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ส=วนท่ี 1 
บทสรุปสำหรับผู2บริหาร 

 
         การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบป)การศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาประกอบด�วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  
 

  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์   
            1.1.1 ผลผลิต (Output) 
           ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�ในป)การศึกษา 2563 ท่ีผCานมา
วิทยาลัยฯดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน ผCานแผนการ
พัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำป) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยูCในระดับ  
ยอดเยี่ยม คิดเป:นร�อยละ 95.67 โดยแยกเป:นรายละเอียดดังนี้ 
           ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคX ร�อยละ 94.55 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ร�อยละ 100 
  มาตรฐานท่ี 3 การสร�างสังคมแหCงการเรียนรู� ร�อยละ 85 
           ผลการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแตCละประเด็นมีผลการ
ประเมินดังนี้ 
               1. การดูแลแนะแนวผู�เรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี 
               2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคX ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               3. ผู�เรียนมีสมรรถนะในการเป:นผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี 
               4. ผลงานของผู�เรียนด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX หรืองานวิจัย ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี 
               5. ผลการแขCงขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดี 
               6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยูCในระดับ - 
               8. การมีงานทำและศึกษาตCอของผู�สำเร็จการศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
               9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยCางเป:นระบบ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ 
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               10.การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               11. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัติ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
               12.การจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป:นสำคัญและนำไปใช�ในการ
จัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               13.การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               14.การบริหารจัดการชั้นเรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               15.การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ 
               16.การบริหารสถานศึกษาแบบมีสCวนรCวม ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ 
               17.การบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ 
               18.การจัดการอาชีวศึกษาสูCระบบทวิภาคี ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ดีเลิศ 
               19.การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอด
เยี่ยม 
               20.การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               21.อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ โรงฝaกงานหรืองานฟารXม ผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               22.ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               23.แหลCงเรียนรู�และศูนยXวิทยบริการ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               24.ระบบอินเตอรXเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช�งานด�านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
               25.การเข�าถึงระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยูCในระดับ ยอดเยี่ยม 
     1.1.2 ผลลัพธX (Outcome) 
          1. วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในอยCางตCอเนื่อง 
          2. ผู�สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯสามารถสร�างความพึงพอใจและสนองตCอความต�องการของสถาน
ประกอบการได�อยCางตCอเนื่อง 
          3. ครูสอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูและ
บุคลากรทุกคน ทุกฝeายของวิทยาลัยฯมีสCวนรCวมในการดำเนินงานตามโครงการอยCางมีประสิทธิภาพ 
 
          4. ชุมชน ได�รับการถCายทอดความรู�ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐXจากสถานศึกษาและสามารถนำไปใช�
ประกอบอาชีพตCอยอดได� 
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     1.1.3 ผลสะท�อน (Impact) 
          1.ผู�สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงกับความต�องการของสถาน
ประกอบการ 
          2. ครูผู�สอนสามารถนำทักษะ ความรู�และประสบการณXท่ีได�รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาวิธีการ
สอนให�มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเรียน 
          3. วิทยาลัยฯได�รับข�อมูลท่ีสะท�อนถึงจุดเดCน จุดท่ีควรพัฒนาในด�านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 
          4. วิทยาลัยฯได�แนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอยCางตCอเนื่อง 
 

 1.2 จุดเด=น 
        1 . ผู� เรี ยน ท่ี สำเร็จการศึกษาผC านการประเมินมาตรฐานวิช าชีพ ในครั้ งแรกตามระเบี ยบ
กระทรวงศึกษาธิการ อยูCในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  รวมท้ังผู�สำเร็จการศึกษาในป)ท่ีผCานมามีงานทำ ศึกษาตCอ
หรือประกอบอาชีพอิสระจำนวนมาก  จัดอยูCในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม รวมท้ังสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย รวมท้ังสCงเสริมให�
ผู�เรียนมีสมรรถนะในการเป:นผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระหรือศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการในสา
ถนศึกษาให�เป:นรูปธรรมตามหลักสูตร เม่ือเข�าทำงานในสถานประกอบการสามารถใช�ความรู�ความสามารถมา
ประยุกตXใช� 
        2. วิทยาลัยฯมอบหมายให�ครุจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�ครบตามหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย จัดเครื่องมืออุปกรณXการฝaกไว�อยCางครบครัน เพียงพอ จัดให�ผู�เรียนได�มีโอกาสฝaกประสบการณXใน
การลงมือปฏิบัติ และครูผู�สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน นอกจากนี้วิทยาลัยฯยังได�จัดทำกิจกรรมท่ีพัฒนา
ผู�เรียนท้ังทางด�านวิชาการ ด�านคุณธรรม จริยธรรม และอบรมความรู�ด�านตCางๆให�กับนักเรียน นักศึกษา 
        3. วิทยาลัยฯได�จัดให�มีการออกแบบอาคาร โรงฝaกงาน ขนาดห�องเรียน ห�องปฏิบัติ รวมท้ังจัดระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานคำนึงถึงความเพียงพอและความพร�อมในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนหาสิ่งอำนวยความสะดวกในด�านตCางๆเพ่ือประโยชนXในการใช�สอย ท่ีเอ้ือตCอการจัดการเรียนรู� 
        4. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมให�
ครบทุกสาขางานอยCางสม่ำเสมอ 
        5. ผู�บริหารมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ ท้ังในด�านทักษะเชิงมโนทัศนX ทักษะเชิงมนุษยXสัมพันธX
และทักษะวิชาการ สามารถแสวงหาซ่ึงความรCวมมือจากภายนอกเพ่ือมารCวมจัดการศึกษา ปjจจัยแหCงการสำเร็จ
ข้ึนอยูCกับวิสัยทัศนXของตัวผู�บริหารเอง ทำให�ใช�ทักษะได�อยCางรอบด�าน ทำให�วิทยาลัยฯได�รับความรCวมมืออยCาง
กว�างขวาง 
        6. ผู�เรียน จัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX ท่ีเป:นผลงานท่ีแสดงถึงความรู� ทักษะของผู�เรียนผCานการศึกษา
ตามสาขาวิชา โดยได�รับงบประมาณในการดำเนินการ ให�ผู�เรียนได�มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง  
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        7. วิทยาลัยมีวัสดุอุปกรณX เพียงพอ โดยเฉพาะอยCางยิ่งในด�านอุปกรณX เครื่องมือฝaก ท่ีมีจำนวนและ
สัดสCวนท่ีเพียงพอและเหมาะสมตCอจำนวนนักเรียน 
        8. วิทยาลัยฯได�ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคXให�ผู�เรียนได�ความรู� ทักษะมาใช�ใน
กิจกรรมการบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือให�ครอบคลุมเนื้อหาหรือตอบสนองความต�องการของ
สังคม หนCวยงาน ชุมชน  
 

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
       1. วิทยาลัยฯต�องสนับสนุนให�มีผู�สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยฯเม่ือเทียบกับจำนวนผู�เรียนเม่ือแรกเข�า 
ให�มีจำนวนผู�สำเร็จการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
       2. วิทยาลัยฯต�องสนับสนุนสCงเสริมการจัดระบบดูแลผู�เรียนรายบุคคลผCานกนะบวนการดูแลผู�เรียนของ
งานครูท่ีปรึกษาให�เป:นรูปธรรม 
       3. วิทยาลัยฯต�องสนับสนุน สCงเสริมให�ผู�เรียนมีความสามารถพิเศษเข�ารCวมการแขCงขันทักษะวิชาชีพหรือ
การประกวดตCางๆในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือนานาชาติให�มากข้ึน 
       4. วิทยาลัยฯควรจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาวิชาการหรือกระบวนการท่ีสามารถพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�
กCอนเข�าทำการทดสอบการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา V-NET ให�มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติสูงข้ึน 
 

1.4 ข2อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       1. วิทยาลัยฯควรสนับสนุนสCงเสริม การจัดกิจกรรมชCวยเหลือดูและผู�เรียนเป:นรายบุคคล โดยจัดระบบครู
ท่ีปรึกษาและทำข�อมูลผู�เรียนเป:นรายบุคคลเพ่ือติดตามแก�ไขปjญหานักเรียน นักศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพ่ือลดปjญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
       2. วิทยาลัยฯต�องสนับสนุนสCงเสริมให�ผู�เรียนมีความสามารถพิเศษเข�ารCวมโครงการแขCงขันทักษะวิชาชีพ
หรือการประกวดระดับตCางๆ 
2. การสร2างความเช่ือม่ันให2แก=ผู2มีส=วนเก่ียวข2อง 
          วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�ได�สร�างความเชื่อม่ันให�ผู�มีสCวนเก่ียวข�องและสถานประกอบการ โดยการผลิต
ผู�สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพในด�านความรู�วิชาการ วิชาชีพ ทักษะและการประยุกตXใช�งาน ตลอดจนเป:นผู�มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยูCในสังคมวัฒนธรรมได�อยCางมีความสุขและเป:น
คนดีของสังคม วิทยาลัยฯ ได�ดำเนินงานจัดการศึกษาวิชาชีพอยCางมีคุณภาพ โดยนำกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามาจัดทำเป:นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำป) โดยให�มีสCวนรCวมบุคลากร
ของวิทยาลัย สถานประกอบการ และชุมชน พร�อมท้ังได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาอีก
ด�วย ผลของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยทำให�ผู�สำเร็จการศึกษาเป:นท่ียอมรับของสถานประกอบการอยCาง
ตCอเนื่อง และสามารถศึกษาตCอในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ครูผู�สอนภายในวิทยาลัยฯ มีความรู�ความสามารถ
เฉพาะทางตามสาขาวิชาท่ีได�ดำเนินการสอน และมีการพัฒนาตนเองท้ังทางด�านวิชาการและวิชาชีพอยCาง
สม่ำเสมอ พร�อมท้ังมีผลงานท่ีประจักษXตCอชุมชน 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปLาประสงคMของหน=วยงานต2นสังกัด 
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      วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�ได�จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือกำหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ให�มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
      1. จัดการศึกษาวิชาชีพ สCงเสริมคุณธรรม จริยธรรม น�อมนำศาตรXของพระราชามาพัฒนาองคXกร 
      2. การบริหารแบบมีสCวนรCวม น�อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�ในการบริหารจัดการ 
      3. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือชุมชนและท�องถ่ิน 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปNนแบบอย=างท่ีดี (Best Practice) 
    4.1 ความเปNนมาและความสำคัญ 
           ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได�อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำป) พ.ศ. 2562 
เพ่ือดำเนินโครงการบCมเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให�กับสถานศึกษาในสังกัดสอศ. แหCงละ 
150,000 บาท (หนึ่งแสดหม่ืนบาทถ�วน) โดยกำหนดเปqาหมายเพ่ือสร�างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ
ของผู�เรียนให�มีความพร�อมในการเป:นผู�ประกอบการในสถานศึกษา/การสCงเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา 
เป:น one product one college โดยมีวัตถุประสงคXเพ่ือสCงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจให�นำความรู� ทักษะวิชาชีพเพ่ือสร�างเสริม ประสบการณXเชิงพาณิชยX
พร�อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ได�อยCางม่ันคงและยั่งยืน 
           วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ได�ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มา
อยCางตCอเนื่อง จึงได�จัดทำโครงการศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ข้ึน 
เพ่ือตอบสนองตCอนโยบายดังกลCาว ให�เป:นไปตามวัตถุประสงคX โดยประกอบไปด�วยโครงการยCอยๆตามภารกิจ
ตCางๆ ดังนี้ 
        1. โครงการศึกษาดูงานศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
        2. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
        3. โครงการศึกษาเลี้ยงผึ้ง (โครงการตCอเนื่อง) 
        4. โครงการผลิตภัณฑXน้ำผึ้งดอกคำใต� (โครงกาตCอเนื่อง) 
        5. โครงการปรับปรุงศูนยXบCมเพาะ (โครงการตCอเนื่อง) 
        6. โครงการ DKT Copies service (โครงการตCอเนื่อง) 
        7. โครงการกาสะลอง 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได�จัดสรรงบประมาณให�อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ดำเนินการจัดอบรมผู�ประกอบการใหมC  จำนวน 5 วิทยาลัย ประกอบด�วย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา                
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� , วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการปง 
 
4.2 วัตถุประสงคM 
        1. เพ่ือสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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         2. เพ่ือสCงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปให�มี
ความพร�อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
        3. เพ่ือสCงเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ให�
พัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ได�อยCางม่ันคงและยั่งยืน 
 

4.3 กรอบแนวคิด (ถ2ามี) 
        - 
 

4.4 วิธีการดำเนินงาน 
        1. หัวหน�าศูนยXบCมเพาะฯ ประชาสัมพันธX โดยการติดโปสเตอรX ประกาศติดบอรXด และประชาสัมพันธX
หน�าแถว 
        2. เจ�าหน�าท่ีศูนยXบCมเพาะฯ รับสมัครผู�เข�ารCวมโครงการ 
        3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครของผู�ท่ีมีความพร�อม โดยมีหัวหน�าแผนกและครูท่ี
ปรึกษาธุรกิจเป:นผู�พิจารณา 
        4. ผู�สมัครเข�ารับการประเมินศักยภาพเพ่ือกำหนดหลักสูตรการอบรมท่ีเหมาะสม 
        5. ผู�ผCานการประเมินเข�ารับการอบรมการเป:นผู�ประกอบการ ตามหลักสูตรท่ีกำหนด และจัดทำแผน
ธุรกิจภายใน 1 สัปดาหXหลังการอบรม 
        6. นำแผนธุรกิจไปใช�และประกอบการเป:นระยะเวลาอยCางน�อย 4 เดือน/1 ภาคเรียน 
        7. ครูท่ีปรึกษาให�คำปรึกษานิเทศติดตามอยCางน�อยสัปดาหXละครั้ง 
        8. ประเมินผลการบCมเพาะ และสรุปผลการประกอบธุรกิจ 
        9. รายงานผลสCง สอศ. 
        10. ดำเนินการตCอเนื่องภายในระยะเวลา 2 ป) 
        11. การจดทะเบียนนวัตกรรม (ถ�ามี) 
 

4.5 ผลการดำเนินงาน 
        1. ได�รับการประเมินศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการ ระดับจังหวัด 3 ดาว 
        2. ได�รับการประเมินศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการ ระดับภาคเหนือ 3 ดาว 
    
4.6 ประโยชนMท่ีได2รับ 
        1. ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        2. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป มีความพร�อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
        3. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป สามารถพัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ได�อยCางม่ันคงและยั่งยืน               
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ส=วนท่ี 2 
ข2อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 
ข2อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด�วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 
2.1 ข2อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสถานศึกษา 
ที�อยู่ 

   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 
      ประวัติความเป�นมาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
     วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�  เป:นสถานศึกษาท่ีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 บนเนื้อท่ี 107 ไรC 1 งาน 65 ตารางวา 
ต้ังชื่อเป:น วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต� ต้ังอยูCเลขท่ี 69 หมูCท่ี 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต� จังหวัด
พะเยา ได�ทำการเป�ดทำการเรียนการสอนระดับ (ปวช.) ในป)การศึกษา 2541 ตCอทำการเป�ดทำการเรียนการ
สอนระดับ (ปวส.) ในป)การศึกษา 2547 ตCอมาได�ทำการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป:น วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแตCวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
 
การจัดการศึกษา 
  ระดับปวช. 
          - สาขางานยานยนต
 
          - สาขางานไฟฟากำลัง 
          - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
 
          - สาขางานการตลาด 
          - สาขางานการบัญชี 
          - สาขางานเครื่องมือกล 
         ระดับปวส. 
          - สาขางานเทคนิคยานยนต
 
          - สาขางานไฟฟากำลัง 
          - สาขางานการบัญชี 
          - สาขางานการตลาด 
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สภาพชุมชน 
  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต# ต้ังอยู&ในพ้ืนท่ีตำบลดงสุวรรณ 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 
 สภาพเศรษฐกิจบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต# ส&วนใหญ&ประกอบอาชีพทางด#านเกษตรกรรม      
(ทำนา) เป8นหลัก นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนท่ีการปลูกพืชไร& อาทิเช&น ปลูกข#าวโพด เลี้ยงสัตว
 ปลูกถ่ัวเขียว ปลูกถ่ัวดำ 
รองลงมาประกอบอาชีพรับจ#าง ค#าขาย และรับราชการ 
สภาพสังคม 
 สภาพสังคมเป8นแบบสังคมชนบท ประชากรส&วนใหญ&ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวมีความสัมพันธ

กันอย&างแน&นแฟน สมาชิกในชุมชนจะให#ความสำคัญในเรื่องความเป8นมิตรต&อเพ่ือนบ#าน มีการติดต&อกันแบบ
เป8นกันเอง เอ้ือเฟ;<อและจริงใจต&อกัน ส&วนใหญ&นับถือศาสนาพุทธ จะยึดม่ันในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและ
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 

  ข�อมูลผู�เรียน 
ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 97 - 37 134 

ปวช.2 86 - 21 107 

ปวช.3 78 - 70 148 

รวม ปวช. 261 - 128 389 

 

ระดับช้ัน ปกติ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 15 68 83 

ปวส.2 14 32 46 

รวม ปวส. 29 100 129 

  

 ข2อมูลผู2สำเร็จการศึกษา ป&การศึกษา 2562 
ระดับช้ัน 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 
ระดับช้ัน แรกเข�า สำเร็จการศึกษา คิดเป�นร�อยละ 

ปวช.3 138 126 91.30 

ปวส.2 47 39 82.98 

รวม 185 165 89.19 

 
  ข�อมูลบุคลากร 

 

ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู�บริหาร/ ผู�รับใบอนุญาตผู�จัดการ/ ผู�อำนวยการ/ 
รองผู�อำนวยการ/ ผู�ชCวยผู�อำนวยการ 

3 3 - 

ข�าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได�รับการบรรจุ/ ผู�ท่ีได�รับ
การรับรอง 

7 7 7 

ข�าราชการพลเรือน - - - 

พนักงานราชการครู 10 10 10 

พนักงานราชการ(อ่ืน) - - - 

ครูพิเศษสอน 12 9 12 

เจ�าหน�าท่ี 9 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 29 26 29 
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ประเภท ท้ังหมด(คน) 
มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

รวมท้ังสิ้น 49 26 29 

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

อุตสาหกรรม 5 3 8 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม    

คหกรรม    

เกษตรกรรม    

ประมง    

อุตสาหกรรมทCองเท่ียว    

อุตสาหกรรมสิ่งทอ    

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   

รวมท้ังสิ้น 7 5 12 

  ข2อมูลอาคารสถานท่ี 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 1 

อาคารวิทยบริการ 1 
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ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารอเนกประสงคX 1 

อาคารอ่ืน ๆ 6 

รวมท้ังสิ้น 10 

  
ข2อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 2,688,570.00 

งบดำเนินงาน 1,308,800.00 

งบลงทุน 592,000.00 

งบเงินอุดหนุน 3,138,755.00 

งบรายจCายอ่ืน 1,629,100.00 

รวมท้ังสิ้น 9,357,225.00 

 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ3 เอกลักษณ3 ของสถานศึกษา 
  ปรัชญา 
            “คุณธรรมเด&น เน#นทักษะ รักสามัคคี มีอาชีพ” 
  อัตลักษณ3 
           “ผู#เรียนมีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม ก#าวทันเทคโนโลยี”  
  เอกลักษณ3 
            "เป8นสถานศึกษาท่ีให#บริการวิชาชีพสู&ชุมชน” 
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2.5 วิสัยทัศนM พันธกิจ เปLาประสงคM ยุทธศาสตรM กลยุทธM การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  วิสัยทัศนM 
     “จัดการศึกษาปลุกฝjงจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสร�างภาวะผู�นำ เคียงคูCคุณธรรม 
น�อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต บริการวิชาชีพสูCชุมชนอยCางยั่งยืน” 
  พันธกิจ 
      1. จัดการศึกษาวิชาชีพอยCางมีคุณภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพ 
             2. สร�างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยCางท่ัวถึง 
             3. สร�างเครือขCายความรCวมมือในการจัดการศึกษาด�านวิชาชีพ 
             4. สร�างนวัตกร พัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
             5. สร�างการเป:นผู�ประกอบการ 
             6. บริการวิชาชีพสูCชุมชนอยCางยั่งยืน 
 
   เปLาประสงคM 
   1.  ผู�เรียนมีคุณภาพ และได�มาตรฐานวิชาชีพ 
           2. ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
           4. ประชาชนได�รับการบริการและพัฒนาอาชีพ 
   ยุทธศาสตรM 
   1. ยกระดับคุณภาพผู�เรียนเข�าสูCมาตรฐานสากล 
           2. เพ่ิมปริมาณผู�เรียนสายอาชีพให�เพียงพอตCอความต�องการของประเทศ 
           3. สCงเสริมการมีสCวนรCวมจากทุกภาคสCวนในการจัดการอาชีวศึกษา 
           4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให�มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช�หลักธรรมมาภิบาล 
    กลยุทธM 
    1. พัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ 

เทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงไป 
           2. พัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตรงตามความต�องการของสถานประกอบการ หนCวยงาน ชุมชน 
           3. พัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
           4. พัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�ตามการทดสอบการศึกษาด�านอาชีวศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
           5. พัฒนาผู�เรียนให�มีทักษะในการใช�ภาษาอังกฤษสื่อสารได�อยCางถูกต�องเหมาะสม 
           6. พัฒนาระบบกำกับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาเพ่ือลดปjญหาการออกกลางคัน 
           7. พัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�และทักษะในการหางานทำ การศึกษาตCอและการประกอบอาชีพอิสระ 
            8. พัฒนาผู�เรียนให�มีคุณลักษณะของผู�สำเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการ 
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2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ป&การศึกษา 2562 
รายการ รางวัล ระดับ ให2โดย 

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ประเมินศูนยXบCมเพาะวิสาหกิจ ผCาน
การประเมินได�รับรางวัล ระดับภาค 3 ดาว โดย สอศ. 

รางวลัอื�น ๆ ภาค 

วิทยาลยัอาชวีศกึษา

จงัหวดัเชียงใหม ่

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ได�รับเกียรติบัตรผCานการประเมิน
หนCวยองคXการมาตรฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับมาตรฐานเหรียญทองแดง โดย สอศ 

รางวลัอื�น ๆ ภาค 

อาชีวศกึษาจงัหวดั

สโุขทยั 

 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ป&การศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให2โดย 

องคXกรคุณธรรม โดย คณะกรรมการสCงเสริมคุณธรรมแหCงชาติ รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด 
คณะกรรมการ
สCงเสริมคุณธรรม
แหCงชาติ 

องคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย มาตรฐานดีเดCน รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

  
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให2โดย 

นายณัฏฐกิตต์ิ สีนวลเขียว  
ผู�บริหารดีเดCน โดย อศจ.พะเยา 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นายบัญชา สิทธิตัน  
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นายสุริยา แมCหลCาย  
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางนวลลออ มอญแก�ว  รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให2โดย 

ครูผู�สอนดีเดCน 

นายมนตรี แก�วมาเมือง  
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสาวนันทิยา เผCาอ�าย  
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นายวีระชัย คำเชื้อ  
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสาวกานตXรวี ไชยรอด  
เจ�าหน�าท่ีดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสาววรัชรียา เทสมุทร  
เจ�าหน�าท่ีดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสาวป�ยวรรณ เผCาตัน  
เจ�าหน�าท่ีดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นายเสารแ์กว้ เถิงคาํ  

เจา้หนา้ที�ดเีด่น 
รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นายธนรัฐ อินต�ะสาร  
ครูดีศรีอาชีวะ 

รางวลัอื�น ๆ ชาต ิ

สาํนกังาน

คณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2563 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให2โดย 

นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา รองผู�อำนวยการ 
ผู�บริหารดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสาววรินทร มโนหาญ 
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสาวสิริพร อินทรXมาตยX รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให2โดย 

ครูผู�สอนดีเดCน 

นางสาวเพชรรัตนX ขอดแก�ว 
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒนX 
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นายสถาพร ใจคำ 
ครูผู�สอนดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นางสุพรรษา ขุนทิศ 
บุคลากรดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

นายกิตติกร นาทะสัตนX 
บุคลากรดีเดCน 

รางวัลอ่ืน ๆ จังหวัด อศจ.พะเยา 

 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

นางสาวมณฑ
ปวีร
 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 จันทร
ขาว รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิค
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

การประกวดพูดสาธิตเป8นภาษาอังกฤษ พะเยา 

นายจตุรงค
 ขัตติยศ 
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวอารียา จำรัส 
การประกวดมารยาทไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวยุพารัตน
 อินผ&อง 
การประกวดเล&านิทานพ้ืนบ#าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายรัชพล หมู&ศรีจร 
ทักษะงานจักรยานยนต
 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายศุภกิตต์ิ โคชบาล 
ทักษะงานจักรยานยนต
 

รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิพะเยา 

นายทิชานนท
 สุขนุช 
ทักษะงานเครื่องยนต
เล็กดีเซล 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายหาญณรงค
 โคตรพัฒน
 
ทักษะงานเครื่องยนต
แก็สโซลีน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายศิริโรจน
 เฉลียว 
ทักษะงานเครื่องยนต
แก็สโซลีน 

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 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

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
 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายศรัยยู ฟองอินทร
 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายพลวรรธ
 จันทบุตร 
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

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 

นายณรงค
ศักด์ิ ประจวบสุข 
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายอนิพัทย
 ใจวรณ
 ชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิค
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ
 พะเยา 

นายเมธา แย#มละมัย 
ทักษะงานฝMกฝNมือ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวมาลัย แซ&จาง 
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวพัชรินทร
 ม่ิงขวัญ 
ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ืองานบัญชี 

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 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

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# 

นายกิตติศักด์ิ กาศคำสุข 
อุปกรณ
จักรตอกแบบ 2 คมตัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายสุรินทร
 นามประเสริฐ
 
อุปกรณ
จักรตอกแบบ2คมตัด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายอชิตพล กาบทิพย
 รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิค
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

อุปกรณ
จักรตอกแบบ2คมตัด พะเยา 

นายณัฐพงษ
 นันตOะ 
เครื่องเติมอากาศใต#น้ำแบบเวนจูรี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายธีรวัฒน
 สมจิตร 
เครื่องเติมอากาศใต#น้ำแบบเเวนจูรี 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต# 

นางสาวเจนจิรา จันทร
ขาว 
ชาเบญจพรรณ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวพัชรภา ศักด์ิสมบูรณ
 
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 

นางสาวนันท
นภัส 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 

นางสาวมนฑ
ปวีร
 เสาขุมเหล็ก 
พวงกุยแจตุOกตาชนเผ&า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวกัลยาลักษณ
 เชอมือ 
พวงกุญแจตุOกตาชนเผ&า 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

นางสาวเบญญาภา มหายศ 
หุ&นยนต
จากน็อตและเหล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวเบญญาภา มหายศ 
หุ&นยนต
จากน็อตและเหล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวนันทกานต
 คำใบสี 
หุ&นยนต
จากน็อตและเหล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายศิวกร จันทะนา 
หุ&นยนต
จากน็อตและเหล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายธนกฤต นวลแก#ว 
หุ&นยนต
จากน็อตและเหล็ก 

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
 วงศ
ดาว รองชนะเลิศ จังหวัด วิทยาลัยเทคนิค
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให�โดย 

เครื่องช&วยเคลื่อนไหวข#อเข&า พะเยา 

นางสาวนิภา คล&องแคล&ว 
กาสะลอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายธราเทพ ธิมา 
กาสะลอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาววชิรา อัมพุธ 
น้ำมันเหลืองไพร ขม้ิน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวขวัยฤทัย ชาวเหนือ 
น้ำมันเหลืองไพร ขม้ิน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

 
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาป&การศึกษา 2563 

ช่ือ-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 

นายณรงศักด์ิ ประจวบสุข 
การจัดระบบเครือขCาย 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยเทคนิค
เชียงราย 

นายฐิติพันธX เรือนสอน 
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 
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นายวชิรธาร หวลคิด 
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายธรรมรัตนX ธรรมสอน 
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายซิง ลี 
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

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 
เขียนแบบเครื่องกลด�วยคอมพิวเตอรX 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 
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นางสาวกฤติมา โพธิ์ล�อม 
การแขCงขันตอบปjญหาวิชาหน�าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตรX
ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายจตุพล อินต�ะ 
การแขCงขันตอบปjญหาวิชาหน�าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตรX
ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายสุธีนันทX ยาสมุทร 
CประกวดเลCานิทานพ้ืนบ�าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายจิรภัทร เรือนสอน 
การประกวดโฟลXคซอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายสัณหเจต ต้ังจิตติวัฒนา 
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 
การประกวดร�องเพลงไทยสากล (สตริง) (ชาย) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายณรงฤทธฺX ประจวบสุข 
ระบบเป�ด-ป�ดประตู�ด�วยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ
รCางกาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายณรงศักด์ิ ประจวบสุข 
ระบบเป�ด-ป�ดประตู�ด�วยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ
รCางกาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 
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นายพิชิตชัย เมืองชื่น 
ระบบเป�ด-ป�ดประตู�ด�วยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ
รCางกาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายธนกฤต สมบูรณX 
ระบบเป�ด-ป�ดประตู�ด�วยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ
รCางกาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายภานุพันธX อัมพุธ 
ระบบเป�ด-ป�ดประตู�ด�วยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ
รCางกาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายธีรภัทร มหายศ 
ระบบเป�ด-ป�ดประตู�ด�วยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ
รCางกาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายวชิรวิชญX รักเมือง 
ระบบเป�ด-ป�ดประตู�ด�วยบัตร RFID และการตรวจวัดอุณภูมิของ
รCางกาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง 
คุกก้ีโปรตีนจิ้งหรีด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวอนัญญา สะสาง 
คุกก้ีโปรตีนจิ้งหรีด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวนิภา คลCองแคลCว 
คุกก้ีโปรตีนจิ้งหรีด 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายอัครเดช จำปาลาว 
เครื่องรีดเชือกกล�วย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายสหชัย เลาสาร 
เครื่องรีดเชือกกล�วย 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายศราวุฒิ แซCเลCา 
เครื่องรีดเชือกกล�วย 

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 แซCท�าว 
กุหลาบลายม�ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวมาลัย แซCจาง 
กุหลาบลายม�ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวมณีรัตนX แซCกง 
กุหลาบลายม�ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายประสิทธิ์ศักด์ิ คล�ายอุบล 
กุหลาบลายม�ง 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวทันยา ยาสมุทรX 
กุหลาบลายม�ง 

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 

นายกิตติศักด์ิ กาศคำสุข 
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวสุนิสา เรือนสอน 
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวสิรินทรXทิพยX ราชเนตร 
เครื่องชCวยเคลื่อนไหวหัวไหลC 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวกวิสรา นันตาฤทธิ์ 
ก�อนดับกลิ่นอเนกประสงคX 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นายพงศXเพชร ใจวรณX 
ก�อนดับกลิ่นอเนกประสงคX 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวชมพูนุช สมศรี 
ก�อนดับกลิ่นอเนกประสงคX 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 

นางสาวมุทิตา เผCากันทะ 
ก�อนดับกลิ่นอเนกประสงคX 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิค
พะเยา 
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ส=วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

         มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ประกอบด�วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคM 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป:นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�มีความรู� มี
ทักษะและการประยุกตXใช�เป:นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตCละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคX ประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด2านความรู2 
ผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู�เก่ียวกับข�อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ

ตCาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน�นความรู�เชิงทฤษฏี และหรือข�อเท็จจริง เป:นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตCละระดับการศึกษา 

1.2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2 
ผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป:นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป:นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตCละระดับการศึกษา สามารถประยุกตXใช�ในการปฏิบัติงาน และการ
ดำรงชีวิตอยูCรCวมกับผู�อ่ืนได�อยCางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคM 
ผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 

ภูมิใจและรักษาเอกลักษณXของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน�าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยXทรงเป:นประมุข มีจิตสาธารณะ และมี
จิตสำนึกรักษXสิ่งแวดล�อม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑXท่ีกำหนด ใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป:นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยCางมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหนCวยงานต�นสังกัดหรือหนCวยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
           2.1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                 สถานศึกษาใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหมC หรือกลุCมวิชาเพ่ิมเติมให�ทัน
ตCอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต�องการของตลาดแรงงาน โดยความรCวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนCวยงานท่ีเก่ียวข�อง 
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           2.2 ด2านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
             สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑXท่ีกำหนด ได�รับการพัฒนาอยCาง
เป:นระบบตCอเนื่อง เพ่ือเป:นผู�พร�อมท้ังด�านคุณธรรม จริยธรรมและความเข�มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป:นสำคัญ ตอบสนองความต�องการของผู�เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตCละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข�อบังคับเก่ียวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตCละหลักสูตร สCงเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให�ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให�ถูกต�อง ครบถ�วน สมบูรณX 
           2.3 ด2านการบริหารจัดการ 
                   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล�อม ภูมิทัศนX อาคารสถานท่ี ห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการ โรงฝaกงาน ศูนยXวิทยบริการ สื่อ แหลCงเรียนรู� เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑX และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยูCอยCางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
          2.4 ด2านการนำนโยบายสู=การปฏิบัติ 
              สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ี
หนCวยงานต�นสังกัดหรือหนCวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรCวมมือของผู�บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู�เรียน รวมท้ังการชCวยเหลือ สCงเสริม สนับสนุนจากผู�ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนCวยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 
มาตรฐานท่ี 3 การสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2 
 
              สถานศึกษารCวมมือกับบุคคล ชุมชน องคXกรตCาง ๆ เพ่ือสร�างสังคมแหCงการเรียนรู� มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX งานวิจัย ประกอบด�วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
         3.1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2 
              สถานศึกษามีการสร�างความรCวมมือกับบุคคล ชุมชน องคXกรตCาง ๆ ท้ังในประเทศและตCางประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู� การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยใช�เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู�เรียนและคนในชุมชนสูCสังคมแหCงการเรียนรู� 
         3.2 ด2านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐM งานสร2างสรรคM งานวิจัย 

              สถานศึกษาสCงเสริมสนับสนุนให�มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX งานวิจัย โดย
ผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู�เรียน หรือรCวมกับบุคคล ชุมชน องคXกรตCาง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช�
ประโยชนXได�ตามวัตถุประสงคX และเผยแพรCสูCสาธารณชน 
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ส=วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

         สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตCละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคM   
4.1.1 ด2านความรู2  
1) ผลสัมฤทธิ์    
    1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    1.6.1 กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป:นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
              - โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ป)การศึกษา 2564 
              - คำสั่งเรื่องแตCงต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำป)การศึกษา 2564 
              - รูปการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำป)การศึกษา 2564 
    1.6.2 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร  
              - มีจำนวน 144 คน 
    1.6.3 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร 
              - มีจำนวน 46 คน 
    1.6.4 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ท่ี 3 ท่ีผCานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
              - มีจำนวน 138 คน 
    1.6.5 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ท่ี 2 ทีผCานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
              - มีจำนวน 43 คน 
    16.5 ผลการประเมิน 
            - ผลการคำนวณได�ร�อยละ 95.26   
            - ได�คCาคะแนนเทCากับ 5 คะแนน  
            - ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
   1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด2านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   1.7.1 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร  
            - มีจำนวน 144 คน 
   1.7.2 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร�างหลักสูตร 
            - มีจำนวน 46 คน 
   1.7.3 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวช. ชั้นป)ท่ี 3 ท่ีได�คะแนนต้ังแตCคCาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
            - ไมCมีผู�เรียนในระดับ ปวช. เข�ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา 
   1.7.4 จำนวนผู�เรียนระดับ ปวส. ชั้นป)ท่ี 2 ท่ีได�คะแนนต้ังแตCคCาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
            - ไมCมีผู�เรียนในระดับ ปวส. เข�ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา 
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   1.7.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
        - ไมCมี 
            ผลการคำนวณจึงไมCมี 
            ผลการประเมินจึงไมCมี 
 
4.1.2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2  
1) ผลสัมฤทธิ์    
1.3 ผู2เรียนมีสมรรถนะในการเปNนผู2ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
      1.3.1 สถานศึกษามีกระบวนการในการสCงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะในการเป:น
ผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู�เรียนให�มีสมรรถนะในการเป:นผู�ประกอบการหรือ
การเป:นผู� ประกอบอาชีพอิสระของศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการการอาชีวศึกษา 
                 - มีแผนปฏิบัติการประจำป) ศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
ประจำป)การศึกษา 2562 
      1.3.2 จำนวนผู�เรียนกลุCมเปqาหมายท่ีผCานการพัฒนาการเป:นผู�ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
                - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำป)การศึกษา 2562  
      1.3.3 จำนวนผู�เรียนประสบความสำเร็จสูCการเป:นผู�ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                - ผู�สำเร็จการศึกษาและได�รับการบCมเพาะจากศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� นายนิติกร  กาศคำสุข เจ�าของธุรกิจไกCทอด ต.ส�นโค�ง อ.ดอกคำใต� จังหวัดพะเยา  
      1.3.4 ผลการประเมินศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการการอาชีวศึกษา ตามเกณฑXการประเมินท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด�วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว ระดับ 
5 ดาว 
                - วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ได�ระดับ 3 ดาว 
      1.3.5 ผลการประเมินได�ร�อยละ 20 และผลการประเมินศูนยXบCมเพาะฯ ได�ระดับ 3 ดาว ได�คCาคะแนน
เทCากับ 3 และระดับคุณภาพ คือ ดี 
1.5 ผลการแข=งขันทักษะวิชาชีพ 
      1.5.1 สถานศึกษามีการสCงเสริม สนับสนุนให�มีการประกวด แขCงขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
               - โครงการแขCงขันทักษะวิชาชีพ  
      1.5.2 ผู�เรียนได�รับรางวัลจากการประกวด การแขCงขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด 
               - รางวลัชนะเลิศ  
                   1. ทักษะการกลึงชิ้นงาน 
                   2. ทักษะการจัดการระบบเครือขCาย 
                   3. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณX 
                   4. ทักษะการประกวดร�องเพลงไทยสากล (สตริงชาย) 
              - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
                        1. ทักษะการประกวดเลCานิทานพ้ืนบ�าน 
                   2. ทักษะงานวัดละเอียด 
                   3. ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
                   4. ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด�วยคอมพิวเตอรX 
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          - รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2  
                1. ทักษะการแขCงขันตอบปjญหาวิชาหน�าท่ีพลเมือง และประวัติศาสตรXชาติไทย 
                2. ทักษะงานเครื่องยนตXเล็กดีเซล 
                3. ทักษะงานจักรยานยนตX 
                4. ทักษะงานฝaกฝ)มือ 
                5. ทักษะการติดต้ังไฟฟqาและควบคุมไฟฟqา 
                6. ทักษะการประกวดโฟลXคซอง 
     1.5.3 ผู�เรียนท่ีได�รับรางวัลจากการประกวด แขCงขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
              - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได�รับ เหรียญทองแดง 
                  1.ทักษะการจัดการระบบเครือขCาย 
              - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได�รับ เหรียญเงิน 
                  1.ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณX 
      1.5.4 ผลการประเมิน 
               - มีผลการประเมินตามข�อ 1 และข�อ 3  
               - คCาคะแนน อยูCในระดับ 3 
               - ระดับคุณภาพ ดี 
 
4.1.3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคM  
1) ผลสัมฤทธิ์    
1.1 การดูแลและแนะแนวผู2เรียน 
      1.1.1 กระบวนการดูและแนะแนวผู�เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปjญหาการออกกลางคัน 
               - บันทึกข�อความ ขออนุมัติดำเนินโครงการออกเยี่ยมบ�านนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปjญหาการ
ออกกลางคัน ประจำป)งบประมาณ 2562  
               - คำสั่งวิทยาลัย ท่ี 264/2562 เรื่อง แตCงต้ังบุคลากรปฏิบัติหน�าท่ีนอกเวลาราชการ 
               - โครงการออกเยี่ยมบ�านนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปjญหาการออกกลางคัน ประจำป)งบประมาณ 
2562 
               - คำสั่งวิทยาลัย ท่ี 263/2562 เรื่อง แตCงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการออกเยี่ยมบ�าน
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปjญหาการออกกลางคันประจำป)งบประมาณ 2562             
               - คำสั่งวิทยาลัย ท่ี 159/2562 เรื่อง แตCงต้ังคณะครูท่ีปรึกษา ประจำป)การศึกษา 2562 ระบบ
ปกติ 
              - บันทึกข�อความ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินตามโครงการติดตามผู�สำเร็จการศึกษา ประจำป)
การศึกษา 2562 
             - โครงการ ติดตามผู�สำเร็จการศึกษา ประจำป)การศึกษา 2562 
             - บันทึกข�อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ติดตามผู�สำเร็จการศึกษา ประจำป)การศึกษา 
2562 
      1.1.2 จำนวนรายชื่อผู�เรียนระดับ ปวช.3 แรกเข�าของรุCนท่ีสำเร็จการศึกษา 
                 - จำนวน 146 คน ดังนี้ 
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                     - สาขาวิชาชCางยนตX  86 คน ร�อยละ 58.90 
                     - สาขาวิชาชCางไฟฟqากำลัง 16 คน ร�อยละ 10.96 
                     - สาขาวิชาชCางอิเล็กทรอนิกสX 6 คน ร�อยละ 4.11 
                     - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอรX 12 คน ร�อยละ 8.22 
                     - สาขาวิชาการบัญชี 16 คน ร�อยละ 10.96 
                     - สาขาวิชาการตลาด 10 คน ร�อยละ 6.85 
                - สรุปสถานะนักเรียน ระดับ ปวช.3 แรกเข�าจำนวน 146 คน ประจำป)การศึกษา 2562 
      1.1.3 จำนวนรายชื่อผู�เรียนระดับ ปวช.3 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
                - จำนวน ผู�เรียนระดับ ปวช.3 ท่ีสำเร็จการศึกษา ป)การศึกษา 2562 จำนวนท้ังหมด 84 คน 
จากผู�เรียนท้ังหมด 146 คน 
      1.1.4 จำนวนรายชื่อผู�เรียนระดับ ปวส.2 แรกเข�าของรุCนท่ีสำเร็จการศึกษา 
                - จำนวน 60 คน ดังนี้ 
                     - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน 11 คน ร�อยละ 18.33  
                     - สาขาวิชาไฟฟqากำลัง 22 คน ร�อยละ 36.67 
                     - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค�าปลีก จำนวน 5 คน ร�อยละ 8.33  
                     - สาขาวิชาการบัญชี 15 คน ร�อยละ 25 
                     - สาขาวิชาการตลาด 6 คน ร�อยละ 10.00 
               - สรุปสถานะนักศึกษา ปวส.2 แรกเข�าจำนวน 60 คน ประจำป)การศึกษา 2562 
     1.1.5 จำนวนรายชื่อผู�เรียนระดับ ปวส.2 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
               - จำนวนรายชื่อผู�เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป)ท่ี 2 (ปวส.2) ท่ีสำเร็จการศึกษา 
ป)การศึกษา 2562 จำนวนท้ังหมด 42 คน จากผู�เรียนท้ังหมด 60 คน 
     1.1.6 ผลการดูแลและแนะแนวผู�เรียนของสถานศึกษา 
               - รายงานงานผลการดำเนินงาน โครงการตรวจเยี่ยมบ�านนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปjญหาการ
ออกกลางคันของผู�เรียนสายอาชีพ ประจำป)การศึกษา 2563 
     1.1.7 ผลการประเมิน 
               - ผลการประเมินอยูCในระดับ 3 ระดับคุณภาพ ดี   คิดเป:นร�อยละ 61.17  
 
1.2. ผู2เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคM 
       1.2.1 จำนวนผู�เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
                - ระดับ ปวช. มีจำนวน 261 คน 
                - ระดับ ปวส. มีจำนวน 129 คน 
                - ระดับ ปวช. ทิวศึกษา มีจำนวน 127 คน 
      1.2.2 จำนวนผู�เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคCานิยมท่ีพึงประสงคX ประกอบด�วย ความรับผิดชอบ ชื่อ
สัตยXและเสียสละเพ่ือสCวนรวม มีความเป:นประชาธิปไตย ทำงานรCวมกับผู�อ่ืนได�อยCางเป:นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู�นำกล�าแสดงออก ภูมิใจในความเป:นไทย เห็นคุณคCาและรCวมพัฒนาภูมิปjญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษX
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
          - วารสารประชาสัมพันธXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 
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          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนX 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเดินทางไกลอยูCคCายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำป)
การศึกษา 2563 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการกีฬาสีภายในเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำป)การศึกษา 2563 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการถวายพวงมาลาในวันป�ยมหาราช ประจำป)การศึกษา 2563 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทียนพรรษาสร�างศรัทธาทำความดี ประจำการศึกษา 2563 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหมCองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศ
ไทย ประจำป)การศึกษา 2563 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเลือกต้ังองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันดินโลก 5 ธันวาคม 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมผู�นำองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันพCอแหCงชาติ 5 ธันวาคม 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหมC ประจำป)
การศึกษา 2563. 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิธีบวงสรวงองคXพระวิษณุกรรมและไหว�ครูชCาง ประจำป)
การศึกษา 2563 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเป�ดประชุมทางวิชาการองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศ
ไทย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันเฉลิมพระเกียรติ วันแมCแหCงชาติ 12 สิงหาคม 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล�ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลูกปeาเฉลิมพระเกียรติ 
          - เกียรติบัตรของผู�เรียนในการแขCงขันทักษะพ้ืนฐาน ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
    1.2.3 หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณธรรม จริยธรรม และคCานิยมท่ีพึงประสงคX 
          - สรุปจำนวนร�อยละของผู�เรียนท่ีเข�ารCวมกิจกรรมตCาง ๆ 
    1.2.4 ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑXการประเมิน 
          - เกียรติบัตรแสดงเป:น "องคXกรคุณธรรม" จากคณะกรรมการสCงเสริมคุณธรรมแหCงชาติ 
          - ผลการประเมินองคXการนักวิชาชีพในอนาคตแหCงประเทศไทย ได�มาตรฐานดีเดCน เหรียญเงิน 
    1.2.5 ผลการประเมิน 
          - มีผลการประเมินตามข�อ 5 ได�คCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
1.8 การมีงานทำและศึกษาต=อของผู2สำเร็จการศึกษา 
      1.8.1 กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู�สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
                - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุญาตดำเนินตามโครงการติดตามผู�สำเร็จการศึกษา ประจำป)
การศึกษา 2562 
               - รายงานผลการดำเนินโครงการติดติดตามผู�สำเร็จการศึกษา ประจำป)การศึกษา 2562 
      1.8.2 จำนวนผู�สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป)ท่ีผCานมา 
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                - มีจำนวน 84 คน 
      1.8.3 จำนวนผู�สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป)ท่ีผCานมา 
                - มีจำนวน 42 คน 
      1.8.4 จำนวนผู�สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในป)ท่ีผCานมาท่ีมีงานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตCอ 
                - มีจำนวน 84 คน 
      1.8.5 จำนวนผู�สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในป)ท่ีผCานมาท่ีมีงานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตCอ 
                - มีจำนวน 42 คน 
      1.8.6 ผลการติดตามผู�สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตCอ 
                - ในระดับ ปวช. มีจำนวน 71 คน 
                - ในระดับ ปวส. มีจำนวน 36 คน  
      1.8.7 ผลการประเมิน  
                - ได�ร�อยละ 84.92 ได�คCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
 

2) จุดเด=น    
         ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณX
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบาทหน�าท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยXทรงเป:นประมุข มีจิตอาสาอยูCเนื่องนิตยX และมีจิตสำนึกรักษXสิ่งแวดล�อม 
   
3) จุดท่ีควรพัฒนา    
         สถานศึกษาควรสร�างความตระหนักและเห็นความสำคัญของทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด�าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหCงชาติ องคXการมหาชน (สทศ.)  
  

4) ข2อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
         สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ จากเงินกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ให�เกิดการกระจายตาม
กิจกรรมอยCางเหมาะสมอยCางท่ัวถึง รวมถึงการระดมทรัพยากรจากผู�มีสCวนได�เสียทางการศึกษาเพ่ือมา
สนับสนุนในการทำกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา และผู�สำเร็จการศึกษา 

 
4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา   

4.2.1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
1) ผลสัมฤทธิ์    
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย=างเปNนระบบ 
         2.1.1.1 สถานศึกษามีการศึกษาความต�องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
                      - โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและสถาน
ประกอบการ ประจำป)การศึกษา 2564 
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                      - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา 
                      - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
                      - แบบสำรวจข�อมูลสถานประกอบการ เพ่ือการฝaกงาน/ฝaกประสบการณXวิชาชีพ 
        2.1.1.2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอยCางตCอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
                      - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา 
                      - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุมัติโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
                      - บันทึกข�อตกลงความรCวมมือ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        2.1.1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาหรือรายวิชารCวมกับสถาน
ประกอบการหรือหนCวยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�ผู�เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต�องการของตลาดแรงงาน 
                      - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชา ระบบควบคุมในงาน
อุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา 
                      - โครงการสอนรายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
                      - แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
                      - สรุปแผนการฝaกรายวิชาในสถานประกอบการ 
        2.1.1.4 สถานศึกษามีการใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได�จากการพัฒนา 
                      - แผนการฝaก 
        2.1.1.5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได�จากการพัฒนา
อยCางตCอเนื่อง 
                      - รายงานวจิัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนของหนCวยการเรียนรู�เรื่องการสร�างฟอรXม
ในภาษา HTML ของนักเรียน ปวช. ชั้นป)ท่ี 2 ท่ีเรียนด�วยการจัดการเรียนรู�โดยใช�การวิจัยเป:นฐาน 
                      - สรุปโครงการอบรมระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมและการโปรแกรมและควบคุมไฟฟqา 
       2.1.1.6 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยCางเป:นระบบ 
 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนด
รายวิชา เพ่ิมเติม 
         2.1.2.1 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
                     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน 7 สาขางาน 
                     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 5 สาขางาน 
         2.1.2.2 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
                     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน 7 สาขางาน 
                     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวน 5 สาขางาน 
         2.1.2.3 ผลการประเมินารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
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                      - ผลการประเมินได�ร�อยละ 91.67 ได�คCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ              
คือ ยอดเยี่ยม 
 
4.2.2 ด2านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
1) ผลสัมฤทธิ์    
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู2สู=การปฏิบัติ 
          2.2.1.1 ครูผู�สอนมีการวิเคราะหXหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกำหนดหนCวยการเรียนรู�ท่ีมุCงเน�นสมรรถนะ
อาชีพ 
                     - โครงการจัดทำแผนการเรียนรู�ท่ีมุCงเน�นสมรรถนะอาชีพและแบบบรูณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                     - รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรู�ในสCวนวิเคราะหXหลักสูตรรายวิชา เพ่ือกำหนดหนCวย
การเรียนรู�ท่ีมุCงเน�นสมรรถนะอาชีพ       
                     - คำสั่งเรื่อง อนุมัติให� ข�าราชการ (ครู) พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน ทำการสอน
รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำ
ภาคเรียนท่ี 1 
                     - คำสั่งเรื่อง อนุมัติให� ข�าราชการ (ครู) พนักงานราชการ (ครู) ครูพิเศษสอน ทำการสอน
รายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำ
ภาคเรียนที 2 
          2.2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู�มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คCานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคX 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                       - รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรู�ในสCวนบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คCานิยม 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคX และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           2.2.1.3 แผนการจัดการเรียนรู�มีการกำหนด รูปแบบการเรียนรู�สูCการปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู�ท่ีหลากหลาย เชCน PjBL Active Learning STEM Education เป:นต�น 
                       - รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรู�ในสCวนการกำหนด รูปแบบการเรียนรู�สูCการปฏิบัติ 
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย เชCน PjBL Active Learning STEM Education 
           2.2.1.4 แผนการจัดการเรียนรู�มีการกำหนดการใช�สื่อ เครื่องมือ อุปกรณXและเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู�ท่ีเหมาะสม และนำมาใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                        - รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรู�ในสCวนการกำหนดการใช�สื่อ เครื่องมือ อุปกรณXและ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสม และนำมาใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
           2.2.1.5 แผนการจัดการเรียนรู�มีการกำหนดแนวทางการวัด และประเมินผลสภาพจริง ด�วยรูปแบบ
วิธีการท่ีหลากหลาย 
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                        - รายการตรวจแผนการจัดการเรียนรู�ในสCวนการกำหนดแนวทางการวัด และประเมินผล
สภาพจริง ด�วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย 
            2.2.1.6 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัติ 
                       - ได�ดำเนินการตาม 1, 2, 3, 4 และ 5 มีคCาคะแนนเทCากับ และระดับคุณภาพ คือ     
ยอดเยี่ยม 
2.2.2 การจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู2สู=การปฏิบัติท่ีเน2นผู2เรียนเปNนสำคัญและนำไปใช2ในการจัดการ
เรียนการสอน 
          2.2.2.1 จำนวนครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
                       - มีจำนวน 30 คน 
          2.2.2.2 จำนวนครูผู�สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป:นสำคัญและ
นำไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                       - แบบสรุปจำนวนครูผู�สอนท่ีจัดผู�สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัติท่ีเน�น
ผู�เรียนเป:นสำคัญและนำไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                       - บันทึกข�อความเรื่อง สCงแผนการจัดการเรียนรู� ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 2563 
                       - บันทึกข�อความเรื่อง สCงแผนการจัดการเรียนรู� ภาคเรียนท่ี 2 ป)การศึกษา 2563 
          2.2.2.3 ผลการประเมินการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียนเป:นสำคัญและ
นำไปใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
                       - ได�ร�อยละ 100 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
          3.1.1.1 จำนวนครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
                       - จำนวน 30 คน 
          3.1.1.2 จำนวนครูผู�สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
                       - จำนวน 30 คน 
          3.1.1.3 จำนวนครูผู�สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป:นสำคัญทุกรายวิชา 
                       - จำนวน 30 คน 
          3.1.1.4 จำนวนครูผู�สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู�ด�วยเทคนิควิธีการสอน
ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
                       - จำนวน 30 คน 
          3.1.1.5 จำนวนครูผู�สอนท่ีใช�สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลCงเรียนรู�ใน
การจัดการเรียนการสอน 
                       - จำนวน 30 คน 
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           3.1.1.6 จำนวนครูผู�สอนท่ีครูทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู�และแก�ปjญหาการจัดการ
เรียนรู� 
                        - การจัดการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี 1 /2563  จำนวน 29 คน 
                        - การจัดการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563  จำนวน  26 คน 
           3.1.1.7 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
                        - ได�ร�อยละ 100 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
           3.1.2.1 ครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
                        - มีจำนวน 30 คน 
           3.1.2.2 ครูผู�สอนท่ีจัดทำข�อมูลผู�เรียนเป:นรายบุคคล 
                        - มีจำนวน 30 คน 
           3.1.2.3 ครูผู�สอนท่ีมีข�อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนและรายวิชาเป:นปjจจุบัน 
                        - มีจำนวน 30 คน 
           3.1.2.4 ครูผู�สอนท่ีใช�เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให�มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตCอการเรียนรู� 
                        - มีจำนวน 30 คน 
           3.1.2.5 ครูผู�สอนท่ีใช�วิธีเสริมแรงให�ผู�เรียนมีความมุCงม่ันต้ังใจในการเรียน 
                       - มีจำนวน 30 คน 
           3.1.2.6 ครูผู�สอนท่ีดูแลชCวยเหลือผู�เรียนรายบุคคลด�านการเรียนและด�านอ่ืน ๆ 
                        - มีจำนวน 29 คน 
          3.1.2.7 ผลการประเมินการบริหารจัดการชั้นเรียน 
                      - ได�ร�อยละ 99.33 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
         3.1.3.1 จำนวนครูผู�สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
                      - จำนวน 26 คน 
         3.1.3.2 จำนวนครูผู�สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข�ารCวมการพัฒนาวิชาชีพ 
                      - จำนวน 25 คน  
         3.1.3.3 จำนวนครูผู�สอนท่ีได�รับการพัฒนาตนเองอยCางน�อย 12 ชั่วโมงตCอป) 
                      - จำนวน 25 คน 
         3.1.3.4 จำนวนครูท่ีสอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช�ในการจัดการเรียน
การสอน 
                      - จำนวน 25 คน 
         3.1.3.5 จำนวนครูผู�สอนท่ีมีผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 



 

 

                                                                                Self Assessment Report  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� หน�า ๔๒ 
 

                      - จำนวน 25 คน 
         3.1.3.6 ผลการประเมินการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
                      - ได�ร�อยละ 76.93 มีคCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
5.5 การเข2าถึงระบบอินเทอรMเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
      5.5.1 จำนวนห�องเรียน ห�องปฏิบัติการท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
                - มีจำนวน 30 ห�อง 
      5.5.2 จำนวนห�องเรียน ห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
                - มีจำนวน 30 ห�อง 
      5.5.3 หลักฐานระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูง 
                - ผลการทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอรXเน็ต จาก speedtest.net 
                - ผลการทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอรXเน็ต จาก speedtest.com 
                - เอกสารการเปลี่ยนแปลง Package บริการสื่อสารข�อมูล  
                - สรุปผลการประเมิน การเข�าถึงระบบอินเทอรXเน็ต เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
      5.5.4 ผลการประเมินการเข�าถึงระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                - ได�ร�อยละ 100 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
4.2.3 ด2านการบริหารจัดการ  
1) ผลสัมฤทธิ์    
3.2.2 การบริหารจัดการระบบฐานข2อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
          3.2.2.1 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีข�อมูลพ้ืนฐานท่ีจำเป:นในการบริหารจัดการศึกษา 
                       - ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� (RMS) 
                       - เว็บไซตXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
          3.2.2.2 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีข�อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด�านตCางๆ 
                       - ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� (RMS) 
                       - เว็บไซตXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
          3.2.2.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช�ในการบริหารจัดการข�อมูลสารสนเทศ 
                       - ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� (RMS) 
                       - เว็บไซตXวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
          3.2.2.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                       - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการให�บริการระบบสัญญาณอินเตอรXเน็ตภายในวิทยาลัย 
          3.2.2.5 ผลการประเมินการบริหารจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
                      - มีผลการประเมินข�อท่ี 1,2,3,4 ได�คCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
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5.1 อาคารสถานท่ี ห2องเรียน หัองปฏิบัติการ โรงฝaกงานหรืองานฟารMม 
      5.1.1  อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ แหลCงการเรียนรู� โรงฝaกงาน หรืองานฟารXม และสิ่ง
อำนวยความสะดวกในการให�บริการผู�เรียนเพียงพอตCอความต�องการ 
                 - มีอาคาร จำนวน 10 หลัง  
                 - มีห�องเรียน จำนวน 26 ห�อง   
      5.1 .2 แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม ภู มิทัศนX  อาคารสถานท่ี ห�องเรียน 
ห�องปฏิบัติการแหลCงการเรียนรู� โรงฝaกงาน หรืองามฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกให�มีความพร�อมและ
เพียงพอตCอการใช�งานของผู�เรียนหรือผู�รับบริการโดยการมีสCวนรCวมของครู บุคลากรและนักเรียน 
               - โครงการปรับปรุงภูมิทัศนXอาคารสถานท่ีและพัฒนาสิ่งแวดล�อม 
               - โครงการซCอมแซมและบำรุงรักษาเก�าอ้ี โต�ะเรียน และอาคารสถานท่ี 
               - โครงการพัฒนาและการสร�างบรรยากาศห�องเรียน สำนักงาน และสิ่งแวดล�อมภายใน
สถานศึกษา 
               - โครงการซCอมแซมและบำรุงรักษาสภาพแวดล�อมภูมิทัศนX ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ อาคาร
สถานท่ีภายในวิทยาลัย 
               - โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำ) ภายในวิทยาลัย 
    5.1.3 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล�อม ภูมิทัศนX อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ แหลCงการ
เรียนรู� โรงฝaกงาน หรืองานฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงท่ีกำหนด 
              - ภาพซCอมแซมและบำรุงรักษาเก�าอ้ี โต�ะเรียน และอาคารสถานท่ี 
              - ภาพพัฒนาและการสร�างบรรยากาศห�องเรียน สำนักงาน และสิ่งแวดล�อมภายในสถานศึกษา 
              - ภาพปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำ) ภายในวิทยาลัย 
    5.1.4 สภาพแวดล�อม ภูมิทัศนX อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ แหลCงการเรียนรู� โรงฝaกงาน หรือ
งานฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกเอ้ือตCอการจัดการเรียนรู� 
              - ภาพสภาพแวดล�อม สถานท่ีนั่งพักผCอนในเวลาวCางสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
              - ภาพสภาพแวดล�อมห�องเรียนปฏิบัติการ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอรX) 
              - ภาพสภาพบรรยากาศ ห�องเรียนทฤษฏี (ภาษาอังกฤษ) 
              - ภาพสภาพแวดล�อมโรงฝaกงาน สาขางานชCางกลโรงงานและเทคนิคพ้ืนฐาน 
              - ภาพสภาพแวดล�อมห�องเรียนสาขาวิชาพาณิชยการ 
              - ภาพสภาพแวดล�อมห�องเรียนปฏิบัติการ สาขางานชCางยนตX 
              - ภาพสภาพแวดล�อมห�องเรียนปฏิบัติการ สาขางานชCางไฟฟqา 
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    5.1.5 สภาพแวดล�อม ภูมิทัศนX อาคารสถานท่ี ห�องเรียน ห�องปฏิบัติการ แหลCงการเรียนรู� โรงฝaกงาน หรือ
งานฟารXม และสิ่งอำนวยความสะดวกสอดคล�องกับบริบทของสถานศึกษา 
              - ภาพซCอมแซมและบำรุงรักษาเก�าอ้ี โต�ะเรียน และอาคารสถานท่ี 
              - ภาพพัฒนาและการสร�างบรรยากาศห�องเรียน สำนักงาน และสิ่งแวดล�อมภายในสถานศึกษา 
              - ภาพปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ำ) ภายในวิทยาลัย 
    5.1.6 ผลการประเมินอาคารสถานท่ี ห�องเรียน หัองปฏิบัติการ โรงฝaกงานหรืองานฟารXม 
              - มีการดำเนินการตามข�อ 1, 2, 3, 4, 5  ได�คCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ       
ยอดเยี่ยม 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
    5.2.1 ระบบไฟฟqาท่ีเหมาะสมกับสภาพใช�งานในสถานศึกษา 
              - ภาพประกอบหม�อแปลงไฟฟqาสCงกำลังไฟฟqาในวิทยาลัย 
              - ภาพตู�ควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางอาคารอำนวยการ 
              - ภาพตู�ควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางอาคารวิทยบริการ 
              - ภาพตู�ควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางอาคารปฏิบัติการ 
              - ภาพตู�ควบคุมไฟฟqาและแสงสวCางโรงฝaกงาน 
              - ภาพหลอดไฟ LED บริเวณอาคารตCาง ๆ 
              - ภาพเต�ารับและเต�าเสียบไฟฟqาภายในอาคาร 
              - ภาพการเดินสายไฟภายในอาคารตCาง ๆ 
              - ภาพอุปกรณXสายไฟภายในอาคาร 
              - ภาพเต�ารับและเต�าเสียบภายในอาคารู 
    5.2.2 สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำด่ืม น้ำใช�เพียงพอตCอความต�องการ 
              - ภาพโรงทำน้ำประปาภายในวิทยาลัย 
              - ภาพจุดบริการน้ำด่ืม RO ภายในวิทยาลัย จำนวน 4 จุด 
    5.2.3 สถานศึกษามีถนน ชCองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวกปลอดภัย มีระบบ
ระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล�องกับบริบทสถานศึกษา 
              - ภาพถนน ชCองทางเดิน และระบบคมนาคมภายในสถานศึกษาบริเวณหน�าอาคารอำนวยการ 
              - ภาพทCอระบายน้ำภายในวิทยาลัย 
              - ภาพการคัดแยกขยะภายในวิทยาลัย 
    5.2.4 สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
             - ภาพโทรศัพทXท่ีใช�ติดตCอภายในสถานศึกษา 
             - ภาพการปลCอยสัญญาณอินเทอรXเน็ตแบบไร�สาย (WIFI) ภายในสถานศึกษา 
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    5.2.5 สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
             - คำสั่งเรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณXประจำสถานท่ีราชการ  
             - ภาพกล�องวงจรป�ดท่ีใช�ภายในวิทยาลัย 
             - ภาพถังดับเพลิงท่ีใช�ภายในวิทยาลัย 
    5.2.6 ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
   C       - มีการดำเนินการตามข�อ 1, 2, 3, 4, และ 5 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ       
ยอดเยี่ยม 
 
5.3 แหล=งเรียนรู2และศูนยMวิทยบริการ 
      5.3.1 แผนงาน โครงการพัฒนาแหลCงเรียนรู�และศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด 
                - โครงการพัฒนาแหลCงการเรียนรู�และศูนยXวิทยบริการ 
                - โครงการสนับสนุนคCาใช�จCายในการจัดการศึกษาต้ังแตCอนุบาลถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
(เรียนฟรี 15 ป)) 
                - สรุปผลการวิเคราะหXข�อมูลความพึงพอใจตCอการใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ประจำป)การศึกษา 2563 
      5.3.2 ศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุดมีสภาพแวดล�อมเอ้ือตCอการศึกษาค�นคว�าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู�เรียนหรือผู�สนใจ 
                - ภาพบรรยากาศศูนยXวิทยบริการหรือหัองสมุดวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
     5.3.3 จำนวนหนังสือตCอผู�เรียนเป:นไปตามเกณฑXมาตรฐานท่ีกำหนด และมีระบบสืบค�นด�วยตนเอง 
              - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือตามโครงการสนับสนุนคCาใช�จCายในการจัดการศึกษา
ต้ังแตCระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
              - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือตามโครงการสนับสนุนคCาใช�จCายในการจัดการศึกษา
ต้ังแตCระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เพ่ิมเติม) 
              - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือเรียนเสริมรายวิชา หนังสืออCานเพ่ิมเติม หนังสืออCาน
ประกอบ หนังสือค�นคว�าอ�างอิง สื่ออิเล็กทรอนิกสX 
    5.3.4 จำนวนผู�เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
             - ระดับ ปวช. มีจำนวน 261 คน 
             - ระดับ ปวส. มีจำนวน 129 คน 
             - ระดับ ปวช. ทิวศึกษา มีจำนวน 127 คน 
   5.3.5 จำนวนผู�เรียนท่ีใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด 
             - เดือนกรกฎาคม 2563 มีผู�เข�าใช�จำนวน  229 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เข�าใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ในภาคเรียนท่ี 1/2563 
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             - เดือนสิงหาคม 2563 มีผู�เข�าใช�จำนวน 234 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เข�าใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม ในภาคเรียนท่ี 1/2563 
             - เดือนกันยายน 2563 มีผู�เข�าใช�จำนวน 247 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เข�าใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนกันยายน ในภาคเรียนท่ี 1/2563 
             - เดือนตุลาคม 2563 มีผู�เข�าใช�จำนวน 252 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข�า
ใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนตุลาคม ในภาคเรียนท่ี 1/2563 
             - เดือนพฤศจิกายน 2563 มีผู�เข�าใช�จำนวน 316 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติ
การเข�าใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน ในภาคเรียนท่ี 2/2563 
            - เดือนธันวาคม 2563 มีผู�เข�าใช�จำนวน 319 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข�า
ใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนธันวาคม ในภาคเรียนท่ี 2/2563 
            - เดือนมกราคม 256 มีผู�เข�าใช�จำนวน 323 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข�า
ใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนมกราคม ในภาคเรียนท่ี 2/2563 
            - เดือนกุมภาพันธX 2564 มีผู�เข�าใช�จำนวน 329 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เข�าใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธX ในภาคเรียนท่ี 2/2563 
            - เดือนมีนาคม 2564 มีผู�เข�าใช�จำนวน 362 คน จากบันทึกข�อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข�า
ใช�บริการศูนยXวิทยบริการหรือห�องสมุด ประจำเดือนมีนาคม ในภาคเรียนท่ี 2/2563 
            - รวมท้ังหมดมีผู�ใช�งานจำนวน 2,411 คน 
   5.3.6 จำนวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
             - ในระดับ ปวช. มีจำนวน 7 สาขาวิชา 
              - ในระดับ ปวส. มีจำนวน 5 สาขาวิชา 
   5.3.7 จำนวนสาขาวิชาท่ีมีแหลCงการเรียนรู�หรือสื่อ อุปกรณX ห�องเรียนเฉพาะทาง 
             - ในระดับ ปวช. มีจำนวน 7 สาขาวิชา 
             - ในระดับ ปวส. มีจำนวน 5 สาขาวิชา 
   5.3.8 ผลประเมินแหลCงเรียนรู�และศูนยXวิทยบริการ 
            - มีผลการดำเนินตาม 1, 2, 3, 4 และ 5 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
5.4 ระบบอินเตอรXเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช�งานด�านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
      5.4.1 สถานศึกษามีระบบเครือขCายอินเทอรXเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช�งาน 
               - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการให�บริการระบบสัญญาณอินเตอรXเน็ตภายในวิทยาลัย 
      5.4.2 มีผู�รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข�อมูล การเข�าถึงข�อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช�ข�อมูล 
               - คำสั่งวิทยาลัยเลขท่ี 85/2563 เรื่อง มอบหมายหน�าท่ีราชการ ประจำป)การศึกษา 2563 โดย
ให�มอบหมายให� นายธวัชชัย จันแก�ว พนักงานราชการครู เป:นหัวศูนยXข�อมูลและสารสนเทศ 
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               - ภาพการควบคุมการใช�งานระบบอินเทอรXเน็ตวิทยาลัยและการพิสูจนXตัวตน กCอนการเข�าใช�งาน
ระบบอินเทอรXเน็ต 
   5.4.3 มีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนท่ีใช�งานภายในสถานศึกษา 
             - ภาพการให�บริการระบบอินเทอรXเน็ตแบบไร�สาย 
             - ภาพอุปกรณXใช�ในการควบคุมการใช�งานระบบอินเทอรXเน็ต 
   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 ผลการประเมินระบบอินเตอรXเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช�งานด�านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
            - ได�ดำเนินการตามข�อ 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 ข้ันตอนเตรียมความพร�อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1.1.1 การสำรวจความพร�อมของสถานประกอบการ หนCวยงาน องคXการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรCวมกับสถานศึกษา 
               4.1.1.2 การบันทึกข�อตกลงความรCวมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1.2 ข้ันวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1.2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำ แผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรCวมกับ
สถานประกอบการ หนCวยงาน องคXการ 
               4.1.2.2 ประชาสัมพันธX แนะแนวผู�เรียน 
      4.1.3 ข้ันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1.3.1 คัดเลือกผู�เข�าเรียน 
               4.1.3.2 ทำสัญญาการฝaกอาชีพ ปฐมนิเทศผู�เรียน การประชุมผู�ปกครอง 
               4.1.3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู�หรือแผนการฝaกอาชีพ 
               4.1.3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝaกอาชีพ 
      4.1.4 ข้ันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1.4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝaกอาชีพ 
               4.1.4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝaกอาชีพ 
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      4.1.5 ข้ันสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1.5.1 การสำเร็จการศึกษาผู�เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1.5.2 การติดตามผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               4.1.5.3 การสรุปผลการดำเนินงานและรายงานประจำป)ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
      4.1.6 ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
               - ได�มีการดำเนินการตามข�อ 1, 2, 3 และ 4 มีคCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
2) จุดเด=น    
     - ครูมีการพัฒนาตนเองด�านการเรียนการสอนตลอดเวลา   
     - วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�มีการระดมทรัพยากร 
3) จุดท่ีควรพัฒนา    
     - ควรระดมทรัพยากรให�มากกวCานี้ยังไมCเพียงพอตCอความต�องการ   
     - ควรเพ่ิมห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
4) ข2อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
 - เพ่ิมปริมาณห�องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน  
 
4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2   
4.3.1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2  
1) ผลสัมฤทธิ์    
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส=วนร=วม 
          3.2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสCวนรCวมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                       - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 1 ป)
การศึกษา 2563 
                       - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 2 ป)
การศึกษา 2563 
                       - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 3 ป)
การศึกษา 2563 
                       - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 4 ป)
การศึกษา 2563 
                       - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 5 ป)
การศึกษา 2563 
                       - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 6 ป)
การศึกษา 2563 
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                       - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 7 ป)
การศึกษา 2563 
          3.2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสCวนรCวมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
                      - แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� พ.ศ. 2562-2564 
          3.2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสCวนรCวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป) 
                       - คำสั่งวิทยาลัยท่ี 440/2562 เรื่อง แตCงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำป)งบประมาณ 2563 
                      - บันทึกข�อความ เรื่อง ขออนุญาตประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป)
งบประมาณ 2563 
                      - แผนปฏิบัติราชการประจำป) 2563 
           3.2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสCวนรCวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
                      - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 1 
ป)การศึกษา 2563 
                      - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 2 
ป)การศึกษา 2563 
                   - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ครั้งท่ี 3 ป)
การศึกษา 2563 
           3.2.1.5 ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีสCวนรCวม 
                       - ได�ดำเนินการตามข�อ 1,2,3 และ 4 ได�คCาคะแนนเทCากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
       4.2.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ัง
ในและตCางประเทศ 
                 - รายงานหลักสูตรท่ีเป�ดสอนของสถานศึกษา 
                 - โครงการพัฒนาฐานสมรรถนะสอดคล�องกับความต�องการของท�องถ่ินและสถานประกอบการ 
ประจำป)งบประมาณ 2563 
                 - หนังสือเลขท่ี ศธ. 0622.11/529 เรื่องขอบคุณ ให�กับบริษัทกรีนวิงเทรดด้ิง จำกัด สาขา
ดอกคำใต� 
                 - หนังสือเลขท่ี ศธ. 0622.11/303 เรื่องขอบคุณ ให�กับบริษัทอินเตอรXคอฟฟ)�เทรด จำกัด 
                 - สรุปผลการดำเนินการโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ โครงค่ัวกาแฟพะเยา 
Phayao Coffee Roaster 
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     4.2.2 สถานศึกษามีเครือขCายความรCวมมือกับสถานประกอบการหรือหนCวยงานอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูและครูฝaกในสถานประกอบการ 
              - รายชื่อสถานประกอบการประจำป)การศึกษา 2563 
              - บันทึกข�อตกลงความรCวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหวCาง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� กับ โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณX 
              - บันทึกข�อตกลงความรCวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหวCาง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� กับ โรงเรียนราชคฤหXวิทยา 
      4.2.3 สถานศึกษามีการจัดให�ครูพิเศษ ครูภูมิปjญญาท�องถ่ิน ครูผู�เชี่ยวชาญ ผู�ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและนอกประเทศรCวมพัฒนาผู�เรียนไมCน�อยกวCาร�อยละ 80 ของจำนวนสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
               - บันทึกข�อความเรื่อง รายงานผลการดำเนินการเข�ารCวมประสานงานความรCวมมือพัฒนาหลักสูตร 
               - บันทึกข�อความเรื่อง รายงานผลการดำเนินการเข�าประสานบงานความรCวมมือพัฒนาหลักสูตร 
               - บันทึกข�อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา งานไฟฟqารถยนตX 
      4.2.4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชCน งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณX ครุภัณฑX ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคXของการระดมทรัพยากร
อยCางเป:นรูปธรรม 
               - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเพ่ือมอบทุนการศึกษาฯ ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 
2563 
               - หนังสือเลขท่ี ศธ. 0622.11/125 เรื่องขอขอบคุณ ให�กับบริษัท พาเนลพลัส จำกัด (สาขา
สมุทรสาคร) 
               - บันทึกข�อความเรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเพ่ือมอบทุนการศึกษาฯ ภาคเรียนท่ี 1 ป)การศึกษา 
2563 
               - หนังสือเลขท่ี ศธ. 0622.11/567 เรื่องขอรับการอนุเคราะหXไม�เพ่ือใช�ประโยชนXในการ
ปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำท่ีนั่งพักผCอนให�กับนักเรียนนักศึกษาและจัดทำพ้ืนท่ีเวทีสำหรับมอบเกียรติบัตร
ให�กับผู�สำเร็จการศึกษาและเวทีหอประชุม 
               - หนังสือเลขท่ี ศธ. 0622.11/061 เรื่องขอรับการอนุเคราะหXไม�เพ่ือใช�ประโยชนXในการ
ปรับปรุงพัฒนาในการจัดทำท่ีนั่งพักผCอนให�กับนักเรียนนักศึกษาและจัดทำพ้ืนท่ีเวทีสำหรับมอบเกียรติบัตร
ให�กับผู�สำเร็จการศึกษาและเวทีหอประชุม 
     4.2.5 สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขCายเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอยCางตCอเนื่อง 
               - รายงานโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันครู ประจำป) 2563  
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     4.2.6 ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดการเรียนการสอน 
              - ได�ดำเนินการตามข�อ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ       
ยอดเยี่ยม 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
      4.3.1 ผลการเข�ารCวมกิจกรรมบริการชุมชนของผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียน 
                - รายงานผลการเข�ารCวมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนท่ี ป) พ.ศ. 2563 
                - รายงานผลการให�ความชCวยเหลือผู�ประสบอุทกภัย 
                - หนังสือเลขท่ี 0622.11/319 เรื่องขอรายงานการให�ความชCวยเหลือผู�ประสบอุทกภัยและขอ
งบประมาณสนับสนุน 
      4.3.2 ผลการเข�ารCวมกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนของผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียน 
                - รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป) 
พ.ศ. 2563 
      4.3.3 ผลการเข�ารCวมกิจกรรมบริการวิชาชีพชุมชนของผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียน 
                - รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป) 
พ.ศ. 2563 
      4.3.4 ผลการเข�ารCวมกิจกรรมจิตอาสาของผู�บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู�เรียน 
                - รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป) 
พ.ศ. 2563 
      4.3.5 ผลการใช�นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
                - รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนยXซCอมสร�างเพ่ือชุมชน (Fix it center Thailand 4.0) ป) 
พ.ศ. 2563 
     4.3.6 ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา 
               - ได�ดำเนินการตามข�อ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีคCาคะแนนเทCากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ      
ยอดเยี่ยม 
 
4.3.2 ด2านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐM งานสร2างสรรคM งานวิจัย  
1) ผลสัมฤทธิ์    
1.4 ผลงานของผู2เรียนด2านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐM งานสร2างสรรคM หรืองานวิจัย 
      1.4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX งานวิจัยใน
สถานศึกษา 
                - คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ท่ี 113/2563 เรื่อง แตCงต้ังคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐXระดับสถานศึกษา ประจำป)งบประมาณ 2563 
                - โครงการ จัดทำสิ่งประดิษฐXของคนรุCนใหมC 
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     1.4.2 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX หรืองานวิจัยการนำไปใช�ประโยชนXจริงในระดับ
สถานศึกษา หรือได�รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX งานวิจัย ระดับจังหวัด 
               - แบบสรุป สิ่งประดิษฐXและวิจัยท่ีได�รับรางวัล ประจำป)การศึกษา 2563 
               - กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐX ประจำป)การศึกษา 2563 
     1.4.3 ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX หรืองานวิจัยมีการนำไปใช�ประโยชนXจริงในระดับ
ชุมชน หรือไดัรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX งานวิจัย ระดับภาค 
                - ผลงานสิ่งประดิษฐXนำไปใช�ระดับชุมชน 
     1.4.4 ผลการประเมินผลงานของผู�เรียนด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX หรืองานวิจัย 
               - ได�ดำเนินการตามข�อ 1, 2, และ 3 ได�คCาคะแนนเทCากับ 3 คะแนน และระดับคุณภาพ คือ ดี 
2) จุดเด=น    
      - ครูมีแผนการจัดการเรียนรู�และแผนการฝaกอาชีพครบทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน   
3) จุดท่ีควรพัฒนา    
      - ควรสCงเสริมและสนับสนุนการสร�างสิ่งประดิษฐXและนวัตกรรม   
4) ข2อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา    
      - ขอให�สนับสนุนด�านงบประมาณ ด�านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐXให�เพียงพอ 
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ส=วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคM 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแตCละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด2านความรู2 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    20     5      100 

ผลรวมคะแนนท่ีได�      100 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 100      100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด�านความรู� 
� ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) �ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) �ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99) �ปานกลาง 
(ร�อยละ 50.00 – 59.99) �กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

2.1 ผู�เรยีนมสีมรรถนะในการเป:นผู�ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

     3       3            9 

2.2 ผลการแขCงขันทักษะวิชาชีพ      2       3            6 

ผลรวมคะแนนท่ีได�           15 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 25         60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด�านทักษะและการประยุกตXใช� 
�ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป)� ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) � ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99) �ปานกลาง 
(ร�อยละ 50.00 – 59.99) �กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคM 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู�เรียน 2 5 10 

3.2 ผู�เรยีนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคX 2 4 8 

3.3 การมีงานทำและศึกษาตCอของผู�สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได� 93 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 95 97.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด�านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคX 
ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร�อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  

 

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต=ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยCางเป:นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได� 25 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด�านหลักสตูรอาชีวศึกษา 
�ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) �ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) �ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99) �ปานกลาง 
(ร�อยละ 50.00 – 59.99) �กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด2านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัต ิ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู�สูCการปฏิบัติท่ีเน�นผู�เรียน
เป:นสำคัญ และนำไปใช�ในการจัดการเรยีนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรยีนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรยีน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข�าถึงระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได� 85 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 85 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด�านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร�อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  

 

ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด2านการบริหารจัดการ 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข�อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห�องเรยีน ห�องปฏิบัติการ โรงฝaกงาน หรือ
งานฟารXม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหลCงเรยีนรู�และศูนยXวิทยบรกิาร 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอรXเน็ตความเร็วสงูเพ่ือการใช�งานด�าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได� 65 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด�านการบริหารจัดการ 
�ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) �ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) �ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99) �ปานกลาง 
(ร�อยละ 50.00 – 59.99) �กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด2านการนำนโยบายสู=การปฏิบัติ 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได� 30 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด�านการนำนโยบายสูCการปฏิบัต ิ
�ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) �ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) �ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99) �ปานกลาง 
(ร�อยละ 50.00 – 59.99) �กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  

 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร�างสังคมแหCงการเรียนรู� 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแตCละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสCวนรCวม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได� 45 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด�านความรCวมมือในการสร�างสังคมแหCงการเรียนรู� 
�ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) �ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) �ดี (ร�อยละ 60.00 – 69.99) � ปานกลาง 
(ร�อยละ 50.00 – 59.99) �กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด2านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐM งานสร2างสรรคM งานวิจัย 

ข2อการประเมิน ค=าน้ำหนัก ค=าคะแนน 
คะแนนท่ีได2 

(ค=าน้ำหนักxค=าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู�เรียนด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งาน
สร�างสรรคX หรืองานวิจัย 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได� 6 

ร�อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได� X 100) / 15 40.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร�อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  

 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร2อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคX 94.55 

ประเด็นท่ี 1.1 ด�านความรู� 100 

ประเด็นท่ี 1.2 ด�านทักษะและการประยุกตXใช� 60 

ประเด็นท่ี 1.3 ด�านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคX 97.89 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.1 ด�านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ด�านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.3 ด�านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด�านการนำนโยบายสูCการปฏิบัต ิ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร�างสังคมแหCงการเรยีนรู� 85 

ประเด็นท่ี 3.1 ด�านความรCวมมือในการสร�างสังคมแหCงการเรียนรู� 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด�านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐX งานสร�างสรรคX งานวิจัย 40 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.67 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร�อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร�อยละ 70.00 – 79.99) ด ี(ร�อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร�อยละ 50.00 
– 59.99) กำลังพัฒนา (น�อยกวCาร�อยละ 50.00)  
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ส=วนท่ี 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาท่ี

กำหนดเพ่ิมเตมิ 

 

          สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแตCละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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 ส=วนท่ี 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
          ให�สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะหXเพ่ือกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให�เพ่ิมข้ึน โดยมี
เปqาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให�อยูCในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู2สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคM 

1.1 ด2านความรู2 1. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบการศึกษาวCาด�วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2556 หมวดท่ี 3 สCวนท่ี 2 ข�อ 
52 การประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) นั้น นักเรียน นักศึกษาต�องรับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ งานวัดผลและประเมินผล จึงเล็งเห็นความสำคัญได�
จัดทำโครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนี้ข้ึน เพ่ือให�นักเรียน 
นักศึกษารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล�องกับ
งานประกันคุณภาพของสถานศึกษา วัตถุประสงคX 

- เพ่ือให�นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส. 2 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ท่ีจะจบการศึกษาในป) 2562 
ได�รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา ผลท่ีคาดวCา
จะได�  

- นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกสาขา
งานรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพ่ิมข้ึน ร�อยละ 100  

- นักเรียน นักศึกษา เป:นผู� ท่ีมีประสิทธิภาพในสายงาน
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา (V-
NET) หลักการและเหตุผล การทดสอบ V-NET เป:นการสอบ
วัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงจะเป:นประโยชนXแกC
ต�นสังกัด และสถานศึกษาในการท่ีจะทราบมาตรฐานการเรียน
การสอนของครู  และนัก ศึกษา ผลการทดสอบ V-NET 
สามารถนำไปใช�ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของ
ครู อันจะสCงผลให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงข้ึน
ได� รวมท้ังการนำผลการสอบ V-NET ไปใช�ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาด�วย ในป)การศึกษา 2558 สถาบันทดสอบ
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ทางการศึกษาแหCงชาติ(องคXการมหาชน) ได�ดำเนินการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา หรือ V-NET 
ให�แกCนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยูCในภาคเรียนสุดท�ายในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป)ท่ี 3 (ปวช.3) ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง ชั้ นป) ท่ี  2 (ปวส .2) ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
วัตถุประสงคX เพ่ือทดสอบความรู�และความคิดของนักเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพ่ือนำผลการสอบไปใช�ใน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา เพ่ือนำ
ผลการสอบไปใช�ในการประเมินผลการเรียนรู�ของนักเรียน
ระดับชาติ เพ่ือนำผลการสอบไปใช�ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือนำผลการสอบไปใช�ในวัตถุประสงคXอ่ืน ผลท่ี
คาดวCาจะได� นักเรียนนักศึกษาระดับปวช.3 และปวส.2 สอบ
ผCานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด�านอาชีวศึกษา หรือ 
V-NET ทุกสาขาวิชา 

1.2 ด2านทักษะและการประยุกตMใช2 1. แผนปฏิ บัติการประจำป)  ศูนยXบCมเพาะผู�ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�  ตามท่ีสำนักงาน
คณ ะกรรมการการอาชี ว ศึ กษ า ได� อนุ มั ติ โอนจั ดสรร
งบประมาณประจำป) พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินโครงการบCมเพาะ
ผู�ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให�กับสถานศึกษาใน
สังกัด สอศ.แหCง 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ�วน) โดย
กำหนดเปqาหมายเพ่ือสร�างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ
ของผู� เรียนให� มีความพร�อมในการเป:นผู�ประกอบการใน
สถานศึกษา/การสCงเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา โดยมี
วั ต ถุ ป ระส งคX เ พ่ื อ สC ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น แล ะ พั ฒ น าขี ด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจให�สามารถนำความรู�  ทักษะวิชาชีพเพ่ือสร�างเสริม
ประสบการณXเชิงพาณิชยXพร�อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของ
ตนเอง หรือพัฒนาตCอยอดธุรกิจเดิม ได�อยCางม่ันคงและยั่งยืน 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ได�ดำเนินการตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาอยCางตCอเนื่องจึงได�
จัดทำโครงการปรับปรุงห�องศูนยXบCม เพาะวิสาหกิจเพ่ือ
การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ข้ึน เพ่ือตอบสนอง
นโยบายดังกลCาว วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือปรับปรุงห�องศูนยXบCมเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ตกแตCงให�มีสภาพท่ีดี และพร�อม
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สำหรับการใช�งานอยูCเสมอ  
2. เพ่ือจัดสภาพทางกายภาพให�มีความพร�อมตCอการฝaก

ปฏิบัติและความปลอดภัย  
3. เพ่ือให�ผู� เรียนมีความกระตือรือร�นสนใจในการฝaก

ปฏิบัติจริง  
 ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ  

1. สถานศึกษามีห�องศูนยXบCมเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา 
ท่ีมีความพร�อมสำหรับการเรียนรู�  

2.นั ก เรียน  นั ก ศึกษามีความใสC ใจ ในการเรียนการ
ปฏิบัติงานจริงมากข้ึน 
2. โครงการแขCงขันทักษะวิชาชีพ หลักการและเหตุผล (ให�
สอดคล�องกับนโยบาย/และบูรณาการเน�นผู�เรียนเป:นศูนยXกลาง
จากการเรียนรู�ด�วยตนเอง และสื่อการเรียนรู�ประเภทตCางๆ
อยCางท่ัวถึง) วัตถุประสงคX 

1. เพ่ือให�นักเรียน ได�เข�ารCวมการแขCงขันทักษะฝ)มือ  
2. เพ่ือให�นักเรียนได�พัฒนาฝ)มือ ทักษะวิชาชีพของตนเอง  
3. เพ่ือให�นักเรียน เกิดความรักและสนใจใฝeรู�ในงานอาชีพ 

 ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ 
1. นักเรียนได�เข�ารCวมการแขCงขันทักษะฝ)มือ   
2. เพ่ือให�นักเรียนได�พัฒนาฝ)มือ ทักษะวิชาชีพของตนเอง  
3. เพ่ือให�นักเรียนเกิดความรักและสนใจใฝeรู�ในสาขา

วิชาชีพ 
  

1.3 ด2านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคM 

1.  โครงการตรวจเยี่ยมบ�าน นักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปjญหา
การออกกลางคันของผู�เรียนสายอาชีพ หลักการและเหตุผล 
การสร�างเครือขCายดูแลติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา 
เป:นการสCงเสริมการมีสCวนรCวมของผู�ปกครอง และชุมชน
ท�องถ่ิน เพ่ือให�มีสCวนรCวมในการดูแล ชCวยเหลือผู�เรียน รวมถึง
การจัดกิจกรรมตCาง ๆ รCวมกัน ระหวCางสถานศึกษา ผู�ปกครอง 
และชุมชนท�องถ่ิน ในการแก�ปjญหาการออกกลางคันของ
ผู�เรียน ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผู�เรียนนอกห�อง หรือนอก
สถานสถานศึกษา เป:นพฤติกรรมท่ีสะท�อนภาพของปjญหา
วัยรุCนท่ีอยูCในวัยเรียนในปjจจุบันท่ีแท�จริง จึงมีความสำคัญเป:น
อยCางยิ่งท่ีทุกภาคสCวนของสังคม จะต�องเข�ามามีสCวนรCวมใน
การ ดูแลและให� ความชC วย เหลื อ กับสถาน ศึกษา จาก
สาระสำคัญดังกลCาว วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� จึงกำหนดให�มี
การสร�างเครือขCายดูแลและติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
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นักศึกษา เพ่ือรCวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ และ
ลดปjญหาการออกกลางคัน  

 วัตถุประสงคXของโครงการ          
1. เพ่ื อสร�างเครือขC าย  ติดตามพฤติกรรมนั ก เรียน 

นักศึกษา ท้ังเครือขCายภายในและภายนอกสถานศึกษา  
2. เพ่ือสCงเสริมให�ชุมชน หนCวยงาน องคXกรภายนอกได�เข�า

มาสCวนรCวมในการแก�ปjญหาพฤติกรรมของ นักเรียน นักศึกษา  
3. เพ่ือ กำกับ ติดตาม ดูแล และให�ความชCวยเหลือผู�เรียน

ให�มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคX และลดปjญหาการออกกลางคัน  
 ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ  

1. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� มีเครือขCายในการพัฒนา
คุณภาพผู�เรียน  

2. ผู�ปกครอง มีสCวนรCวมในการ กำกับ ติดตาม ดูแลผู�เรียน 
รCวมกับวิทยาลัยฯ  

3. ประชาสัมพันธXภาพลักษณXท่ีดีในการจัดอาชีวศึกษา 
โครงการติดตามผู�สำเร็จการศึกษา หลักการและเหตุผล ด�วย
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� ได�เล็งเห็นความสำคัญของผู�สำเร็จ
การศึกษาท่ีได�ทำงานในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพ
อิสระ และศึกษาตCอภายในระยะเวลา 1 ป) และรวบรวม
จัดเก็บข�อมูลจำนวนผู�สำเร็จการศึกษาเป:นประจำทุกป) โดยได�
จัดทำโครงการติดตามผู�สำเร็จการศึกษา จากวิธีการสอบถาม
ทางโทรศัพทX การสอบถามครูท่ีปรึกษา หัวหน�าแผนกวิชา 
ญาติพ่ีน�อง หรือเพ่ือนสนิท ท้ังนี้ การดำเนินการติดตCอทาง
จดหมาย หรือไปรษณียบัตรนั้น เป:นการสอบถามเบ้ืองต�น
เก่ียวกับการศึกษาตCอ การทำงานในสถานประกอบการ การ
วCางงาน ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจสCวนตัว เป:นไปได�ยาก
เนื่องจากผู�สำเร็จการศึกษาไมCตอบกลับใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงทำให�
ยากตCอการสรุปข�อมูล ดังนั้น งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน ฝeายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงวิเคราะหX
ปjญหาและหาวิธีทางแก�ไขปjญหาตCางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยวิธีการ
ออก ติ ด ต าม ผู� ส ำ เร็ จ ก าร ศึ กษ าต ามบ� าน  แล ะสถ าน
ประกอบการเพ่ือรับทราบข�อมูล อีกท้ัง เพ่ือเก็บรวบรวมไว�เป:น
หลักฐานสำคัญสำหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
วัตถุประสงคXของโครงการ เพ่ือติดตามจำนวนของผู�สำเร็จ
การศึกษาประจำป)นั้นได�อยCางมีระบบ เพ่ือสำรวจการเข�า
ศึกษาตCอ ทำงาน วCางงาน หรือประกอบอาชีพอิสระของ
ผู�สำเร็จการศึกษา  

4. เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมี
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ตCอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของผู�สำเร็จการศึกษาด�าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู�ทักษะความสามารถ คุณธรรม 
และจริยธรรมในการทำงาน ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ ทราบจำนวน
ของผู�สำเร็จการศึกษาประจำป)การศึกษา 2561 ได�อยCางมี
ระบบ ทราบระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีตCอ
คุณ ลั กษณ ะท่ี พึ งป ระสงคX ของผู� ส ำ เร็ จการศึกษาด� าน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความรู�ทักษะความสามารถ คุณธรรม
และจริยธรรมในการทำงาน 

  

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด2านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล�องกับความ
ต�องการของท�องถ่ินและสถานประกอบการ หลักการและ
เหตุผล ตามนโยบายด�านการศึกษาของกรมอาชีวศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได�ระบุไว�สอดคล�องกันในด�านการผลิต
และพัฒนากำลังคน ตามความต�องการของประเทศ กำหนดให�
การผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือตอบสนองตCอการพัฒนา
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงการท่ีจะดำเนินการผลิต
กำลังคนให�ตอบสนองความต�องการได�ต�องมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝaกอบรม ให�กำลังคนท่ี
จบการศึกษาหรือผCานการฝaกอบรมมีความรู�ความสามารถ หรือ
มีสมรรถนะตามท่ีสถานประกอบการต�องการ การจัดการการ
เรียนการสอนปjจจุ บันเป:นการจัดการเรียนการสอนแบบ
การศึกษาท่ัวไป มีวัตถุประสงคXเพ่ือให�ผู�จบการศึกษาหรือผCาน
การฝaกอบรมมีสมรรถนะสามารถทำงานได�ตาม ท่ีสถาน
ประกอบการต�องการ จึงต�องจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐาน
สมรรถนะ รวมถึงครูจะต�องทำแผนการเรียนรู�แบบฐาน
ส ม รรถ น ะ  ซ่ึ ง ใน ก ารด ำ เนิ น ก า ร ดั งก ลC า ว ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�สCงเสริมให�มีการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรให�เป:นหลักสูตรฐานสมรรถนะ กำหนดความ
ชัดเจนของมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะหรือ
สมรรถนะอาชีพ เพ่ือพัฒนาผู�เรียนเข�าสูCระบบวุฒิวิชาชีพ และ
เรCงรัดให�มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพใช�โดยเร็ว วัตถุประสงคX  

1. จัดทำการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
รCวมกับชุมชนและสถานประกอบการ 

2. นำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช�ในวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต� ในป)การศึกษา 2562  
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3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ  

1. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ จำนวน 7 สาขางาน  

2. ผู� เรี ยน มีความรู� ค วามสามารถ  และเกิด ทั กษ ะ
ประสบการณX ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 3. สถาน
ประกอบการกับวิทยาลัยฯ ท่ีรCวมโครงการได�รับการพัฒนา
ทางด�านวิชาการ และสามารถ ฝaกฝนผู� เรียนได�ตรงตาม
สมรรถนะอาชีพท่ีเป:นปjจจุบัน   

2.2 ด2านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. โครงการจัดทำแผนการเรียนรู�ท่ีมุCงเน�นสมรรถนะอาชีพและ
แบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง หลักการและเห ตุผล 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานท่ี 2 ด�านหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตัวบCงชี้ ท่ี 2.2 ระดับ
คุณภาพในการทำแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา งานพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนจึงได�จัดโครงการจัดทำแผนการ
เรียนรู�แบบสมรรถนะและแบบบูรณาการเพ่ือให�ครูผู�สอนทุกคน 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาด�วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย ท่ีมุ�งเน�นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คCานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคX และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  
 วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือให�ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�รู�วัตถุประสงคXของ
การสอน  

2. เพ่ือให�ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�จัดกิจกรรมการ
สอนด�วยความม่ันใจ  

3. เพ่ือให�ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได�เหมาะสมกับวัยของ ผู�เรียน  

4. เพ่ือให�ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�จัดการเรียนการ
สอนอยCางมีคุณภาพ  
ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ  

1. เพ่ือให�ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�รู�วัตถุประสงคXของ
การสอน  

2. เพ่ือให�ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�จัดกิจกรรมการ
สอนด�วยความม่ันใจ  

3. เพ่ือให�ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�จัดการเรียนการ
สอนอยCางมีคุณภาพ  
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2.3 ด2านการบริหารจัดการ 1. โครงการให�บริการระบบสัญญาณอินเตอรXเน็ตภายใน
วิทยาลัย หลักการและเหตุผล ตามท่ีงานศูนยXข�อมูลและ
สารสนเทศได�จัดทำโครงการให�บริการระบบสัญญาณ
อินเตอรXเน็ตภายในวิทยาลัย เพ่ือสCงเสริมให�คณะครู-อาจารยX 
นัก เรียน นักศึกษาได� ใช�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การศึกษาค�นคว�าหาความรู�ตCางๆ และใช�ในการบริหารจัดการ 
โดยให�การบริการสารสนเทศแกCบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนนักศึกษาหลายรูปแบบ เชCน ระบบ Internet, ระบบ 
RMS, ระบบเว็บไซตXวิทยาลัย และระบบอ่ืนๆ จากการใช�ระบบ
อินเตอรXเน็ตในวิทยาลัยท่ีให�บริการตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให�
อุปกรณXบางสCวนชำรุดเสียหาย สCงผลให�การใช�งานระบบ
เครือขC าย อิน เตอรX เน็ ตภายในวิทยาลัยใช� งาน ไมC ได� เต็ม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น งานศูนยXข�อมูลและสารสนเทศจึงขอ
อนุญาตดำเนินโครงการด�งกลCาว ในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริการจัดการระบบฐานข�อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา และเพ่ือรองรับนโยบายบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ในมิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ด�านคุณภาพการเรียนการสอน 
และมิติท่ี 3 การสร�างประสิทธิภาพในด�านการบริหารจัดการ
ของทางวิทยาลัย  
วัตถุประสงคX 

1. เพ่ือให� เตรียมพร�อมในการบริหารจัดการระบบ
ฐานข�อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

2. เพ่ือสCงเสริมสนับสนุนและสร�างประสิทธิภาพในด�าน
การบริหารจัดการ ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ การให�บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของงานศูนยXข�อมูลและสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�ใช�งานได�อยCางเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือ
สCงเสริมให�คณะครู-อาจารยX นักเรียนนักศึกษาได�มีแหลCงความรู�
ใหมCๆ สำหรับการศึกษาค�นคว�าเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล�อมและอาคารสถานท่ี วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� 
หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�เป:นสถานศึกษา
ท่ีให�การศึกษาแกCกุลบุตร–กุลธิดาเพ่ืออบรมบCมนิสัยให�นักเรียน 
นั ก ศึ กษ า เป: น ผู� มี ค ว าม รู� ค วบ คูC คุณ ธ รรม  ซ่ึ งก ารจั ด
สภาพแวดล�อม อาคารสถานท่ี ภูมิทัศนXและแหลCงเรียนรู�ใน
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� เป:นสิ่งจำเป:นอีกประการหนึ่งท่ีมีผล
ตCอการจัดการเรียนการสอนเป:นอยCางมาก เพราะจะมีผลตCอ
การพัฒนาการทางด�าน รCางกาย จิตใจ สติปjญญา อารมณXการ
จัดสภาพแวดล�อมให�มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมและลดภาวะท่ี
เป:นพิษเพ่ือพัฒนารCางกาย จิตใจ สติปjญญาของนักเรียน 
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นักศึกษาให�ดีท่ีสุด ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�จึงได�
ดำเนิ นการ การจัดสภาพแวดล�อม  การปรับภู มิ ทัศนX  
สวนหยCอม หน�าตึกอำนวยการ  
วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือให�วิทยาลัยมีเทคนิคดอกคำใต�สภาพแวดล�อมท่ีดี 
มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตCอการจัดกิจกรรมการเรียนรู�, 

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล�อมในโรงเรียนเป:นแบบอยCาง
ท่ีดีตCอชุมชน  
ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ  

1. วิทยาลัยมีสภาพแวดล�อมเอ้ือตCอการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

2. สถานศึกษาได�รับการพัฒนา ด�านสภาพแวดล�อมและ
ด�านแหลCงเรียนรู�ทำให�นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

3. วิทยาลัยเป:นแบบอยCางท่ีดีแกCชุมชน 
4. นักเรียนเรียนอยCางมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง รCาเริง

แจCมใส  

2.4 ด2านการนำนโยบายสู=การปฏิบัติ 1.โครงการฝaกงาน/ฝaกอาชีพนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต� หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีนโยบายในการสCงเสริมให�นักเรียน นักศึกษา 
ออกฝaกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเป:นการฝaกทักษะทาง
วิชาชีพแกCนักเรียน นักศึกษา ทำให�นักเรียน นักศึกษา มี
ความรู� ความสามารถทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน และทำให�นักเรียน 
นักศึกษา มีโอกาสได�เรียนรู� และปรับตัวให�เข�ากับระบบการ
ทำงานของหนCวยงานท้ังภาครัฐบาล และเอกชน เพ่ือเป:นการ
สนองนโยบายดังกลCาว วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� จึงได�จัดการ
ฝaกงานแกCนักเรียน นักศึกษา 
วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือจัดการฝaกทักษะทางวิชาชีพจากประสบการณXจริง
โดยสถานประกอบการหรือหนCวยงานภาคีเครือขCายท่ีเก่ียวข�อง 

2. เพ่ือสนับสนุนให�นักเรียน นักศึกษา ได�เรียนรู�การ
ปรับตัวให�เข�ากับบุคคล และระบบงานในหนCวยงานตCาง ๆ ได�
อยCางเหมาะสม  
ผลท่ีคาดวCาจะได�  

 1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพจากการฝaกงาน
ในสถานประกอบการ  

 2. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข�ากับหนCวยงาน
ตCาง ๆ ได�อยCางเหมาะสม  
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2. โครงการปฐมนิเทศฝaกงานและทำสัญญาฝaกอาชีพ นักเรียน 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� หลักการและเหตุผล การ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป:นการจัดการศึกษา
โดยความรCวมมือระหวCางสถานศึกษากับสถานประกอบการ
โดยสถานศึกษาเป:นผู�ให�ความรู�ทางด�านทฤษฎีและสถาน
ประกอบการจะเป:นผู�จัดการเรียนการสอนด�านทักษะวิชาชีพ
โดยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เป:นการจัดการเรียน
การสอน ท่ี เน� น สC ง เส ริ ม ให� ผู� เรี ยน มี ทั กษ ะโดยการฝa ก
ประสบการณXจริงในสถานประกอบการ ดังนั้นในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี ผู�ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี
จำเป:นอยCางยิ่งท่ีจะต�องเข�าใจหลักการและวิธีการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี เพ่ือให� เกิดความเข�าใจท่ีตรงกันใน
วัตถุประสงคXของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นการศึกษาเพ่ือ
เข�าสูCตลาดแรงงาน และเน�นทักษะฝ)มือทางด�านวิชาชีพเพ่ือให�
นักศึกษาสามารถปฏิบั ติตนได�อยCางถูกต�องและเข�าใจใน
จุดมุCงหมายและวิธีการเรียนการสอนและสามารถเรียนรู�อยCางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติตามความต�องการตลาดแรงงาน  
วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือให�ผู�ปกครอง และนักศึกษาเข�าใจหลักการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคี  

2. เพ่ือให�นักศึกษารู�บทบาทหน�าท่ีของตนเองในฐานะ
นักศึกษาระบบทวิภาคี  

3. เพ่ือให�ผู�ปกครองและสถานประกอบการได�มีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง กันและกัน  
ผลท่ีคาดวCาจะได�  

1. ผู�ปกครองและนักเรียนเข�าใจหลักการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี  

2.นักเรียนรู�บทบาทและหน�าท่ีท่ีตนเองต�องปฏิบัติในฐานะ
นักเรียนระบบทวิภาคี 

3. ผู�ปกครอง นักเรียน และสถานประกอบการได�มีโอกาส
พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  

มาตรฐานท่ี 3 การสร2างสังคมแห=งการเรียนรู2 

3.1 ด2านความร=วมมือในการสร2างสังคม
แห=งการเรียนรู2 

1. โครงการสัมมนาประกันคุณภาพภายใน (SAR) สูCการประกัน
คุณภาพภายนอก หลักการและเหตุผล การประกันคุณภาพ
การศึกษา เป:นกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการ
ของผู�รับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให�สังคม
เชื่อม่ันวCาจะพัฒนาให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�ครบถ�วนตาม
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มาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไว�ในหลักสูตร และตรงตามความ
มุC งห วั งของสั งคม  เนื่ อ งจากพC อแมC มี สิ ท ธิ์ เรี ยกร� อ งให�
สถาบันการศึกษา และหนCวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษา จัดการศึกษาให�แกCลูกอยCางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
เพ่ื อให� ลู ก มีความรู�ความสามารถ ทักษะ เจตค ติ  และ
คุณลักษณะตCางๆ ได�เต็มศักยภาพของแตCละบุคคล ตอบสนอง
ตCอความต�องการ ความสนใจ และความถนัดท่ีแตกตCางกัน และ
ท่ีสำคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ�วนตามมาตรฐานคุณภาพท่ี
สังคมต�องการ เป:นการคุ�มครองผู�บริโภค ตCอไปไมCวCาพCอแมC 
ผู�ปกครองจะสCงลูกเข�าเรียนในสถาบันการศึกษาใด จะมีความ
ม่ันใจได�วCาสถาบันการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สูงเทCาเทียมกัน ไมCจำเป:นต�องวิ่งเต�นหรือฝากลูกเข�าเรียนใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป:นระบบท่ีพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษาให�ทัดเทียมกัน ดังนั้น พCอแมC ผู�ปกครอง
จึงยอมไมCได� ถ�าลูกเข�าศึกษาในสถาบันการศึกษาแหCงใดแหCง
หนึ่งแล�วไมCมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกำหนดไว�ใน
ระดับตCางๆ ดังนั้น ผู�ท่ีรับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ 
ผู�บริหารสถาบันการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ร ว ม ถึ งผู� มี สC ว น เ ก่ี ย ว ข� อ ง กั บ ก าร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า  เชC น 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู�ปกครอง 
ผู�แทนชุมชน รวมถึงหนCวยงานท่ีเก่ียวข�องระดับอำเภอ จังหวัด 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรมเจ�าสังกัด และกระทรวง ต�องมีการ
รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษารCวมกัน  

วัตถุประสงคX 
1. นำบุคลากรของสถานศึกษา ประชุมสัมมนาประกัน

คุณภาพภายใน 
2. พัฒนาให� บุคลากรเกิดการเรียนรู�ได�ครบถ�วนตาม

มาตรฐานคุณภาพภายใน  
 

2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมC ประจำป)การศึกษา 2563 
หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� มีปณิธานใน
การผลิตนักศึกษาด�านวิชาชีพ ให�เป:นผู� ท่ีมีความพร�อมด�าน
ทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงนักศึกษาท่ีเข�ามา
ใหมCทุกคนจะต�องผCานข้ันตอนการปฐมนิเทศ เพ่ือให�มีความ
เข�าใจในปณิธานของวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ยังจำเป:นต�องได�รับ
ทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในสังคมสายอาชีพ ท่ีถูกต�องท้ัง
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ชีวิตสCวนตัวและระเบียบการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ เพ่ือจะได�
ประสบความสำเร็จในการปรับตัว สามารถสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกำหนดไว� เม่ือนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาจะได�นำความรู�ท่ีได�รับไปสร�างประโยชนXให�แกCตนเอง 
ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป  
วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือให�นักศึกษาใหมCได�รู�จักปรับตัวเก่ียวกับเพ่ือน 
สถานท่ี ระบบการเรียนในระดับวิทยาลัย 

2. เพ่ือให�นักศึกษาใหมCได�ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติท่ี
ถูกต�อง ขณะท่ีศึกษาอยูCในวิทยาลัย 

3. เพ่ือให�นักศึกษาใหมCได�เห็นคุณคCาของการอยูCรCวมกับ
ผู�อ่ืน มีความรับผิดชอบ รักสถาบัน และรู�จัก เสียสละมีจิตอาสา
เพ่ือสCวนรวม  
ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ 

1. นักศึกษาใหมCได�รู�จักปรับตัวเก่ียวกับเพ่ือน สถานท่ี 
ระบบการเรียนในระดับวิทยาลัย 

2. นักศึกษาใหมCได�ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติท่ีถูกต�อง 
ขณะท่ีศึกษาอยูCในวิทยาลัย 

3. นักศึกษาใหมCได�เห็นคุณคCาของการอยูCรCวมกับผู�อ่ืน มี
ความรับผิดชอบ รักสถาบัน และรู�จักเสียสละ มีจิตอาสาเพ่ือ
สCวนรวม  
 

3. โครงการปjจฉิมนิเทศผู�สำเร็จการศึกษา ป)การศึกษา 2562 
หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�  เล็งเห็น
ความสำคัญของผู�สำเร็จการศึกษาเข�ารับการทำงานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือให�ข�อมูลเบ้ืองต�นเก่ียวกับสภาพการทำงานใน
สถานประกอบการจริง รวมท้ังมีความรู�เก่ียวกับความต�องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือให�มีมุมมองด�านอาชีพท่ีหลากหลาย
สามารถนำความรู�และประสบการณXไปใช� อีกท้ัง เพ่ือเป�ด
มุมมองของผู�สำเร็จการศึกษาท่ีมีความถนัดด�านชCางได�เห็นโลก
อาชีพในสาขาวิชาชีพของตน สCงเสริมและสนับสนุนให�ผู�สำเร็จ
การศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สำหรับการประกอบอาชีพท่ีสุจริตตCอไป ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต� จึงจัดให�มีกิจกรรมเก่ียวกับการสCงเสริมด�านวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คCานิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมท้ังด�าน
บุคลิกภาพและมนุษยXสัมพันธXในการเข�าสูCสถานประกอบการ  
 วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือให�ผู�สำเร็จการศึกษาได�รับทราบข�อมูลเพ่ือเป:น
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แนวทางในการเข�ารับการทำงาน 
2. เพ่ือให�ผู�สำเร็จการศึกษาได�เข�าใจถึงวิธีการในการสมัคร

งาน และวิธีการคัดเลือกเข�าทำงานในสถานประกอบการตCอไป 
3. เพ่ือให�ผู�สำเร็จการศึกษาได�เกิดการเรียนรู�และพัฒนา

สามารถปรับปรุงตนเองเพ่ือให�เข�ากับสภาพสังคมตลาดแรงงาน
ตCอไป  
 ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ 

1. ผู�สำเร็จการศึกษาได�รับทราบข�อมูลเพ่ือเป:นแนวทางใน
การเข�ารับการทำงาน 

2. ผู�สำเร็จการศึกษาได�เข�าใจถึงวิธีการในการสมัครงาน 
และวิธีการคัดเลือกเข�าทำงานในสถานประกอบการตCอไป 

3. ผู�สำเร็จการศึกษาได�เกิดการเรียนรู�และพัฒนาสามารถ
ปรับปรุงตนเองเพ่ือให�เข�ากับสภาพสังคมตลาดแรงงานตCอไป  
 

4. โครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนท่ี หลักการและเหตุผล เนื่อง
ด�วยอำเภอดอกคำใต�ได�ขอให�วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต�ออก
หนCวยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนท่ีรCวมกับ สCวน
ราชการ องคXการปกครองท�องถ่ิน เพ่ือให�บริการประชาชนและ
เพ่ิมชCองทางในการให�ประชาชนเข�าถึงภาครัฐได�สะดวก รวดเร็ว
มากข้ึน และเสริมสร�างความปรองดองสมานฉันทXท่ีรCวมกับกลุCม
บุคคลและประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมการสร�างความเข�าใจแกC
ประชาชน วัตถุประสงคX  

1. เพ่ื อให�บริการประชาชนและเพ่ิมชCองทางให� กับ
ประชาชนเข�าถึงภาครัฐได�สะดวก รวดเร็วมากข้ึน 

2. เพ่ือสร�างความปรองดองสมานฉันทXรCวมกับกลุCมบุคคล
และหนCวยงานในพ้ืนท่ี  

3. เพ่ือสร�างความรัก ความสามัคคีของประชาชนใน
อำเภอดอกคำใต�  

 ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ 
1. ผู�เข�ารับบริการได�รับประโยชนXในเรื่องการประหยัด

คCาใช�จCายในครัวเรือน 
2. สร�างความปรองดองสมานฉันทXรCวมกับกลุCมบุคคลและ

หนCวยงานในพ้ืนท่ี 
3. สร�างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในอำเภอ

ดอกคำใต�  

  

5. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยXซCอมสร�าง
เพ่ื อชุ มชน  (Fix it Center Thailand 4.0) หลั กการและ
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เหตุผล ตามท่ีสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได�มีนโยบาย
ให�สถานศึกษาสังกัดสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยXซCอม
สร�างเพ่ือชุมชน (Fix it Center Thai land 4.0) ประจำป)
งบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงคXเพ่ือพัฒนาให�นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความรู�เชิงประสบการณX โดยการจัดการศึกษา
เชิ งบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงสCงเสริมให�นักเรียน 
นักศึกษา มีจิตอาสา และชCวยเหลือประชาชนในชCวงเทศกาล
สำคัญและยามมีภัยพิบัติตCางๆอีกท้ังสร�างคุณภาพและความ
เชื่อม่ันในการให�บริการของศูนยXซCอมสร�างเพ่ือชุมชนชุมชน (Fix 
it Center Thailand 4.0) ให�คำแนะนำถCายทอดความรู�แกC
ประชาชนให�รู�วิธีการใช� การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ ชCาง
ชุมชน ให�สามารถซCอมบำรุงเครื่องมืออุปกรณXการประกอบ
อาชีพและเครื่องใช�ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจCาย และยืดอายุ
การใช�งานของเครื่องมือ อุปกรณXประกอบอาชีพและเครื่องใช�
ในครัวเรือน พัฒนาทักษะอาชีพการซCอมบำรุงและเสริมสร�าง
ประสบการณXด�านบริการจัดการแกCชุมชน สCงเสริมการรวมกลุCม
ของชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ผCานเครือขCายความรCวมมือ
กับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลCม เพ่ือให�เป:นไปตาม
นโยบายข�างต�นวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต� จึงได�จัดทำโครงการ
นี้ ข้ึนเพ่ือสนองวัตถุประสงคXและเปqาหมายของโครงการนี้  
วัตถุประสงคX 

1. เพ่ือให�คำแนะนำ ถCายทอดความรู� แกCประชาชนให�รู�
วิธีการใช� ดูแล รักษา และพัฒนาทักษะ ชCางชุมชนให�สามารถ
ซCอมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณXการประกอบอาชีพ และเครื่องใช�
ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจCายโดยการยืดอายุการใช�งานของ
เครื่องมือ อุปกรณX การประกอบอาชีพ และเครื่องใช� ใน
ครัวเรือน   

2. เพ่ือยกระดับฝ)มือชCางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซCอมบำรุงและเสริมสร�างประสบการณXด�านการบริหารจัดการ
แกCชCางชุมชน สCงเสริมการรวมกลุCมชCางชุมชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ผCานเครือขCายความรCวมมือกับสำนักงานเทศบาลตำบล 
(อบต.) และพัฒนาศูนยXซCอมสร�างเพ่ือชุมชนให�เกิดความยั่งยืน  

3. เพ่ือลดรายจCายของประชาชน โดยการยืดอายุการใช�
เครื่องมือ เครื่องจักรกล การประกอบอาชีพและเครื่องมือ
อุปกรณXการดำรงชีวิตของครัวเรือน 
ผลท่ีคาดวCาจะได�รับ  
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1. ให�คำแนะนำ ถCายทอดความรู�  แกCประชาชนให� รู�
วิธีการใช� ดูแล รักษาและพัฒนาทักษะชCางชุมชนให�สามารถ
ซCอมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณXการประกอบอาชีพ และเครื่องใช�
ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจCายโดยการยืดอายุการใช�งานของ
เครื่องมือ อุปกรณX การประกอบอาชีพ และเครื่องใช� ใน
ครัวเรือน  

2. ยกระดับฝ)มือชCางชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการ
ซCอมบำรุงและเสริมสร�างประสบการณXด�านการบริหารจัดการ
แกCชCางชุมชน สCงเสริมการรวมกลุCมชCางชุมชนในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ผCานเครือขCายความรCวมมือกับสำนักงานเทศบาลตำบล
หนองหลCมและพัฒนาศูนยXซCอมสร�างเพ่ือชุมชนให�เกิดความ
ยั่งยืน  

3. ลดรายจCายของประชน โดยการยืดอายุการใช�เครื่องมือ 
เครื่องจักรกลการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณXการ
ดำรงชีวิตของครัวเรือน  

 

3.2 ด2านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐM งาน
สร2างสรรคM งานวิจัย 

1. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐXของคนรุCนใหมC หลักการและ
เหตุผล ตามท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการพัฒนา
นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐX เพ่ือสร�างรากฐานและโครงสร�าง
สนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐX นวัตกรรม ให�ยั่งยืน โดยการ
สCงเสริมการจัดประกวด และสร�างงานสิ่งประดิษฐX นวัตกรรม 
ตลอดจนการสCงเสริมให�บุคลากรได�มีวัฒนธรรมทางความคิด
สิ่งประดิษฐX นวัตกรรม เป:นการนำความรู� การจัดการความรู�
และความคิดสร�างสรรคX หรือผลงานวิจัย นำมาพัฒนาให�เป:น
ผลิตภัณฑXใหมC กระบวนการผลิตใหมC และบริการใหมC เพ่ือ
บริการวิชาการสูCสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขCงขัน
ระดับประเทศ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐX นวัตกรรม จึงมี
ความสำคัญมากในการพัฒนาต�นแบบ ท่ีสามารถใช�งานได�จริง
และสร�างเครื่องต�นแบบท่ีเป:นสิ่งใหมCในประเทศ หรือใหมCใน
โลก เพ่ือลดความเสี่ยงในด�านการลงทุน 
วัตถุประสงคX  

1. เพ่ือสCงเสริมให�เกิดวัฒนธรรมทางความคิด และการ
สร�างสิ่งประดิษฐXนวัตกรรม 

2. เพ่ือหาแนวคิดในการแก�ไขปjญหา ท่ีสCงผลกระทบตCอ
สังคม  

3. เพ่ือจัดสร�างเครื่องต�นแบบท่ีสามารถใช�งานจริงตาม
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แนวความคิด  
ผลท่ีคาดวCาจะได� 

1. สิ่ งประดิษฐX  นวัตกรรม นำไปใช�ประโยชนX ให�แกC
สถานศึกษาและชุมชนได�  
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