทานพื้นบาน
2. ทักษะงานวัดละเอียด
3. ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
4. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอรX
Self Assessment Report วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๓๓

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1. ทักษะการแขCงขันตอบปjญหาวิชาหนาที่พลเมือง และประวัติศาสตรXชาติไทย
2. ทักษะงานเครื่องยนตXเล็กดีเซล
3. ทักษะงานจักรยานยนตX
4. ทักษะงานฝaกฝ)มือ
5. ทักษะการติดตั้งไฟฟqาและควบคุมไฟฟqา
6. ทักษะการประกวดโฟลXคซอง
1.5.3 ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการประกวด แขCงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ไดรับ เหรียญทองแดง
1.ทักษะการจัดการระบบเครือขCาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ไดรับ เหรียญเงิน
1.ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณX
1.5.4 ผลการประเมิน
- มีผลการประเมินตามขอ 1 และขอ 3
- คCาคะแนน อยูCในระดับ 3
- ระดับคุณภาพ ดี
4.1.3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคM
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ2 รียน
1.1.1 กระบวนการดูและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดและลดปjญหาการออกกลางคัน
- บันทึกขอความ ขออนุมัติดำเนินโครงการออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปjญหาการ
ออกกลางคัน ประจำป)งบประมาณ 2562
- คำสั่งวิทยาลัย ที่ 264/2562 เรื่อง แตCงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการ
- โครงการออกเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปjญหาการออกกลางคัน ประจำป)งบประมาณ
2562
- คำสั่งวิทยาลัย ที่ 263/2562 เรื่อง แตCงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการออกเยี่ยมบาน
นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปjญหาการออกกลางคันประจำป)งบประมาณ 2562
- คำสั่งวิทยาลัย ที่ 159/2562 เรื่อง แตCงตั้งคณะครูที่ปรึกษา ประจำป)การศึกษา 2562 ระบบ
ปกติ
- บันทึกขอความ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินตามโครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ประจำป)
การศึกษา 2562
- โครงการ ติดตามผูสำเร็จการศึกษา ประจำป)การศึกษา 2562
- บันทึกขอความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ติดตามผูสำเร็จการศึกษา ประจำป)การศึกษา
2562
1.1.2 จำนวนรายชื่อผูเรียนระดับ ปวช.3 แรกเขาของรุCนที่สำเร็จการศึกษา
- จำนวน 146 คน ดังนี้
Self Assessment Report วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หนา ๓๔

- สาขาวิชาชCางยนตX 86 คน รอยละ 58.90
- สาขาวิชาชCางไฟฟqากำลัง 16 คน รอยละ 10.96
- สาขาวิชาชCางอิเล็กทรอนิกสX 6 คน รอยละ 4.11
- สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอรX 12 คน รอยละ 8.22
- สาขาวิชาการบัญชี 16 คน รอยละ 10.96
- สาขาวิชาการตลาด 10 คน รอยละ 6.85
- สรุปสถานะนักเรียน ระดับ ปวช.3 แรกเขาจำนวน 146 คน ประจำป)การศึกษา 2562
1.1.3 จำนวนรายชื่อผูเรียนระดับ ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษา
- จำนวน ผูเรียนระดับ ปวช.3 ที่สำเร็จการศึกษา ป)การศึกษา 2562 จำนวนทั้งหมด 84 คน
จากผูเรียนทั้งหมด 146 คน
1.1.4 จำนวนรายชื่อผูเรียนระดับ ปวส.2 แรกเขาของรุCนที่สำเร็จการศึกษา
- จำนวน 60 คน ดังนี้
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน 11 คน รอยละ 18.33
- สาขาวิชาไฟฟqากำลัง 22 คน รอยละ 36.67
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก จำนวน 5 คน รอยละ 8.33
- สาขาวิชาการบัญชี 15 คน รอยละ 25
- สาขาวิชาการตลาด 6 คน รอยละ 10.00
- สรุปสถานะนักศึกษา ปวส.2 แรกเขาจำนวน 60 คน ประจำป)การศึกษา 2562
1.1.5 จำนวนรายชื่อผูเรียนระดับ ปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา
- จำนวนรายชื่อผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป)ที่ 2 (ปวส.2) ที่สำเร็จการศึกษา
ป)การศึกษา 2562 จำนวนทั้งหมด 42 คน จากผูเรียนทั้งหมด 60 คน
1.1.6 ผลการดูแลและแนะแนวผูเรียนของสถานศึกษา
- รายงานงานผลการดำเนินงาน โครงการตรวจเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปjญหาการ
ออกกลางคันของผูเรียนสายอาชีพ ประจำป)การศึกษา 2563
1.1.7 ผลการประเมิน
- ผลการประเมินอยูCในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี คิดเป:นรอยละ 61.17
1.2. ผู2เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคM
1.2.1 จำนวนผูเรียนทัง้ หมดของสถานศึกษา
- ระดับ ปวช. มีจำนวน 261 คน
- ระดับ ปวส. มีจำนวน 129 คน
- ระดับ ปวช. ทิวศึกษา มีจำนวน 127 คน
1.2.2 จำนวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคCานิยมที่พึงประสงคX ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ชื่อ
สัตยXและเสียสละเพื่อสCวนรวม มีความเป:นประชาธิปไตย ทำงานรCวมกับผูอื่นไดอยCางเป:นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผูนำกลาแสดงออก ภูมิใจในความเป:นไทย เห็นคุณคCาและรCวมพัฒนาภูมิปjญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษX
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- วารสารประชาสัมพันธXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
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- รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนX
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเดินทางไกลอยูCคCายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำป)
การศึกษา 2563
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการกีฬาสีภายในเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำป)การศึกษา 2563
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการถวายพวงมาลาในวันป‚ยมหาราช ประจำป)การศึกษา 2563
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทียนพรรษาสรางศรัทธาทำความดี ประจำการศึกษา 2563
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหมCองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศ
ไทย ประจำป)การศึกษา 2563
- รายงานผลการดำเนิ น งานโครงการเลื อ กตั้ ง องคX ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแหC ง ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันดินโลก 5 ธันวาคม
- รายงานผลการดำเนิ น งานโครงการอบรมผู นำองคX ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแหC ง ประเทศไทย
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันพCอแหCงชาติ 5 ธันวาคม
- รายงานผลการดำเนิ น งานโครงการอบรมคุ ณ ธรรม จริย ธรรม นั กเรีย น นั กศึ กษาใหมC ประจำป)
การศึกษา 2563.
- รายงานผลการดำเนิ น งานโครงการพิ ธี บ วงสรวงองคX พ ระวิ ษ ณุ ก รรมและไหวครู ชC า ง ประจำป)
การศึกษา 2563
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป‚ดประชุมทางวิชาการองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศ
ไทย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ วันแมCแหCงชาติ 12 สิงหาคม
- รายงานผลการดำเนิ น งานโครงการพิ ธี ถวายบั งคมและวางพวงมาลาเนื่ องในโอกาสวั น คลายวั น
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกปeาเฉลิมพระเกียรติ
- เกียรติบัตรของผูเรียนในการแขCงขันทักษะพื้นฐาน ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
1.2.3 หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคCานิยมที่พึงประสงคX
- สรุปจำนวนรอยละของผูเรียนที่เขารCวมกิจกรรมตCาง ๆ
1.2.4 ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑXการประเมิน
- เกียรติบัตรแสดงเป:น "องคXกรคุณธรรม" จากคณะกรรมการสCงเสริมคุณธรรมแหCงชาติ
- ผลการประเมินองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย ไดมาตรฐานดีเดCน เหรียญเงิน
1.2.5 ผลการประเมิน
- มีผลการประเมินตามขอ 5 ไดคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
1.8 การมีงานทำและศึกษาต=อของผู2สำเร็จการศึกษา
1.8.1 กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา
- บั น ทึ ก ขอความเรื่ อ ง ขออนุ ญ าตดำเนิ น ตามโครงการติ ด ตามผู สำเร็ จ การศึ ก ษา ประจำป)
การศึกษา 2562
- รายงานผลการดำเนินโครงการติดติดตามผูสำเร็จการศึกษา ประจำป)การศึกษา 2562
1.8.2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป)ที่ผCานมา
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- มีจำนวน 84 คน
1.8.3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป)ที่ผCานมา
- มีจำนวน 42 คน
1.8.4 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป)ที่ผCานมาที่มีงานทำ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตCอ
- มีจำนวน 84 คน
1.8.5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป)ที่ผCานมาที่มีงานทำ
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตCอ
- มีจำนวน 42 คน
1.8.6 ผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตCอ
- ในระดับ ปวช. มีจำนวน 71 คน
- ในระดับ ปวส. มีจำนวน 36 คน
1.8.7 ผลการประเมิน
- ไดรอยละ 84.92 ไดคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
2) จุดเด=น
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณX
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยXทรงเป:นประมุข มีจิตอาสาอยูCเนื่องนิตยX และมีจิตสำนึกรักษXสิ่งแวดลอม
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรสรางความตระหนักและเห็นความสำคัญ ของทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดาน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหCงชาติ องคXการมหาชน (สทศ.)
4) ข2อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึ กษาควรมี การจั ด สรรงบประมาณ จากเงิน กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เรี ย น ใหเกิ ด การกระจายตาม
กิ จ กรรมอยC า งเหมาะสมอยC า งทั่ ว ถึ ง รวมถึ งการระดมทรั พ ยากรจากผู มี สC ว นไดเสี ย ทางการศึ ก ษาเพื่ อ มา
สนับสนุนในการทำกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา และผูสำเร็จการศึกษา
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย=างเปNนระบบ
2.1.1.1 สถานศึกษามีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสถาน
ประกอบการ ประจำป)การศึกษา 2564
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- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา
- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจัยในชั้นเรียน
- แบบสำรวจขอมูลสถานประกอบการ เพื่อการฝaกงาน/ฝaกประสบการณXวิชาชีพ
2.1.1.2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยCางตCอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา
- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจัยในชั้นเรียน
- บันทึกขอตกลงความรCวมมือ เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.1.1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาหรือรายวิชารCวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนCวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา
- โครงการสอนรายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
- แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
- สรุปแผนการฝaกรายวิชาในสถานประกอบการ
2.1.1.4 สถานศึกษามีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
- แผนการฝaก
2.1.1.5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา
อยCางตCอเนื่อง
- รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนของหนCวยการเรียนรูเรื่องการสรางฟอรXม
ในภาษา HTML ของนักเรียน ปวช. ชั้นป)ที่ 2 ที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูโดยใชการวิจัยเป:นฐาน
- สรุปโครงการอบรมระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา
2.1.1.6 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยCางเป:นระบบ
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
รายวิชา เพิ่มเติม
2.1.2.1 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน 7 สาขางาน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 5 สาขางาน
2.1.2.2 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน 7 สาขางาน
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 5 สาขางาน
2.1.2.3 ผลการประเมินารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม
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- ผลการประเมินไดรอยละ 91.67 ไดคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ
คือ ยอดเยี่ยม
4.2.2 ด2านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1) ผลสัมฤทธิ์
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู2สู=การปฏิบัติ
2.2.1.1 ครูผูสอนมีการวิเคราะหXหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนCวยการเรียนรูที่มุCงเนนสมรรถนะ
อาชีพ
- โครงการจั ด ทำแผนการเรี ย นรู ที่ มุC งเนนสมรรถนะอาชี พ และแบบบรู ณ าการเศรษฐกิ จ
พอเพียง
- รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรูในสCวนวิเคราะหXหลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหนCวย
การเรียนรูที่มุCงเนนสมรรถนะอาชีพ
- คำสั่งเรื่อง อนุมัติให ขาราชการ (ครู) พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน ทำการสอน
รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำ
ภาคเรียนที่ 1
- คำสั่งเรื่อง อนุมัติให ขาราชการ (ครู) พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน ทำการสอน
รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำ
ภาคเรียนที 2
2.2.1.2 แผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คCานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงคX
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- รายการตรวจแผนการจั ด การเรี ย นรู ในสC ว นบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คC า นิ ย ม
คุณลักษณะที่พึงประสงคX และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.1.3 แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนด รูปแบบการเรียนรูสูCการปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลาย เชCน PjBL Active Learning STEM Education เป:นตน
- รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรูในสCวนการกำหนด รูปแบบการเรียนรูสูCการปฏิบัติ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชCน PjBL Active Learning STEM Education
2.2.1.4 แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณXและเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน
- รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรูในสCวนการกำหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณXและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนำมาใชในการจัดการเรียนการสอน
2.2.1.5 แผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนดแนวทางการวัด และประเมินผลสภาพจริง ดวยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย
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- รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรูในสCวนการกำหนดแนวทางการวัด และประเมินผล
สภาพจริง ดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย
2.2.1.6 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูCการปฏิบัติ
- ไดดำเนิ น การตาม 1, 2, 3, 4 และ 5 มี คC า คะแนนเทC า กั บ และระดั บ คุ ณ ภาพ คื อ
ยอดเยี่ยม
2.2.2 การจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู2สู=การปฏิบัติที่เน2นผู2เรียนเปNนสำคัญและนำไปใช2ในการจัดการ
เรียนการสอน
2.2.2.1 จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- มีจำนวน 30 คน
2.2.2.2 จำนวนครูผู สอนที่ จัด ทำแผนการจั ด การเรี ย นรูสูC การปฏิ บั ติ ที่ เนนผู เรี ยนเป: น สำคั ญ และ
นำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
- แบบสรุป จำนวนครูผูสอนที่ จัด ผูสอนที่จั ดทำแผนการจัด การเรีย นรูสูC การปฏิ บั ติที่เนน
ผูเรียนเป:นสำคัญและนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
- บันทึกขอความเรื่อง สCงแผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 1 ป)การศึกษา 2563
- บันทึกขอความเรื่อง สCงแผนการจัดการเรียนรู ภาคเรียนที่ 2 ป)การศึกษา 2563
2.2.2.3 ผลการประเมินการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรูสูCการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป:นสำคัญและ
นำไปใชในการจัดการเรียนการสอน
- ไดรอยละ 100 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน
3.1.1.1 จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- จำนวน 30 คน
3.1.1.2 จำนวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
- จำนวน 30 คน
3.1.1.3 จำนวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป:นสำคัญทุกรายวิชา
- จำนวน 30 คน
3.1.1.4 จำนวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
- จำนวน 30 คน
3.1.1.5 จำนวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลCงเรียนรูใน
การจัดการเรียนการสอน
- จำนวน 30 คน
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3.1.1.6 จำนวนครูผูสอนที่ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปjญหาการจัดการ
เรียนรู
- การจัดการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2563 จำนวน 29 คน
- การจัดการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 26 คน
3.1.1.7 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
- ไดรอยละ 100 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
3.1.2.1 ครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- มีจำนวน 30 คน
3.1.2.2 ครูผูสอนที่จัดทำขอมูลผูเรียนเป:นรายบุคคล
- มีจำนวน 30 คน
3.1.2.3 ครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป:นปjจจุบัน
- มีจำนวน 30 คน
3.1.2.4 ครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตCอการเรียนรู
- มีจำนวน 30 คน
3.1.2.5 ครูผูสอนที่ใชวิธีเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุCงมั่นตั้งใจในการเรียน
- มีจำนวน 30 คน
3.1.2.6 ครูผูสอนที่ดูแลชCวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียนและดานอื่น ๆ
- มีจำนวน 29 คน
3.1.2.7 ผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียน
- ไดรอยละ 99.33 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
3.1.3.1 จำนวนครูผูสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- จำนวน 26 คน
3.1.3.2 จำนวนครูผูสอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเขารCวมการพัฒนาวิชาชีพ
- จำนวน 25 คน
3.1.3.3 จำนวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยCางนอย 12 ชั่วโมงตCอป)
- จำนวน 25 คน
3.1.3.4 จำนวนครูที่สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียน
การสอน
- จำนวน 25 คน
3.1.3.5 จำนวนครูผูสอนที่มีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
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- จำนวน 25 คน
3.1.3.6 ผลการประเมินการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
- ไดรอยละ 76.93 มีคCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ
5.5 การเข2าถึงระบบอินเทอรMเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
5.5.1 จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา
- มีจำนวน 30 หอง
5.5.2 จำนวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
- มีจำนวน 30 หอง
5.5.3 หลักฐานระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูง
- ผลการทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอรXเน็ต จาก speedtest.net
- ผลการทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอรXเน็ต จาก speedtest.com
- เอกสารการเปลี่ยนแปลง Package บริการสื่อสารขอมูล
- สรุปผลการประเมิน การเขาถึงระบบอินเทอรXเน็ต เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
5.5.4 ผลการประเมินการเขาถึงระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
- ไดรอยละ 100 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
4.2.3 ด2านการบริหารจัดการ
1) ผลสัมฤทธิ์
3.2.2 การบริหารจัดการระบบฐานข2อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.2.2.1 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จำเป:นในการบริหารจัดการศึกษา
- ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต (RMS)
- เว็บไซตXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
3.2.2.2 ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการดานตCางๆ
- ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต (RMS)
- เว็บไซตXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
3.2.2.3 ผูบริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
- ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต (RMS)
- เว็บไซตXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
3.2.2.4 ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการใหบริการระบบสัญญาณอินเตอรXเน็ตภายในวิทยาลัย
3.2.2.5 ผลการประเมิ น การบริ ห ารจั ด การระบบฐานขอมู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา
- มีผลการประเมินขอที่ 1,2,3,4 ไดคCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ
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5.1 อาคารสถานที่ ห2องเรียน หัองปฏิบัติการ โรงฝaกงานหรืองานฟารMม
5.1.1 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบั ติการ แหลCงการเรียนรู โรงฝaกงาน หรืองานฟารXม และสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตCอความตองการ
- มีอาคาร จำนวน 10 หลัง
- มีหองเรียน จำนวน 26 หอง
5.1.2 แผนงาน โครงการพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดลอม ภู มิ ทั ศ นX อาคารสถานที่ หองเรี ย น
หองปฏิบัติการแหลCงการเรียนรู โรงฝaกงาน หรืองามฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตCอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการโดยการมีสCวนรCวมของครู บุคลากรและนักเรียน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนXอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดลอม
- โครงการซCอมแซมและบำรุงรักษาเกาอี้ โตˆะเรียน และอาคารสถานที่
- โครงการพั ฒ นาและการสรางบรรยากาศหองเรี ย น สำนั ก งาน และสิ่ ง แวดลอมภายใน
สถานศึกษา
- โครงการซC อมแซมและบำรุงรักษาสภาพแวดลอมภู มิทัศนX หองเรียน หองปฏิ บั ติการ อาคาร
สถานที่ภายในวิทยาลัย
- โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำ) ภายในวิทยาลัย
5.1.3 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนX อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลCงการ
เรียนรู โรงฝaกงาน หรืองานฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงที่กำหนด
- ภาพซCอมแซมและบำรุงรักษาเกาอี้ โตˆะเรียน และอาคารสถานที่
- ภาพพัฒนาและการสรางบรรยากาศหองเรียน สำนักงาน และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
- ภาพปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำ) ภายในวิทยาลัย
5.1.4 สภาพแวดลอม ภูมิทัศนX อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลCงการเรียนรู โรงฝaกงาน หรือ
งานฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อตCอการจัดการเรียนรู
- ภาพสภาพแวดลอม สถานที่นั่งพักผCอนในเวลาวCางสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
- ภาพสภาพแวดลอมหองเรียนปฏิบัติการ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรX)
- ภาพสภาพบรรยากาศ หองเรียนทฤษฏี (ภาษาอังกฤษ)
- ภาพสภาพแวดลอมโรงฝaกงาน สาขางานชCางกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน
- ภาพสภาพแวดลอมหองเรียนสาขาวิชาพาณิชยการ
- ภาพสภาพแวดลอมหองเรียนปฏิบัติการ สาขางานชCางยนตX
- ภาพสภาพแวดลอมหองเรียนปฏิบัติการ สาขางานชCางไฟฟqา
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5.1.5 สภาพแวดลอม ภูมิทัศนX อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลCงการเรียนรู โรงฝaกงาน หรือ
งานฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
- ภาพซCอมแซมและบำรุงรักษาเกาอี้ โตˆะเรียน และอาคารสถานที่
- ภาพพัฒนาและการสรางบรรยากาศหองเรียน สำนักงาน และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา
- ภาพปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำ) ภายในวิทยาลัย
5.1.6 ผลการประเมินอาคารสถานที่ หองเรียน หัองปฏิบัติการ โรงฝaกงานหรืองานฟารXม
- มี ก ารดำเนิ น การตามขอ 1, 2, 3, 4, 5 ไดคC า คะแนนเทC า กั บ 5 และระดั บ คุ ณ ภาพ คื อ
ยอดเยี่ยม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5.2.1 ระบบไฟฟqาที่เหมาะสมกับสภาพใชงานในสถานศึกษา
- ภาพประกอบหมอแปลงไฟฟqาสCงกำลังไฟฟqาในวิทยาลัย
- ภาพตูควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางอาคารอำนวยการ
- ภาพตูควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางอาคารวิทยบริการ
- ภาพตูควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางอาคารปฏิบัติการ
- ภาพตูควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางโรงฝaกงาน
- ภาพหลอดไฟ LED บริเวณอาคารตCาง ๆ
- ภาพเตารับและเตาเสียบไฟฟqาภายในอาคาร
- ภาพการเดินสายไฟภายในอาคารตCาง ๆ
- ภาพอุปกรณXสายไฟภายในอาคาร
- ภาพเตารับและเตาเสียบภายในอาคารู
5.2.2 สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตCอความตองการ
- ภาพโรงทำน้ำประปาภายในวิทยาลัย
- ภาพจุดบริการน้ำดื่ม RO ภายในวิทยาลัย จำนวน 4 จุด
5.2.3 สถานศึ กษามี ถนน ชC องทางเดิ น หรือระบบคมนาคมในสถานศึ กษาที่ ส ะดวกปลอดภั ย มี ระบบ
ระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทสถานศึกษา
- ภาพถนน ชCองทางเดิน และระบบคมนาคมภายในสถานศึกษาบริเวณหนาอาคารอำนวยการ
- ภาพทCอระบายน้ำภายในวิทยาลัย
- ภาพการคัดแยกขยะภายในวิทยาลัย
5.2.4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
- ภาพโทรศัพทXที่ใชติดตCอภายในสถานศึกษา
- ภาพการปลCอยสัญญาณอินเทอรXเน็ตแบบไรสาย (WIFI) ภายในสถานศึกษา
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5.2.5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย
- คำสั่งเรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณXประจำสถานที่ราชการ
- ภาพกลองวงจรป‚ดที่ใชภายในวิทยาลัย
- ภาพถังดับเพลิงที่ใชภายในวิทยาลัย
5.2.6 ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
C
- มี ก ารดำเนิ น การตามขอ 1, 2, 3, 4, และ 5 มี คC า คะแนนเทC า กั บ 5 และระดั บ คุ ณ ภาพ คื อ
ยอดเยี่ยม
5.3 แหล=งเรียนรู2และศูนยMวิทยบริการ
5.3.1 แผนงาน โครงการพัฒนาแหลCงเรียนรูและศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด
- โครงการพัฒนาแหลCงการเรียนรูและศูนยXวิทยบริการ
- โครงการสนั บ สนุ น คC า ใชจC า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แตC อ นุ บ าลถึ ง การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(เรียนฟรี 15 ป))
- สรุ ป ผลการวิ เคราะหX ข อมู ล ความพึ งพอใจตC อ การใชบริ ก ารศู น ยX วิ ท ยบริ ก ารหรื อ หองสมุ ด
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ประจำป)การศึกษา 2563
5.3.2 ศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุดมีสภาพแวดลอมเอื้อตCอการศึกษาคนควาของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ
- ภาพบรรยากาศศูนยXวิทยบริการหรือหัองสมุดวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
5.3.3 จำนวนหนังสือตCอผูเรียนเป:นไปตามเกณฑXมาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเอง
- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนคCาใชจCายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตCระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนคCาใชจCายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตCระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
- บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียนเสริมรายวิชา หนังสืออCานเพิ่มเติม หนังสืออCาน
ประกอบ หนังสือคนควาอางอิง สื่ออิเล็กทรอนิกสX
5.3.4 จำนวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา
- ระดับ ปวช. มีจำนวน 261 คน
- ระดับ ปวส. มีจำนวน 129 คน
- ระดับ ปวช. ทิวศึกษา มีจำนวน 127 คน
5.3.5 จำนวนผูเรียนที่ใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด
- เดือนกรกฎาคม 2563 มีผูเขาใชจำนวน 229 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เขาใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ในภาคเรียนที่ 1/2563
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- เดือนสิงหาคม 2563 มีผูเขาใชจำนวน 234 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เขาใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนสิงหาคม ในภาคเรียนที่ 1/2563
- เดือนกันยายน 2563 มีผูเขาใชจำนวน 247 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เขาใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนกันยายน ในภาคเรียนที่ 1/2563
- เดือนตุลาคม 2563 มีผูเขาใชจำนวน 252 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเขา
ใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนตุลาคม ในภาคเรียนที่ 1/2563
- เดือนพฤศจิกายน 2563 มีผูเขาใชจำนวน 316 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติ
การเขาใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน ในภาคเรียนที่ 2/2563
- เดือนธันวาคม 2563 มีผูเขาใชจำนวน 319 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเขา
ใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนธันวาคม ในภาคเรียนที่ 2/2563
- เดือนมกราคม 256 มีผูเขาใชจำนวน 323 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเขา
ใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนมกราคม ในภาคเรียนที่ 2/2563
- เดือนกุมภาพันธX 2564 มีผูเขาใชจำนวน 329 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เขาใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธX ในภาคเรียนที่ 2/2563
- เดือนมีนาคม 2564 มีผูเขาใชจำนวน 362 คน จากบันทึกขอความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเขา
ใชบริการศูนยXวิทยบริการหรือหองสมุด ประจำเดือนมีนาคม ในภาคเรียนที่ 2/2563
- รวมทั้งหมดมีผูใชงานจำนวน 2,411 คน
5.3.6 จำนวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
- ในระดับ ปวช. มีจำนวน 7 สาขาวิชา
- ในระดับ ปวส. มีจำนวน 5 สาขาวิชา
5.3.7 จำนวนสาขาวิชาที่มีแหลCงการเรียนรูหรือสื่อ อุปกรณX หองเรียนเฉพาะทาง
- ในระดับ ปวช. มีจำนวน 7 สาขาวิชา
- ในระดับ ปวส. มีจำนวน 5 สาขาวิชา
5.3.8 ผลประเมินแหลCงเรียนรูและศูนยXวิทยบริการ
- มีผลการดำเนินตาม 1, 2, 3, 4 และ 5 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
5.4 ระบบอินเตอรXเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.4.1 สถานศึกษามีระบบเครือขCายอินเทอรXเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการใหบริการระบบสัญญาณอินเตอรXเน็ตภายในวิทยาลัย
5.4.2 มีผูรับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใชขอมูล
- คำสั่งวิทยาลัยเลขที่ 85/2563 เรื่อง มอบหมายหนาที่ราชการ ประจำป)การศึกษา 2563 โดย
ใหมอบหมายให นายธวัชชัย จันแกว พนักงานราชการครู เป:นหัวศูนยXขอมูลและสารสนเทศ
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- ภาพการควบคุมการใชงานระบบอินเทอรXเน็ตวิทยาลัยและการพิสูจนXตัวตน กCอนการเขาใชงาน
ระบบอินเทอรXเน็ต
5.4.3 มีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ใชงานภายในสถานศึกษา
- ภาพการใหบริการระบบอินเทอรXเน็ตแบบไรสาย
- ภาพอุปกรณXใชในการควบคุมการใชงานระบบอินเทอรXเน็ต
5.4.4 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
- ภาพระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต (RMS)
- ภาพระบบ Google For Education
- ภาพระบบ Office 365
5.4.5 มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา
- ภาพระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลนX
- ภาพเว็บไซตXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต
5.4.6 ผลการประเมินระบบอินเตอรXเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
- ไดดำเนินการตามขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม
4.2.4 ด2านการนำนโยบายสู=การปฏิบัติ
1) ผลสัมฤทธิ์
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู=ระบบทวิภาคี
4.1.1 ขั้นตอนเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.1.1 การสำรวจความพรอมของสถานประกอบการ หนC ว ยงาน องคX ก าร ในการจั ด การ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรCวมกับสถานศึกษา
4.1.1.2 การบันทึกขอตกลงความรCวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำ แผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรCวมกับ
สถานประกอบการ หนCวยงาน องคXการ
4.1.2.2 ประชาสัมพันธX แนะแนวผูเรียน
4.1.3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.3.1 คัดเลือกผูเขาเรียน
4.1.3.2 ทำสัญญาการฝaกอาชีพ ปฐมนิเทศผูเรียน การประชุมผูปกครอง
4.1.3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูหรือแผนการฝaกอาชีพ
4.1.3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝaกอาชีพ
4.1.4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝaกอาชีพ
4.1.4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝaกอาชีพ
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4.1.5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.5.1 การสำเร็จการศึกษาผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.5.2 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.5.3 การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำป)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.1.6 ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ไดมีการดำเนินการตามขอ 1, 2, 3 และ 4 มีคCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ
2) จุดเด=น
- ครูมีการพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอนตลอดเวลา
- วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใตมีการระดมทรัพยากร
3) จุดที่ควรพัฒนา
- ควรระดมทรัพยากรใหมากกวCานี้ยังไมCเพียงพอตCอความตองการ
- ควรเพิ่มหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
4) ข2อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- เพิ่มปริมาณหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2
4.3.1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2
1) ผลสัมฤทธิ์
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส=วนร=วม
3.2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสCวนรCวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 1 ป)
การศึกษา 2563
- รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 2 ป)
การศึกษา 2563
- รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 3 ป)
การศึกษา 2563
- รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 4 ป)
การศึกษา 2563
- รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 5 ป)
การศึกษา 2563
- รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 6 ป)
การศึกษา 2563
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- รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 7 ป)
การศึกษา 2563
3.2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสCวนรCวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
- แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต พ.ศ. 2562-2564
3.2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสCวนรCวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป)
- คำสั่งวิทยาลัยที่ 440/2562 เรื่อง แตCงตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำป)งบประมาณ 2563
- บั น ทึ กขอความ เรื่อง ขออนุ ญ าตประชุ มเพื่ อพิ จารณาจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ การ ประจำป)
งบประมาณ 2563
- แผนปฏิบัติราชการประจำป) 2563
3.2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสCวนรCวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 1
ป)การศึกษา 2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 2
ป)การศึกษา 2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ครั้งที่ 3 ป)
การศึกษา 2563
3.2.1.5 ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีสCวนรCวม
- ไดดำเนินการตามขอ 1,2,3 และ 4 ไดคCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน
4.2.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง
ในและตCางประเทศ
- รายงานหลักสูตรที่เป‚ดสอนของสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาฐานสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและสถานประกอบการ
ประจำป)งบประมาณ 2563
- หนังสือเลขที่ ศธ. 0622.11/529 เรื่องขอบคุณ ใหกับบริษัทกรีนวิงเทรดดิ้ง จำกัด สาขา
ดอกคำใต
- หนังสือเลขที่ ศธ. 0622.11/303 เรื่องขอบคุณ ใหกับบริษัทอินเตอรXคอฟฟ)–เทรด จำกัด
- สรุป ผลการดำเนิ น การโครงการศึกษาดู งานในสถานประกอบการ ณ โครงคั่ว กาแฟพะเยา
Phayao Coffee Roaster
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4.2.2 สถานศึกษามีเครือขCายความรCวมมือกับสถานประกอบการหรือหนCวยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝaกในสถานประกอบการ
- รายชื่อสถานประกอบการประจำป)การศึกษา 2563
- บั น ทึ ก ขอตกลงความรC ว มมื อ ทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา อาชี ว ศึ กษา ระหวC า ง
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต กับ โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณX
- บั น ทึ ก ขอตกลงความรC ว มมื อ ทางวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา อาชี ว ศึ กษา ระหวC า ง
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต กับ โรงเรียนราชคฤหXวิทยา
4.2.3 สถานศึ ก ษามี การจั ด ใหครูพิ เศษ ครูภู มิ ปj ญ ญาทองถิ่ น ครู ผู เชี่ ย วชาญ ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในสถาน
ประกอบการ ทั้งในประเทศและนอกประเทศรCวมพัฒนาผูเรียนไมCนอยกวCารอยละ 80 ของจำนวนสาขางานที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
- บันทึกขอความเรื่อง รายงานผลการดำเนินการเขารCวมประสานงานความรCวมมือพัฒนาหลักสูตร
- บันทึกขอความเรื่อง รายงานผลการดำเนินการเขาประสานบงานความรCวมมือพัฒนาหลักสูตร
- บันทึกขอความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา งานไฟฟqารถยนตX
4.2.4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชCน งบประมาณ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณX ครุภัณฑX ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคXของการระดมทรัพยากร
อยCางเป:นรูปธรรม
- บั น ทึ ก ขอความเรื่ อ ง ขออนุ มั ติ เบิ ก เงิน เพื่ อ มอบทุ น การศึ กษาฯ ภาคเรี ย นที่ 1 ป) ก ารศึ กษา
2563
- หนังสือเลขที่ ศธ. 0622.11/125 เรื่องขอขอบคุณ ใหกับบริษัท พาเนลพลัส จำกัด (สาขา
สมุทรสาคร)
- บั น ทึ ก ขอความเรื่ อ ง ขออนุ มั ติ เบิ ก เงิน เพื่ อ มอบทุ น การศึ กษาฯ ภาคเรี ย นที่ 1 ป) ก ารศึ กษา
2563
- หนั งสื อ เลขที่ ศธ. 0622.11/567 เรื่ อ งขอรั บ การอนุ เคราะหX ไมเพื่ อ ใชประโยชนX ในการ
ปรับปรุงพัฒ นาในการจัดทำที่นั่งพักผCอนใหกับนักเรียนนักศึกษาและจัดทำพื้นที่เวทีสำหรับมอบเกียรติบัตร
ใหกับผูสำเร็จการศึกษาและเวทีหอประชุม
- หนั งสื อ เลขที่ ศธ. 0622.11/061 เรื่ อ งขอรั บ การอนุ เคราะหX ไมเพื่ อ ใชประโยชนX ในการ
ปรับปรุงพัฒ นาในการจัดทำที่นั่งพักผCอนใหกับนักเรียนนักศึกษาและจัดทำพื้นที่เวทีสำหรับมอบเกียรติบัตร
ใหกับผูสำเร็จการศึกษาและเวทีหอประชุม
4.2.5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขCายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยCางตCอเนื่อง
- รายงานโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันครู ประจำป) 2563
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4.2.6 ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน
- ไดดำเนิ น การตามขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 มี คC า คะแนนเทC า กั บ 5 และระดั บ คุ ณ ภาพ คื อ
ยอดเยี่ยม
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4.3.1 ผลการเขารCวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- รายงานผลการเขารCวมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ป) พ.ศ. 2563
- รายงานผลการใหความชCวยเหลือผูประสบอุทกภัย
- หนังสือเลขที่ 0622.11/319 เรื่องขอรายงานการใหความชCวยเหลือผูประสบอุทกภัยและขอ
งบประมาณสนับสนุน
4.3.2 ผลการเขารCวมกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป)
พ.ศ. 2563
4.3.3 ผลการเขารCวมกิจกรรมบริการวิชาชีพชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป)
พ.ศ. 2563
4.3.4 ผลการเขารCวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป)
พ.ศ. 2563
4.3.5 ผลการใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป)
พ.ศ. 2563
4.3.6 ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา
- ไดดำเนิ น การตามขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 มี คC า คะแนนเทC า กั บ 5 และระดั บ คุ ณ ภาพ คื อ
ยอดเยี่ยม
4.3.2 ด2านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐM งานสร2างสรรคM งานวิจัย
1) ผลสัมฤทธิ์
1.4 ผลงานของผู2เรียนด2านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐM งานสร2างสรรคM หรืองานวิจัย
1.4.1 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมประกวดนวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐX งานสรางสรรคX งานวิ จั ย ใน
สถานศึกษา
- คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ที่ 113/2563 เรื่อง แตCงตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐXระดับสถานศึกษา ประจำป)งบประมาณ 2563
- โครงการ จัดทำสิ่งประดิษฐXของคนรุCนใหมC
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1.4.2 ผลงานนวัต กรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX หรืองานวิจัยการนำไปใชประโยชนXจริงในระดั บ
สถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX งานวิจัย ระดับจังหวัด
- แบบสรุป สิ่งประดิษฐXและวิจัยที่ไดรับรางวัล ประจำป)การศึกษา 2563
- กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐX ประจำป)การศึกษา 2563
1.4.3 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX หรืองานวิจัยมีการนำไปใชประโยชนXจริงในระดับ
ชุมชน หรือไดัรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX งานวิจัย ระดับภาค
- ผลงานสิ่งประดิษฐXนำไปใชระดับชุมชน
1.4.4 ผลการประเมินผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX หรืองานวิจัย
- ไดดำเนินการตามขอ 1, 2, และ 3 ไดคCาคะแนนเทCากับ 3 คะแนน และระดับคุณภาพ คือ ดี
2) จุดเด=น
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรูและแผนการฝaกอาชีพครบทุกรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
3) จุดที่ควรพัฒนา
- ควรสCงเสริมและสนับสนุนการสรางสิ่งประดิษฐXและนวัตกรรม
4) ข2อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ขอใหสนับสนุนดานงบประมาณ ดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐXใหเพียงพอ
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ส=วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคM
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแตCละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด2านความรู2
ข2อการประเมิน

ค=าน้ำหนัก

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ค=าคะแนน

20

5

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)
100

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

100

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 100

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรู
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
(รอยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)

ปานกลาง

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2
ข2อการประเมิน

ค=าน้ำหนัก

ค=าคะแนน

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

2.1 ผูเรียนมีสมรรถนะในการเป:นผูประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ

3

3

9

2.2 ผลการแขCงขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

15

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 25

60.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานทักษะและการประยุกตXใช
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
(รอยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคM
ข2อการประเมิน

ค=าน้ำหนัก

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

ค=าคะแนน

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน

2

5

10

3.2 ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคX

2

4

8

3.3 การมีงานทำและศึกษาตCอของผูสำเร็จการศึกษา

15

5

75

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

93

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 95

97.89

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคX
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอยละ 50.00
– 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)

5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต=ละประเด็นการ
ประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ค=าน้ำหนัก

ค=าคะแนน

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยCางเป:นระบบ

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิม่ เติม

3

5

15

ข2อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

25

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 25

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
(รอยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด2านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ค=าน้ำหนัก

ค=าคะแนน

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูCการปฏิบัติ

2

5

10

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูสูCการปฏิบัติทเี่ นนผูเรียน
เป:นสำคัญ และนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน

3

5

15

2.3 การจัดการเรียนการสอน

5

5

25

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

5

10

2.6 การเขาถึงระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน

2

5

10

ข2อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

85

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 85

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอยละ 50.00
– 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด2านการบริหารจัดการ
ค=าน้ำหนัก

ค=าคะแนน

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

3.1 การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

5

5

25

3.2 อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝaกงาน หรือ
งานฟารXม

2

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหลCงเรียนรูและศูนยXวิทยบริการ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา

2

5

10

ข2อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

65

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
(รอยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด2านการนำนโยบายสู=การปฏิบัติ
ข2อการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค=าน้ำหนัก

ค=าคะแนน

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

6

5

30

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

30

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 30

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ดานการนำนโยบายสูCการปฏิบตั ิ
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99)
(รอยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)

ปานกลาง

5.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหCงการเรียนรู
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแตCละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2
ค=าน้ำหนัก

ค=าคะแนน

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสCวนรCวม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

2

5

10

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ข2อการประเมิน

ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

45

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ดานความรCวมมือในการสรางสังคมแหCงการเรียนรู
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง
(รอยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด2านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐM งานสร2างสรรคM งานวิจัย
ข2อการประเมิน

ค=าน้ำหนัก

ค=าคะแนน

คะแนนที่ได2
(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน)

3

2

6

2.1 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งาน
สรางสรรคX หรืองานวิจัย
ผลรวมคะแนนทีไ่ ด

6

รอยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนทีไ่ ด X 100) / 15

40.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX งานวิจัย
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอยละ 50.00
– 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ร2อยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคX

94.55

ประเด็นที่ 1.1 ดานความรู

100

ประเด็นที่ 1.2 ดานทักษะและการประยุกตXใช

60

ประเด็นที่ 1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงคX

97.89

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.3 ดานการบริหารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ดานการนำนโยบายสูCการปฏิบัติ

100

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหCงการเรียนรู

85

ประเด็นที่ 3.1 ดานความรCวมมือในการสรางสังคมแหCงการเรียนรู

100

ประเด็นที่ 3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสรางสรรคX งานวิจัย

40

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

95.67

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99) ดี (รอยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (รอยละ 50.00
– 59.99) กำลังพัฒนา (นอยกวCารอยละ 50.00)
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ส=วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่
กำหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม ในแตCละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
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ส=วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใหสถานศึ กษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะหXเพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเพิ่มขึ้น โดยมี
เปqาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหอยูCในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงคM
1.1 ด2านความรู2

1. โครงการประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ หลั กการและเหตุ ผ ล
ตามระเบี ย บการศึ ก ษาวC า ดวยการจั ด การศึ ก ษาและการ
ประเมิ น ผลการเรี ย น พ.ศ. 2556 หมวดที่ 3 สC ว นที่ 2 ขอ
52 การประมวลผลการเรีย นตามหลักสู ตรประกาศนี ย บั ต ร
วิช าชี พ (ปวช.) และหลั กสู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง
(ปวส.) นั้น นักเรียน นั กศึกษาตองรับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ งานวัดผลและประเมิ นผล จึงเล็งเห็น ความสำคั ญได
จัดทำโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนี้ขึ้น เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษารับการประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับ
งานประกันคุณภาพของสถานศึกษา วัตถุประสงคX
- เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต ที่ จ ะจบการศึ ก ษาในป) 2562
ไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา ผลที่คาดวCา
จะได
- นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขา
งานรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น รอยละ 100
- นั กเรี ย น นั ก ศึ กษา เป: น ผู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสายงาน
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (VNET) หลักการและเหตุผล การทดสอบ V-NET เป:นการสอบ
วัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป:นประโยชนXแกC
ตนสังกัด และสถานศึกษาในการที่จะทราบมาตรฐานการเรียน
การสอนของครู และนั ก ศึ ก ษา ผลการทดสอบ V-NET
สามารถนำไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของ
ครู อันจะสCงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงขึ้น
ได รวมทั้ ง การนำผลการสอบ V-NET ไปใชในการประกั น
คุณภาพการศึกษาดวย ในป)การศึกษา 2558 สถาบันทดสอบ
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1.2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2

ทางการศึกษาแหCงชาติ(องคXการมหาชน) ไดดำเนินการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา หรือ V-NET
ใหแกC นั กเรี ย นที่ กำลั งศึ กษาอยูC ในภาคเรีย นสุ ด ทายในระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ป) ที่ 3 (ปวช.3) ตามหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 และระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ชั้ น ป) ที่ 2 (ปวส.2) ตาม
หลักสู ต รประกาศนี ยบั ต รวิช าชี พชั้ น สู ง พุ ทธศั กราช 2546
วัตถุประสงคX เพื่อทดสอบความรูและความคิดของนักเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อนำผลการสอบไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อนำ
ผลการสอบไปใชในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ของนั ก เรี ย น
ระดั บ ชาติ เพื่ อ นำผลการสอบไปใชในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่ อนำผลการสอบไปใชในวัต ถุป ระสงคXอื่น ผลที่
คาดวCาจะได นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 สอบ
ผCานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา หรือ
V-NET ทุกสาขาวิชา
1. แผนปฏิ บั ติ ก ารประจำป) ศู น ยX บC ม เพาะผู ประกอบการ
อาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต ตามที่ ส ำนั ก งาน
คณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษ า ไดอนุ มั ติ โ อนจั ด สรร
งบประมาณประจำป) พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินโครงการบCมเพาะ
ผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ใหกับสถานศึกษาใน
สั งกั ด สอศ.แหC ง 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถวน) โดย
กำหนดเปqาหมายเพื่อสรางความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ
ของผู เรี ย นใหมี ค วามพรอมในการเป: น ผู ประกอบการใน
สถานศึ กษา/การสC งเสริ มการทำธุ ร กิ จ ในสถานศึ ก ษา โดยมี
วั ต ถุ ป ระส งคX เพื่ อ สC งเส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะพั ฒ น าขี ด
ความสามารถของนั กเรีย น นั กศึ กษาและประชาชนทั่ วไปที่
สนใจใหสามารถนำความรู ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ สรางเสริ ม
ประสบการณX เชิ งพาณิ ช ยX พ รอมที่ จ ะเริ่ม ประกอบธุ รกิ จ ของ
ตนเอง หรือพัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ไดอยCางมั่นคงและยั่งยืน
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต ไดดำเนิ น การตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอยCางตCอเนื่องจึงได
จั ด ทำโครงการปรั บ ปรุ ง หองศู น ยX บC ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ
การศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใตขึ้ น เพื่ อ ตอบสนอง
นโยบายดังกลCาว วัตถุประสงคX
1. เพื่อปรับปรุงหองศูนยXบCมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
วิทยาลัย เทคนิ คดอกคำใต ตกแตC งใหมี ส ภาพที่ ดี และพรอม
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สำหรับการใชงานอยูCเสมอ
2. เพื่อจัดสภาพทางกายภาพใหมีความพรอมตCอการฝa ก
ปฏิบัติและความปลอดภัย
3. เพื่ อ ใหผู เรี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ รนสนใจในการฝa ก
ปฏิบัติจริง
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. สถานศึกษามีหองศูนยXบCมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ที่มีความพรอมสำหรับการเรียนรู
2.นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี ค วามใสC ใ จในการเรี ย นการ
ปฏิบัติงานจริงมากขึ้น
2. โครงการแขC งขั น ทั กษะวิ ช าชี พ หลั กการและเหตุ ผ ล (ให
สอดคลองกับนโยบาย/และบูรณาการเนนผูเรียนเป:นศูนยXกลาง
จากการเรี ย นรู ดวยตนเอง และสื่ อการเรี ย นรูประเภทตC างๆ
อยCางทั่วถึง) วัตถุประสงคX
1. เพื่อใหนักเรียน ไดเขารCวมการแขCงขันทักษะฝ)มือ
2. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาฝ)มือ ทักษะวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่อใหนักเรียน เกิดความรักและสนใจใฝeรูในงานอาชีพ
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. นักเรียนไดเขารCวมการแขCงขันทักษะฝ)มือ
2. เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาฝ)มือ ทักษะวิชาชีพของตนเอง
3. เพื่ อ ใหนั ก เรี ย นเกิ ด ความรั ก และสนใจใฝe รู ในสาขา
วิชาชีพ
1.3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคM

1. โครงการตรวจเยี่ยมบาน นักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปjญหา
การออกกลางคัน ของผูเรีย นสายอาชี พ หลักการและเหตุผ ล
การสรางเครือขC ายดู แลติด ตามพฤติกรรมนักเรียน นั กศึ กษา
เป: น การสC ง เสริ ม การมี สC ว นรC ว มของผู ปกครอง และชุ ม ชน
ทองถิ่น เพื่อใหมีสCวนรCวมในการดูแล ชCวยเหลือผูเรียน รวมถึง
การจัดกิจกรรมตCาง ๆ รCวมกัน ระหวCางสถานศึกษา ผูปกครอง
และชุ ม ชนทองถิ่ น ในการแกปj ญ หาการออกกลางคั น ของ
ผูเรียน ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผูเรียนนอกหอง หรือนอก
สถานสถานศึ ก ษา เป: น พฤติ ก รรมที่ ส ะทอนภาพของปj ญ หา
วัยรุCนที่อยูCในวัยเรียนในปjจจุบันที่แทจริง จึงมีความสำคัญเป:น
อยC างยิ่งที่ ทุกภาคสCว นของสังคม จะตองเขามามี สC วนรCวมใน
การดู แ ลและให ความชC ว ยเห ลื อ กั บ สถานศึ ก ษา จาก
สาระสำคัญดังกลCาว วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต จึงกำหนดใหมี
การสรางเครื อ ขC า ยดู แ ลและติ ด ตามพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น
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นักศึกษา เพื่อรCวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ และ
ลดปjญหาการออกกลางคัน
วัตถุประสงคXของโครงการ
1. เพื่ อ สรางเครื อ ขC า ย ติ ด ตามพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น
นักศึกษา ทั้งเครือขCายภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. เพื่อสCงเสริมใหชุมชน หนCวยงาน องคXกรภายนอกไดเขา
มาสCวนรCวมในการแกปjญหาพฤติกรรมของ นักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อ กำกับ ติดตาม ดูแล และใหความชCวยเหลือผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคX และลดปjญหาการออกกลางคัน
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. วิ ท ยาลั ย เทคนิ คดอกคำใต มี เครื อขC า ยในการพั ฒ นา
คุณภาพผูเรียน
2. ผูปกครอง มีสCวนรCวมในการ กำกับ ติดตาม ดูแลผูเรียน
รCวมกับวิทยาลัยฯ
3. ประชาสั มพั น ธX ภ าพลั กษณX ที่ ดีในการจั ด อาชี ว ศึ กษา
โครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา หลักการและเหตุผล ดวย
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต ไดเล็งเห็นความสำคัญของผูสำเร็จ
การศึ กษาที่ ไดทำงานในสถานประกอบการ ประกอบอาชี พ
อิ ส ระ และศึ ก ษาตC อ ภายในระยะเวลา 1 ป) และรวบรวม
จัดเก็บขอมูลจำนวนผูสำเร็จการศึกษาเป:นประจำทุกป) โดยได
จัดทำโครงการติดตามผูสำเร็จการศึกษา จากวิธีการสอบถาม
ทางโทรศั พ ทX การสอบถามครู ที่ ป รึ ก ษา หั ว หนาแผนกวิ ช า
ญาติ พี่ น อง หรื อเพื่ อนสนิ ท ทั้ งนี้ การดำเนิ น การติ ด ตC อทาง
จดหมาย หรื อ ไปรษณี ย บั ต รนั้ น เป: น การสอบถามเบื้ อ งตน
เกี่ยวกับการศึกษาตCอ การทำงานในสถานประกอบการ การ
วCางงาน ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสCวนตัว เป:นไปไดยาก
เนื่ องจากผู สำเร็จการศึ กษาไมCต อบกลับใดๆ ทั้ งสิ้ น ซึ่ งทำให
ยากตC อ การสรุ ป ขอมู ล ดั งนั้ น งานแนะแนวอาชี พ และการ
จัดหางาน ฝeายพัฒ นากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงวิเคราะหX
ปjญ หาและหาวิธีทางแกไขปjญ หาตCางๆ ที่ เกิดขึ้น โดยวิธีการ
ออ ก ติ ด ต าม ผู ส ำเร็ จ ก ารศึ ก ษ าต าม บ าน แ ล ะส ถ าน
ประกอบการเพื่อรับทราบขอมูล อีกทั้ง เพื่อเก็บรวบรวมไวเป:น
หลั ก ฐานสำคั ญ สำหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
วั ต ถุ ป ระสงคX ข องโครงการ เพื่ อ ติ ด ตามจำนวนของผู สำเร็ จ
การศึ ก ษาประจำป) นั้ น ไดอยC า งมี ร ะบบ เพื่ อ สำรวจการเขา
ศึ ก ษาตC อ ทำงาน วC า งงาน หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระของ
ผูสำเร็จการศึกษา
4. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
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ตC อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงคX ข องผู สำเร็ จ การศึ ก ษาดาน
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ความรูทั กษะความสามารถ คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในการทำงาน ผลที่คาดวCาจะไดรับ ทราบจำนวน
ของผู สำเร็ จ การศึ กษาประจำป) การศึ กษา 2561 ไดอยC างมี
ระบบ ทราบระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตCอ
คุ ณ ลั ก ษณ ะที่ พึ ง ป ระสงคX ข องผู สำเร็ จ การศึ ก ษาดาน
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ความรูทั กษะความสามารถ คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในการทำงาน
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่ น และสถานประกอบการ หลั ก การและ
เหตุผล ตามนโยบายดานการศึกษาของกรมอาชีวศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดระบุ ไวสอดคลองกัน ในดานการผลิ ต
และพัฒนากำลังคน ตามความตองการของประเทศ กำหนดให
การผลิ ต และพั ฒ นากำลั ง คนเพื่ อ ตอบสนองตC อ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการที่จะดำเนินการผลิต
กำลั งคนใหตอบสนองความตองการไดตองมี การปรับ เปลี่ ย น
แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝaกอบรม ใหกำลังคนที่
จบการศึกษาหรือผCานการฝaกอบรมมีความรูความสามารถ หรือ
มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการตองการ การจัดการการ
เรี ย นการสอนปj จ จุ บั น เป: น การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ
การศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงคXเพื่อใหผูจบการศึกษาหรือผCาน
การฝa ก อบรมมี ส มรรถนะสามารถทำงานไดตามที่ ส ถาน
ประกอบการตองการ จึงตองจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐาน
สมรรถนะ รวมถึ ง ครู จ ะตองทำแผนการเรี ย นรู แบบฐาน
ส ม รรถ น ะ ซึ่ งใน ก ารด ำเนิ น ก ารดั งก ลC าว ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดสCงเสริมใหมีการปรับปรุง และ
พัฒ นาหลั กสูต รใหเป: น หลั กสูต รฐานสมรรถนะ กำหนดความ
ชั ด เจนของมาตรฐานอาชี พ หรื อ มาตรฐานสมรรถนะหรื อ
สมรรถนะอาชีพ เพื่อพัฒนาผูเรียนเขาสูCระบบวุฒิวิชาชีพ และ
เรCงรัดใหมีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพใชโดยเร็ว วัตถุประสงคX
1. จั ด ทำการพั ฒ นาหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะรายวิ ช า
รCวมกับชุมชนและสถานประกอบการ
2. นำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใชในวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต ในป)การศึกษา 2562
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2.2 ด2านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. วิท ยาลั ย เทคนิ คดอกคำใตมี การพั ฒ นาหลั กสู ต รฐาน
สมรรถนะ จำนวน 7 สาขางาน
2. ผู เรี ย น มี ค วามรู ความส ามารถ แล ะเกิ ด ทั กษ ะ
ประสบการณX ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 3. สถาน
ประกอบการกั บ วิ ท ยาลั ย ฯ ที่ รC ว มโครงการไดรั บ การพั ฒ นา
ทางดานวิ ช าการ และสามารถ ฝa ก ฝนผู เรี ย นไดตรงตาม
สมรรถนะอาชีพที่เป:นปjจจุบัน
1. โครงการจัดทำแผนการเรียนรูที่มุCงเนนสมรรถนะอาชีพและ
แบบบู ร ณาการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก การและเหตุ ผ ล
มาตรฐานการอาชีวศึ กษา มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูต ร และ
การจั ด การเรี ย นการสอนอาชี ว ศึ ก ษา ตั ว บC ง ชี้ ที่ 2.2 ระดั บ
คุณ ภาพในการทำแผนการจัด การเรีย นรูรายวิ ชา งานพั ฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอนจึงไดจัดโครงการจัดทำแผนการ
เรียนรูแบบสมรรถนะและแบบบูรณาการเพื่อใหครูผูสอนทุกคน
จัดทำแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย ที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คCานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคX และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
วัตถุประสงคX
1. เพื่อใหครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใตรูวัตถุประสงคXของ
การสอน
2. เพื่ อ ใหครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ คดอกคำใตจั ด กิ จ กรรมการ
สอนดวยความมั่นใจ
3. เพื่ อ ใหครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ คดอกคำใตจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนการสอนไดเหมาะสมกับวัยของ ผูเรียน
4. เพื่ อใหครูวิ ทยาลั ย เทคนิ คดอกคำใตจั ด การเรี ย นการ
สอนอยCางมีคุณภาพ
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. เพื่อใหครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใตรูวัตถุประสงคXของ
การสอน
2. เพื่ อใหครู วิ ท ยาลั ย เทคนิ คดอกคำใตจั ด กิ จ กรรมการ
สอนดวยความมั่นใจ
3. เพื่ อใหครูวิท ยาลั ยเทคนิ คดอกคำใตจั ด การเรีย นการ
สอนอยCางมีคุณภาพ
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2.3 ด2านการบริหารจัดการ

1. โครงการใหบริ ก ารระบบสั ญ ญาณอิ น เตอรX เ น็ ต ภายใน
วิ ท ยาลั ย หลั ก การและเหตุ ผ ล ตามที่ ง านศู น ยX ข อมู ล และ
สารสนเทศไดจั ด ทำโครงการใหบริ ก ารระบบสั ญ ญาณ
อินเตอรXเน็ตภายในวิทยาลัย เพื่อสCงเสริมใหคณะครู-อาจารยX
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาไดใชระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
การศึกษาคนควาหาความรูตCางๆ และใชในการบริหารจัดการ
โดยใหการบริการสารสนเทศแกC บุ คลากรทางการศึ กษาและ
นักเรียนนักศึกษาหลายรูปแบบ เชCน ระบบ Internet, ระบบ
RMS, ระบบเว็บไซตXวิทยาลัย และระบบอื่นๆ จากการใชระบบ
อินเตอรXเน็ตในวิทยาลัยที่ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให
อุ ป กรณX บ างสC ว นชำรุ ด เสี ย หาย สC ง ผลใหการใชงานระบบ
เครื อ ขC า ยอิ น เตอรX เ น็ ต ภายในวิ ท ยาลั ย ใชงานไมC ไ ดเต็ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั งนั้ น งานศู น ยX ข อมู ล และสารสนเทศจึ งขอ
อนุญ าตดำเนินโครงการดงกลCาว ในการพัฒ นาและปรับปรุง
ระบบการบริ ก ารจั ด การระบบฐานขอมู ล สารสนเทศของ
สถานศึกษา และเพื่อรองรับนโยบายบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ในมิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ดานคุณภาพการเรียนการสอน
และมิติที่ 3 การสรางประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ของทางวิทยาลัย
วัตถุประสงคX
1. เพื่ อ ใหเตรี ย มพรอมในการบริ ห ารจั ด การระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
2. เพื่ อสC งเสริมสนั บ สนุ น และสรางประสิ ทธิภ าพในดาน
การบริห ารจัดการ ผลที่คาดวCาจะไดรับ การใหบริการระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศของงานศู น ยX ข อมู ล และสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใตใชงานไดอยCางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อ
สCงเสริมใหคณะครู-อาจารยX นักเรียนนักศึกษาไดมีแหลCงความรู
ใหมC ๆ สำหรั บ การศึ ก ษาคนควาเพิ่ ม เติ ม โครงการพั ฒ นา
สิ่ งแวดลอมและอาคารสถานที่ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต
หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใตเป:นสถานศึกษา
ที่ใหการศึกษาแกCกุลบุตร–กุลธิดาเพื่ออบรมบCมนิสัยใหนักเรียน
นั กศึ กษ า เป: น ผู มี ค ว าม รู ค วบ คูC คุ ณ ธ รรม ซึ่ งก ารจั ด
สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ ภู มิทัศนX และแหลC งเรีย นรูใน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต เป:นสิ่งจำเป:นอีกประการหนึ่งที่มีผล
ตCอการจัดการเรียนการสอนเป:น อยCางมาก เพราะจะมีผลตC อ
การพัฒนาการทางดาน รCางกาย จิตใจ สติปjญญา อารมณXการ
จัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่ดี เหมาะสมและลดภาวะที่
เป: น พิ ษ เพื่ อ พั ฒ นารC า งกาย จิ ต ใจ สติ ปj ญ ญาของนั ก เรี ย น
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2.4 ด2านการนำนโยบายสู=การปฏิบัติ

นั ก ศึ ก ษาใหดี ที่ สุ ด ดั งนั้ น วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใตจึ งได
ดำเนิ น การ การจั ด สภ าพแวดลอม การปรั บ ภู มิ ทั ศ นX
สวนหยCอม หนาตึกอำนวยการ
วัตถุประสงคX
1. เพื่อใหวิทยาลัยมีเทคนิคดอกคำใตสภาพแวดลอมที่ดี
มีบรรยากาศที่เอื้อตCอการจัดกิจกรรมการเรียนรู,
2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนเป:นแบบอยCาง
ที่ดีตCอชุมชน
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. วิทยาลัยมี สภาพแวดลอมเอื้ อตCอการจั ดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
2. สถานศึกษาไดรับการพัฒนา ดานสภาพแวดลอมและ
ดานแหลCงเรียนรูทำใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. วิทยาลัยเป:นแบบอยCางที่ดีแกCชุมชน
4. นักเรียนเรียนอยCางมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง รCาเริง
แจCมใส
1.โครงการฝaกงาน/ฝaกอาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา มี น โยบายในการสC งเสริ ม ใหนั กเรี ย น นั กศึ กษา
ออกฝaกงานในสถานประกอบการ เพื่อเป:น การฝaกทั กษะทาง
วิ ช าชี พ แกC นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ทำใหนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา มี
ความรู ความสามารถทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น และทำใหนักเรียน
นักศึกษา มีโอกาสไดเรีย นรู และปรับตั วใหเขากั บระบบการ
ทำงานของหนCวยงานทั้งภาครัฐบาล และเอกชน เพื่อเป:นการ
สนองนโยบายดังกลCาว วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต จึงไดจัดการ
ฝaกงานแกCนักเรียน นักศึกษา
วัตถุประสงคX
1. เพื่อจัดการฝaกทักษะทางวิชาชีพจากประสบการณXจริง
โดยสถานประกอบการหรือหนCวยงานภาคีเครือขCายที่เกี่ยวของ
2. เพื่ อ สนั บ สนุ น ใหนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ไดเรี ย นรู การ
ปรับตัวใหเขากับบุคคล และระบบงานในหนCวยงานตCาง ๆ ได
อยCางเหมาะสม
ผลที่คาดวCาจะได
1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพจากการฝaกงาน
ในสถานประกอบการ
2. นั กเรียน นั กศึกษาสามารถปรับ ตัวเขากั บหนCวยงาน
ตCาง ๆ ไดอยCางเหมาะสม
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2. โครงการปฐมนิเทศฝaกงานและทำสัญญาฝaกอาชีพ นักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต หลักการและเหตุผล การ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป: นการจัดการศึ กษา
โดยความรCวมมื อระหวCางสถานศึ กษากั บ สถานประกอบการ
โดยสถานศึ ก ษาเป: น ผู ใหความรู ทางดานทฤษฎี แ ละสถาน
ประกอบการจะเป:นผูจัดการเรียนการสอนดานทักษะวิชาชีพ
โดยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เป:นการจัดการเรียน
การส อน ที่ เน น สC ง เส ริ ม ให ผู เรี ย น มี ทั กษ ะโดยการฝa ก
ประสบการณX จ ริ ง ในสถานประกอบการ ดั ง นั้ น ในการจั ด
การศึกษาระบบทวิภาคี ผูปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี
จำเป: น อยC างยิ่ งที่ จ ะตองเขาใจหลั กการและวิ ธีก ารเรี ย นการ
สอนในระบบทวิ ภ าคี เพื่ อ ใหเกิ ด ความเขาใจที่ ต รงกั น ใน
วัตถุประสงคXของการจัดการเรียนการสอนที่เนนการศึกษาเพื่อ
เขาสูCตลาดแรงงาน และเนนทักษะฝ)มือทางดานวิชาชีพเพื่อให
นั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ต นไดอยC า งถู ก ตองและเขาใจใน
จุดมุCงหมายและวิธีการเรียนการสอนและสามารถเรียนรูอยCางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติตามความตองการตลาดแรงงาน
วัตถุประสงคX
1. เพื่ อใหผู ปกครอง และนั กศึ กษาเขาใจหลั กการเรีย น
การสอนในระบบทวิภาคี
2. เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษารู บทบาทหนาที่ ของตนเองในฐานะ
นักศึกษาระบบทวิภาคี
3. เพื่ อใหผู ปกครองและสถานประกอบการไดมี โอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง กันและกัน
ผลที่คาดวCาจะได
1. ผู ปกครองและนั กเรี ย นเขาใจหลั กการจั ด การศึ ก ษา
ระบบทวิภาคี
2.นักเรียนรูบทบาทและหนาที่ที่ตนเองตองปฏิบัติในฐานะ
นักเรียนระบบทวิภาคี
3. ผูปกครอง นักเรียน และสถานประกอบการไดมีโอกาส
พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มาตรฐานที่ 3 การสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2
3.1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคม
แห=งการเรียนรู2

1. โครงการสัมมนาประกันคุณภาพภายใน (SAR) สูCการประกัน
คุณ ภาพภายนอก หลั กการและเหตุ ผ ล การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เป:นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการ
ของผู รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การศึ ก ษาที่ จ ะรั บ ประกั น ใหสั งคม
เชื่ อมั่ น วC า จะพั ฒ นาใหผู เรีย นเกิ ด การเรี ย นรูไดครบถวนตาม
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มาตรฐานคุ ณ ภาพที่ ร ะบุ ไวในหลั ก สู ต ร และตรงตามความ
มุC ง ห วั ง ของสั ง คม เนื่ องจากพC อแมC มี สิ ท ธิ์ เ รี ย กรองให
สถาบั น การศึ ก ษา และหนC ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด
การศึกษา จัดการศึกษาใหแกCลูกอยCางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่ อ ใหลู ก มี ค วามรู ความสามารถ ทั ก ษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะตCางๆ ไดเต็มศักยภาพของแตCละบุคคล ตอบสนอง
ตCอความตองการ ความสนใจ และความถนัดที่แตกตCางกัน และ
ที่สำคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่
สั งคมตองการ เป: น การคุ มครองผู บริโภค ตC อไปไมC วC า พC อ แมC
ผูปกครองจะสCงลูกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาใด จะมีความ
มั่นใจไดวCาสถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สูงเทC าเที ยมกั น ไมC จ ำเป: น ตองวิ่ งเตนหรื อฝากลูกเขาเรีย นใน
สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เป:นระบบที่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน ดังนั้น พCอแมC ผูปกครอง
จึงยอมไมCได ถาลูกเขาศึกษาในสถาบัน การศึกษาแหCงใดแหC ง
หนึ่ งแลวไมC มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานคุ ณ ภาพที่ ก ำหนดไวใน
ระดับตCางๆ ดังนั้น ผูที่รับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ
ผู บริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
รว ม ถึ งผู มี สC ว น เกี่ ย ว ข อ งกั บ ก าร จั ด ก ารศึ ก ษ า เชC น
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรีย น ผูปกครอง
ผูแทนชุมชน รวมถึงหนCวยงานที่เกี่ยวของระดับอำเภอ จังหวัด
เขตพื้ น ที่ การศึ กษา กรมเจาสั งกั ด และกระทรวง ตองมี การ
รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษารCวมกัน
วัตถุประสงคX
1. นำบุ คลากรของสถานศึ ก ษา ประชุ ม สั ม มนาประกั น
คุณภาพภายใน
2. พั ฒ นาใหบุ ค ลากรเกิ ด การเรี ย นรู ไดครบถวนตาม
มาตรฐานคุณภาพภายใน
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมC ประจำป)การศึกษา 2563
หลักการและเหตุผ ล วิทยาลัยเทคนิ คดอกคำใต มี ปณิ ธานใน
การผลิ ต นั ก ศึ ก ษาดานวิ ช าชี พ ใหเป: น ผู ที่ มี ค วามพรอมดาน
ทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งนักศึกษาที่เขามา
ใหมC ทุกคนจะตองผC านขั้ น ตอนการปฐมนิ เทศ เพื่ อใหมี ความ
เขาใจในปณิธานของวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังจำเป:นตองไดรับ
ทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมสายอาชีพ ที่ถูกตองทั้ง
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ชีวิตสCวนตั วและระเบี ยบการปฏิบั ติของวิทยาลัยฯ เพื่ อจะได
ประสบความสำเร็จ ในการปรับ ตั ว สามารถสำเร็จ การศึ กษา
ตามระยะเวลาของหลั กสูต รที่ กำหนดไว เมื่ อนั กศึกษาสำเร็จ
การศึกษาจะไดนำความรูที่ไดรับไปสรางประโยชนXใหแกCตนเอง
ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงคX
1. เพื่ อ ใหนั ก ศึ ก ษาใหมC ไ ดรู จั ก ปรั บ ตั ว เกี่ ย วกั บ เพื่ อ น
สถานที่ ระบบการเรียนในระดับวิทยาลัย
2. เพื่ อใหนั กศึ กษาใหมC ไดทราบถึงระเบี ย บการปฏิ บั ติที่
ถูกตอง ขณะที่ศึกษาอยูCในวิทยาลัย
3. เพื่ อใหนั กศึ กษาใหมC ไดเห็ น คุ ณ คC าของการอยูCรCว มกั บ
ผูอื่น มีความรับผิดชอบ รักสถาบัน และรูจัก เสียสละมีจิตอาสา
เพื่อสCวนรวม
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. นั ก ศึ ก ษาใหมC ไดรู จั ก ปรั บ ตั ว เกี่ ย วกั บ เพื่ อ น สถานที่
ระบบการเรียนในระดับวิทยาลัย
2. นั กศึกษาใหมCไดทราบถึงระเบียบการปฏิ บัติที่ถูกตอง
ขณะที่ศึกษาอยูCในวิทยาลัย
3. นั กศึกษาใหมCไดเห็น คุณ คCาของการอยูC รCวมกับผู อื่น มี
ความรับ ผิดชอบ รักสถาบัน และรูจักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่ อ
สCวนรวม
3. โครงการปjจฉิมนิเทศผูสำเร็จการศึกษา ป)การศึกษา 2562
หลั ก การและเหตุ ผ ล วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ดอกคำใต เล็ ง เห็ น
ความสำคัญ ของผู สำเร็จการศึกษาเขารับการทำงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพการทำงานใน
สถานประกอบการจริง รวมทั้งมีความรูเกี่ยวกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน เพื่ อใหมี มุม มองดานอาชี พ ที่ ห ลากหลาย
สามารถนำความรู และประสบการณX ไปใช อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป‚ ด
มุมมองของผูสำเร็จการศึกษาที่มีความถนัดดานชCางไดเห็นโลก
อาชีพในสาขาวิชาชีพของตน สCงเสริมและสนับสนุนใหผูสำเร็จ
การศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สำหรับการประกอบอาชีพที่สุจริตตCอไป ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต จึงจัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสCงเสริมดานวิชาการ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คC า นิ ย มที่ ดี ง ามในวิ ช าชี พ รวมทั้ ง ดาน
บุคลิกภาพและมนุษยXสัมพันธXในการเขาสูCสถานประกอบการ
วัตถุประสงคX
1. เพื่ อ ใหผู สำเร็ จ การศึ ก ษาไดรั บ ทราบขอมู ล เพื่ อ เป: น
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แนวทางในการเขารับการทำงาน
2. เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาไดเขาใจถึงวิธีการในการสมัคร
งาน และวิธีการคัดเลือกเขาทำงานในสถานประกอบการตCอไป
3. เพื่อใหผูสำเร็จการศึกษาไดเกิดการเรียนรูและพัฒ นา
สามารถปรับปรุงตนเองเพื่อใหเขากับสภาพสังคมตลาดแรงงาน
ตCอไป
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. ผูสำเร็จการศึกษาไดรับทราบขอมูลเพื่อเป:นแนวทางใน
การเขารับการทำงาน
2. ผู สำเร็จการศึ กษาไดเขาใจถึงวิธีการในการสมัครงาน
และวิธีการคัดเลือกเขาทำงานในสถานประกอบการตCอไป
3. ผูสำเร็จการศึกษาไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาสามารถ
ปรับปรุงตนเองเพื่อใหเขากับสภาพสังคมตลาดแรงงานตCอไป
4. โครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ หลักการและเหตุผล เนื่อง
ดวยอำเภอดอกคำใตไดขอใหวิทยาลัย เทคนิ คดอกคำใตออก
หนC ว ยบริ ก ารตามโครงการอำเภอยิ้ ม เคลื่ อ นที่ รC ว มกั บ สC ว น
ราชการ องคXการปกครองทองถิ่น เพื่อใหบริการประชาชนและ
เพิ่มชCองทางในการใหประชาชนเขาถึงภาครัฐไดสะดวก รวดเร็ว
มากขึ้น และเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทXที่รCวมกับกลุCม
บุคคลและประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการสรางความเขาใจแกC
ประชาชน วัตถุประสงคX
1. เพื่ อ ใหบริ ก ารประชาชนและเพิ่ ม ชC อ งทางใหกั บ
ประชาชนเขาถึงภาครัฐไดสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
2. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันทXรCวมกับกลุCมบุคคล
และหนCวยงานในพื้นที่
3. เพื่ อ สรางความรั ก ความสามั ค คี ข องประชาชนใน
อำเภอดอกคำใต
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
1. ผู เขารั บ บริ การไดรั บ ประโยชนX ในเรื่ อ งการประหยั ด
คCาใชจCายในครัวเรือน
2. สรางความปรองดองสมานฉันทXรCวมกับกลุCมบุคคลและ
หนCวยงานในพื้นที่
3. สรางความรั ก ความสามั คคี ของประชาชนในอำเภอ
ดอกคำใต
5. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยXซCอมสราง
เพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center Thailand 4.0) หลั ก การและ
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เหตุผล ตามที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมีนโยบาย
ใหสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำนั ก คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยXซCอม
สรางเพื่ อ ชุ ม ชน (Fix it Center Thai land 4.0) ประจำป)
งบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงคXเพื่อพัฒ นาใหนักเรียน
นักศึกษา เกิดความรูเชิงประสบการณX โดยการจัดการศึกษา
เชิ ง บู ร ณาการกั บ การทำงาน รวมถึ ง สC ง เสริ ม ใหนั ก เรี ย น
นักศึกษา มีจิตอาสา และชCวยเหลือประชาชนในชCวงเทศกาล
สำคัญ และยามมีภั ยพิ บั ติตC างๆอีกทั้ งสรางคุ ณภาพและความ
เชื่อมั่นในการใหบริการของศูนยXซCอมสรางเพื่อชุมชนชุมชน (Fix
it Center Thailand 4.0) ใหคำแนะนำถC า ยทอดความรู แกC
ประชาชนใหรูวิธีการใช การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ ชCาง
ชุ ม ชน ใหสามารถซC อมบำรุงเครื่อ งมื ออุ ป กรณX การประกอบ
อาชี พและเครื่องใชในครัวเรือน เพื่ อลดรายจCาย และยืด อายุ
การใชงานของเครื่องมือ อุปกรณXประกอบอาชีพและเครื่องใช
ในครัวเรือน พัฒนาทักษะอาชีพการซCอมบำรุงและเสริมสราง
ประสบการณXดานบริการจัดการแกCชุมชน สCงเสริมการรวมกลุCม
ของชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผCานเครือขCายความรCวมมือ
กั บ สำนั ก งานเทศบาลตำบลหนองหลC ม เพื่ อ ใหเป: น ไปตาม
นโยบายขางตนวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต จึงไดจัดทำโครงการ
นี้ ขึ้ น เพื่ อ สนองวั ต ถุ ป ระสงคX แ ละเปq า หมายของโครงการนี้
วัตถุประสงคX
1. เพื่ อใหคำแนะนำ ถCายทอดความรู แกCป ระชาชนใหรู
วิธีการใช ดูแล รักษา และพัฒนาทักษะ ชCางชุมชนใหสามารถ
ซCอมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณXการประกอบอาชีพ และเครื่องใช
ในครั ว เรื อ น เพื่ อ ลดรายจC า ยโดยการยื ด อายุ ก ารใชงานของ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณX ก ารประกอบอาชี พ และเครื่ อ งใชใน
ครัวเรือน
2. เพื่อยกระดับฝ)มือชCางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซCอมบำรุงและเสริมสรางประสบการณXดานการบริหารจัดการ
แกCชCางชุมชน สCงเสริมการรวมกลุCมชCางชุมชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผCานเครือขCายความรCวมมือกับสำนักงานเทศบาลตำบล
(อบต.) และพัฒนาศูนยXซCอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
3. เพื่อลดรายจCายของประชาชน โดยการยืดอายุการใช
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รกล การประกอบอาชี พ และเครื่ อ งมื อ
อุปกรณXการดำรงชีวิตของครัวเรือน
ผลที่คาดวCาจะไดรับ
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1. ใหคำแนะนำ ถC า ยทอดความรู แกC ป ระชาชนใหรู
วิธีการใช ดูแล รักษาและพั ฒ นาทั กษะชCางชุมชนใหสามารถ
ซCอมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณXการประกอบอาชีพ และเครื่องใช
ในครั ว เรื อ น เพื่ อ ลดรายจC า ยโดยการยื ด อายุ ก ารใชงานของ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณX ก ารประกอบอาชี พ และเครื่ อ งใชใน
ครัวเรือน
2. ยกระดั บ ฝ) มื อชC า งชุ มชนและพั ฒ นาทั กษะอาชี พ การ
ซCอมบำรุงและเสริมสรางประสบการณXดานการบริหารจัดการ
แกCชCางชุมชน สCงเสริมการรวมกลุCมชCางชุมชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูผCานเครือขCายความรCวมมือกับสำนักงานเทศบาลตำบล
หนองหลC มและพั ฒ นาศู น ยX ซCอมสรางเพื่ อชุ ม ชนใหเกิ ด ความ
ยั่งยืน
3. ลดรายจCายของประชน โดยการยืดอายุการใชเครื่องมือ
เครื่ อ งจั ก รกลการประกอบอาชี พ และเครื่อ งมื ออุ ป กรณX ก าร
ดำรงชีวิตของครัวเรือน
3.2 ด2านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐM งาน
สร2างสรรคM งานวิจัย

1. โครงการจั ด ทำสิ่ งประดิ ษ ฐX ของคนรุC น ใหมC หลั ก การและ
เหตุผล ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษามี น โยบายในการพั ฒ นา
นวั ต กรรมสิ่ ง ประดิ ษ ฐX เพื่ อ สรางรากฐานและโครงสราง
สนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐX นวัตกรรม ใหยั่งยืน โดยการ
สCงเสริมการจัดประกวด และสรางงานสิ่งประดิษฐX นวัตกรรม
ตลอดจนการสCงเสริมใหบุ คลากรไดมีวัฒ นธรรมทางความคิ ด
สิ่งประดิษฐX นวัตกรรม เป:นการนำความรู การจัดการความรู
และความคิดสรางสรรคX หรือผลงานวิจัย นำมาพัฒ นาใหเป:น
ผลิ ต ภั ณ ฑX ใหมC กระบวนการผลิ ต ใหมC และบริ ก ารใหมC เพื่ อ
บริการวิชาการสูCสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขCงขัน
ระดับประเทศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐX นวัตกรรม จึงมี
ความสำคัญมากในการพัฒนาตนแบบ ที่สามารถใชงานไดจริง
และสรางเครื่องตนแบบที่ เป:น สิ่งใหมCในประเทศ หรือใหมCใน
โลก เพื่อลดความเสี่ยงในดานการลงทุน
วัตถุประสงคX
1. เพื่ อสC งเสริ มใหเกิ ด วั ฒ นธรรมทางความคิ ด และการ
สรางสิ่งประดิษฐXนวัตกรรม
2. เพื่ อหาแนวคิดในการแกไขปj ญ หา ที่ สCงผลกระทบตC อ
สังคม
3. เพื่ อจั ด สรางเครื่ องตนแบบที่ ส ามารถใชงานจริ งตาม
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แนวความคิด
ผลที่คาดวCาจะได
1. สิ่ ง ประดิ ษ ฐX นวั ต กรรม นำไปใชประโยชนX ใ หแกC
สถานศึกษาและชุมชนได
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