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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์   
      1.1.1 ผลผลิต (Output) 
           ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ในปีการศึกษา 2564 ท่ีผ่านมา
วิทยาลัยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท้ัง 3 มาตราฐาน ผ่านแผนการ
พัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.43 โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 
           ผลการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ร้อยละ 95.45 
  มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ร้อยละ 96.10 
  มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมเเห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 85 

           ผลการประเมินตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละประเด็นมีผลการ
ประเมินดังนี้ 
               1. การดูแลแนะแนวผู้เรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 
               2. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
               4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
               5. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
               6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ - 
               8. การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
               9. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
               10. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือ
กำหนดรายวิชาเพิ่มเติม ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               11. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
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               12. การจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               13. การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               14. การบริหารจัดการช้ันเรียน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               15. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
               16. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
               17. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               18. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
               19. การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
เลิศ 
               20. การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               21. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม ผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               22. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               23. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               24. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
               25. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ผลการ
ประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
     1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          1. วิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
          2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสามารถสร้างความพึงพอใจและสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง 
          3. ครูู ผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โดยครูและ
บุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายของวิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
          4. ชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์จากสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้
ประกอบอาชีพต่อยอดได้ 
 
     1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
          1. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
          2. ครูผู้สอนสามารถนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาวิธีการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการเรียน 
          3. วิทยาลัยฯได้รับข้อมูลท่ีสะท้อนถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาในด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 
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          4. วิทยาลัยฯได้แนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 1.2 จุดเด่น 
     1. ผู้เรียนท่ีสำเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  รวมท้ังผู้สำเร็จการศึกษาในปีท่ีผ่านมามีงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
อิสระจำนวนมาก  จัดอยู่ในระดับคุณภาพยอดเย่ียม รวมท้ังสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนว
ทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในสถานศึกษาให้เป็น
รูปธรรมตามหลักสูตร เมื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการสามารถใช้ความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้งาน 
     2. วิทยาลัยมอบหมายให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร มีการวัดและประเมินผลท่ี
หลากหลาย จัดเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกไว้อย่างครบครัน เพียงพอ จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ใน
การลงมือปฏิบัติ และครูผู้สอนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีสอน นอกจากนี้วิทยาลัยยังได้จัดทำกิจกรรมท่ีพัฒนา
ผู้เรียนท้ังทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
     3. วิทยาลัยได้จัดให้มีการออกแบบอาคาร โรงฝึกงาน ขนาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมท้ังจัดระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ได้มาตรฐานคำนึงถึงความเพียงพอและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนหาส่ิงอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
     4. วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติมให้ครบ
ทุกสาขางานอย่างสม่ำเสมอ 
     5. ผู้บริหารมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการ ท้ังในด้านทักษะเชิงมโนทัศน์ ทักษะเชิงมนุษย์สัมพันธ์และ
ทักษะวิชาการ สามารถแสวงหาซึ่งความร่วมมือจากภายนอกเพื่อมาร่วมจัดการศึกษา ปัจจัยแห่งการสำเร็จ
ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของตัวผู้บริหารเอง ทำให้ใช้ทักษะได้อย่างรอบด้าน ทำให้วิทยาลัยฯได้รับความร่วมมืออย่าง
กว้างขวาง 
     6. ผู้เรียน จัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีเป็นผลงานท่ีแสดงถึงความรู้ ทักษะของผู้เรียนผ่านการศึกษา
ตามสาขาวิชา โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินการ ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง  
     7. วิทยาลัยมีวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือฝึก ท่ีมีจำนวนและสัดส่วน
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อจำนวนนักเรียน 
     8. วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้ความรู้ ทักษะมาใช้ในกิจกรรม
การบริการชุมชนและกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้ครอบคุมเนื้อหาหรือตอบสนองความต้องการของสังคม 
หน่วยงาน ชุมชน  
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1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
     1. วิทยาลัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เรียนเมื่อ
แรกเข้า 
     2. วิทยาลัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพหรือ
การประกวดต่างๆ ในระดับจังหวัด ภาค ชาติ หรือนานาชาติให้มากขึ้น 
     3. วิทยาลัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-
NET  
 
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    1. วิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริม การจัดกิจกรรมช่วยเหลือดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดระบบครูท่ี
ปรึกษาและทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อติดตามแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เพื่อให้จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษาพร้อมรุ่นให้มีจำนวนมากขึ้น 
    2. วิทยาลัยต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพหรือ
การประกวดระดับต่างๆ 
2. การสร้างความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ โดยการผลิต
ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณภาพในด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ ทักษะและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรรมได้อย่างมีความสุข
และเป็นคนดีของสังคม วิทยาลัยได้ดำเนินงานจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยนำการกำหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษามาจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยให้มี
ส่วนร่วมบุคลากรของวิทยาลัย สถานประกอบการ และชุมชน พร้อมท้ังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาอีกด้วย ผลของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นท่ียอมรับของสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ครูผู้สอนภายในวิทยาลัยฯ มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทางตามสาขาวิชาท่ีได้ดำเนินการสอน และมีการพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมท้ังมีผลงานท่ีประจักษ์ต่อชุมชน 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
      วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคล่ือนคุณภาพของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
      1. จัดการศึกษาวิชาชีพ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาตรของพระราชามาพัฒนาองค์กร 
      2. การบริหารแบบมส่ีวนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
      3. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 
        ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 
เพื่อดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสอศ. 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ได้รับเงินจำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนด
เป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการใน
สถานศึกษา/การส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เป็น one product one college โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจให้นำความรู้ 
ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อ
ยอดธรุกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
        วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มา
อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ขึ้น 
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยประกอบไปด้วยโครงการย่อยตามภารกิจ
ต่างๆ ดังนี้ 
        1. โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ 
        2. โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 
        2. โครงการร้านค้าสหการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
        3. โครงการรวงผ้ีงสดดอกคำใต้ 
        3. โครงการผลิตภัณฑ์น้ำผ้ึงดอกคำใต้ (โครงการต่อเนื่อง) 
       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาดำเนินการจัด
อบรมผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 6 วิทยาลัย ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
 
4.2 วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปให้มี
ความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
        3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ให้
พัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
        - 
 
4.4 วิธีการดำเนินงาน 
        1. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ประชาสัมพันธ์ โดยการติดโปสเตอร์ ประกาศติดบอร์ด และประชาสัมพันธ์
หน้าแถว 
        2. เจ้าหน้าท่ีศูนย์บ่มเพาะฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
        3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครของผู้ท่ีมีความพร้อม โดยมีหัวหน้าแผนกและครูท่ี
ปรึกษาธุรกิจเป็นผู้พิจารณา 
        4. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินศักยภาพเพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรมท่ีเหมาะสม 
        5. ผู้ผ่านการประเมินเข้ารับการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ ตามหลักสูตรท่ีกำหนด และจัดทำแผน
ธุรกิจภายใน 1 สัปดาห์หลังการอบรม 
        6. นำแผนธุรกิจไปใช้และประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน/1 ภาคเรียน 
        7. ครูท่ีปรึกษาให้คำปรึกษานิเทศติดตามอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
        8. ประเมินผลการบ่มเพาะ และสรุปผลการประกอบธุรกิจ 
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        9. รายงานผลส่งสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
        10. ดำเนินการต่อเนื่องภายในระยะเวลา 2 ปี 
        11. การจดทะเบียนนวัตกรรม (ถ้ามี) 
 
4.5 ผลการดำเนินงาน 
        1. ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับจังหวัด 3 ดาว 
    
4.6 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
        1. ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        2. นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปมีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง 
        3. นักเรียน-นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 



 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ท่ีอยู่ 
  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 
56120 
  โทรศัพท์ 054 894574   โทรสาร 054 894573 
  E-mail general@dkttc.ac.th         Website www.dkttc.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  เป็นสถาน ศึกษาท่ี สังกัดสำนัก งานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดต้ังเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2540 บนเนื้อท่ี 107 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา 
ต้ังช่ือเป็น “วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้” ต้ังอยู่เลขท่ี 69 หมู่ท่ี 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ 
จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120 ต่อมาได้รับบริจาคท่ีดินเพิ่มเติม จนมีเนื้อท่ี 111 ไร่ 22 ตารางวา และ
ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2541 ต่อมาในปี
การศึกษา 2547 ได้ทำการเปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จากนั้นได้ทำ
การเปล่ียนช่ือสถานศึกษาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันท่ี 22 
กรกฎาคม 2558 
  การจัดการศึกษา 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
          - สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 
          - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
          - สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
          - สาขาวิชาการตลาต สาขางานการตลาด 
          - สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
          - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
          - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล 
        ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
          - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
          - สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง 
          - สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี 
          - สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด 
          - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
         สภาพชุมชน 



 8 
 

  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ต้ังอยู่ในพื้นท่ีตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ห่างจากศาลา
กลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 25 กิโลเมตร 
         อาณาเขต 
             ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าแดด (จังหวัดเชียงราย) 
             ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสอง (จังหวัดแพร่) และอำเภองาว (จังหวัดลำปาง) 
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน 
             ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองพะเยา และอำเภอภูกามยาว 
  สภาพเศรษฐกิจ 
  สภาพเศรษฐกิจบริเวณรอบวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม 
(ทำนา) เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีพื้นท่ีการปลูกพืชไร่ อาทิเช่น ปลูกข้าวโพด เล้ียงสัตว์ ปลูกถั่วเขียว ปลูกถั่วดำ 
รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 
  สภาพสังคม 
  สภาพสังคมเป็นแบบสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่น สมาชิกในชุมชนจะให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน มีการ
ติดต่อกันแบบเป็นกันเอง เอื้อเฟื้อและจริงใจต่อกัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน
ทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน เช่น งานบวช งานศพ และงานบุญต่าง ๆ 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 67 0 0 67 

ปวช.2 77 0 25 102 
ปวช.3 78 0 21 99 

รวม ปวช. 222 0 46 268 
 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภาค ี รวม 
ปวส.1 9 47 56 
ปวส.2 14 66 80 

รวม ปวส. 23 113 136 
  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 138 134 97.10 

ปวส.2 479 44 9.19 
รวม 617 178 28.85 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 86 68 79.07 
ปวส.2 83 70 84.34 

รวม 169 138 81.66 
  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 3 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ท่ีได้รับการ
รับรอง 

8 7 8 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 10 10 8 

พนักงานราชการ(อื่น) 0 - - 
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ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ครูพิเศษสอน 10 10 8 

เจ้าหน้าท่ี 9 - - 

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

7 - - 

รวม ครู 28 27 24 
รวมทั้งส้ิน 47 27 24 
  ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 3 7 

พาณิชยกรรม 2 2 4 

ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 0 0 0 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

อุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 0 0 0 
พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 6 5 11 
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  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอื่น ๆ 6 
รวมทั้งส้ิน 11 
  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 2744000.00 
งบดำเนินงาน 1787000.00 

งบลงทุน 29760000.00 
งบเงินอุดหนุน 3077875.00 
งบรายจ่ายอื่น 2222900.00 

รวมทั้งส้ิน 39591775.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  “คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ รักสามัคคี มีอาชีพ” 
  อัตลักษณ์ 
  “ผู้เรียนมีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”  
  เอกลักษณ์ 
  "เป็นสถานศึกษาให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน” 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
  จัดการศึกษาปลูกฝังจิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างภาวะผู้นำ เคียงคู่คุณธรรม น้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต บริการวิชาชีพสู่ชมขนอย่างยั่งยืน 
  พันธกิจ 
   1. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพ 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างท่ัวถึง 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 
4. สร้างนวัตกร พัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพ 
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5. สร้างการเป็นผู้ประกอบการ 
6. บริการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน   
เป้าประสงค์ 

   1. ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ประชาชนได้รับการบริการและพัฒนาอาชีพ 

  ยุทธศาสตร์ 
   1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและ
เทคโนโลยีท่ี เปล่ียนแปลงไป 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามการทดสอบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. พัฒนาระบบกำกับติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน 
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการหางานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
8. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการ 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

องค์กรคุณธรรม รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐาน
ดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เกียรติบัตรผ่านการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาขนาเล็ก รางวัล
เหรียญทอง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 

การประเมินศูนย์บม่เพาะวิสาหกิจ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 
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  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาววรินทร มโนหาญ  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวสิริพร อินทร์มาตย์  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวเพชรรัตน์ ขอดแกว้  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน์  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน์  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายพงษ์สิทธิ์ กวางแก้ว  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสถาพร ใจคำ  
ครูดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสุพรรษา ขุนทิศ  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายกิตติกร นาทะสันต์  
บุคลากรดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ว่าท่ี ร.ต. ศุภฤกษ์ บุญเจ็น  
ผู้บริหารดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนรัฐ อินต๊ะสาร  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางนวลลออ มอญแก้ว  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางวาสนา คาระมาตร  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายวีระชัย คำเช้ือ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางวนิดา สัญใจ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางวนิดา สัญใจ  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนกิจ เกี้ยวฝ้ัน  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวอัจฉราพินท์ มะลิวงค์  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายพุทธินันท์ อินอื่น  
ครูผู้สอนดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวสลิลทิพย์ จันน้ำสระ  
เจ้าหน้าท่ีดีเด่น 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนรัฐ อินต๊ะสาร  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ 
ปวส. รองชนะเลิศอันดับ 3 เหริยญเงิน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายศิริพงษ์ บุญมา  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 
ระดับ ปวช./ปวส. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญ
ทองแดง 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นางสาวธนาพร ธนเสนีวัฒน์  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายอนิพัทย์ ใจวรณ์  
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

นายธนกฤต สมบูรณ์  
การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

นายณรงฤทธิ์ ประจวบสุข  
การจัดการระบบเครือข่าย 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

นายณรงศักดิ ์ประจวบสุข  
การจัดการระบบเครือข่าย 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

นายฐิติพันธ์ เรือนสอน  รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 
นายฐิติพันธ์ เรือนสอน  
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายวชิรธาร หวลคิด  
การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธรรมรัตน์ ธรรมสอน  
การติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายซิง ลี  
การติดต้ังไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายเดชเดชา ไชยมงคล  
งานฝึกฝีมือ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายทิชานนท์ สุขนุช  
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสุริยชัย กองปิน  
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายโรจน์ชัย สมศรี  
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสันติกรณ์ อยู่ด ี 
งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายฉัตรมงคล รูปดี  
งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายจุลเทพ เรืองรัตนศิริกุล  
งานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายพุฒิพงษ์ ใจดี  
การกลึงช้ินงาน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนาธิป ทะลิ  
เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวกฤติมา โพธิ์ล้อม  
การแข่งขนัตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมอืงและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายจตุพล อินต๊ะ  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุธีนันท์ ยาสมุทร  
่ประกวดเล่านิทานพื้นบา้น 

รองชนะเลิศ จังหวดั อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสุธีนันท์ ยาสมุทร  
่ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายจิรภัทร เรือนสอน  
การประกวดโฟล์คซอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสัณหเจต ต้ังจิตติวัฒนา  
การประกวดโฟล์คซอง 

รองชนะเลิศ จังหวดั อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายเอกรัตน์ หลักเมือง  
การประกวดโฟล์คซอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายชาญชัย พละมา  
การประกวดโฟล์คซอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายอนิรุจน์ วงค์วาล  
การประกวดโฟล์คซอง 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายปิยะพัฒน์ เมฆสุวรรณ์  
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) (ชาย) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายณรงฤทธิ์ ประจวบสุข  
ระบบเปิด-ปิดประตู้ด้วยบัตร RFID และการตรวจวัด
อุณภูมิของร่างกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายณรงศักดิ์ ประจวบสุข  
ระบบเปิด-ปิดประตู้ด้วยบัตร RFID และการตรวจวัด
อุณภูมิของร่างกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายพิชิตชัย เมืองช่ืน  
ระบบเปิด-ปิดประตู้ด้วยบัตร RFID และการตรวจวัด
อุณภูมิของร่างกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนกฤต สมบูรณ์  
ระบบเปิด-ปิดประตู้ด้วยบัตร RFID และการตรวจวัด
อุณภูมิของร่างกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายภานุพันธ์ อัมพุธ  
ระบบเปิด-ปิดประตู้ด้วยบัตร RFID และการตรวจวัด
อุณภูมิของร่างกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธีรภัทร มหายศ  
ระบบเปิด-ปิดประตู้ด้วยบัตร RFID และการตรวจวัด
อุณภูมิของร่างกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวชิรวิชญ์ รักเมือง  
ระบบเปิด-ปิดประตู้ด้วยบัตร RFID และการตรวจวัด
อุณภูมิของร่างกาย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายณัฐวุฒิ ขุนทอง  
คุกกี้โปรตีนจ้ิงหรีด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวอนัญญา สะสาง  
คุกกี้โปรตีนจิ้งหรีด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวนิภา คล่องแคล่ว  
คุกกี้โปรตีนจิ้งหรีด 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายอัครเดช จำปาลาว  
เครื่องรีดเชือกกล้วย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสหชัย เลาสาร  
เครื่องรีดเชือกกล้วย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายศราวุฒิ แซ่เล่า  
เครื่องรีดเชือกกล้วย 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายจุฑานนท์ถกร ทำสิลา  
สวนหย่อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายเจษฎา พ่อสียา  
สวนหย่อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายฐิติพงศ์ จัททรขาว  
สวนหย่อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายพนมชัย นันตา  
สวนหย่อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวนิราภรณ์ แซ่ท้าว  
กุหลาบลายม้ง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวมาลัย แซ่จาง  
กุหลาบลายม้ง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวมณีรัตน์ แซ่กง  
กุหลาบลายม้ง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายประสิทธิ์ศักดิ์ คล้ายอุบล  
กุหลาบลายม้ง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวทันยา ยาสมุทร์  
กุหลาบลายม้ง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพงศธรณ์ กฐินเทศ  
เครื่องช่วยเคล่ือนไหวหัวไหล่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายกิตติยศ แก่นคำ  
เครื่องช่วยเคล่ือนไหวหัวไหล่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาววทันยา ยาสมุทร์  
เครื่องช่วยเคล่ือนไหวหัวไหล่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวพรพิพัฒน์ พระวิสัตย์  
เครื่องช่วยเคล่ือนไหวหัวไหล่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายกิตติศักดิ์ กาสคำสุข  
เครื่องช่วยเคล่ือนไหวหัวไหล่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวสุนิสา เรือนสอน  
เครื่องช่วยเคล่ือนไหวหัวไหล่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวสิรินทร์ทิพย์ ราชเนตร  
เครื่องช่วยเคล่ือนไหวหัวไหล่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวดั 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาพะเยา 

นางสาวกวิสรา นันตาฤทธิ์  
ก้อนดับกล่ินอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายพงศ์เพชร ใจวรณ์  
ก้อนดับกล่ินอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวชมพูนุช สมศรี  
ก้อนดับกล่ินอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวมุทิตา เผ่ากันทะ  
ก้อนดับกล่ินอเนกประสงค์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายณรงฤทธิ์ ประจวบสุข  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. รอง
ชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายณรงศักดิ์ ประจวบสุข  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย ระดับ ปวส. รอง
ชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายภาณุพันธ์ อัมพุธ  
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับ 
ปวช./ปวส. รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายธนินโชตน์ ปล้ืมจิตต์  
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ระดับ 
ปวช./ปวส. รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายอนิพัทย์ ใจวรณ์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายธนกฤต สมบูรณ์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายธนพล ยิ่งเลิศ  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. 
รองชนะเลิศอันดับ 4 เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร 

นายสันติกรณ์ อยู่ด ี 
ทักษะงานจักรยายนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายมิ่งกมล เลิศคำ  
ทักษะงานจักรยายนต์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายเดชเดชา ไชยมงคล  
ทักษะการกลึงช้ินงาน 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายอนิพัทย์ ใจวรณ์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนกฤต สมบูรณ์  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนพล ยิ่งเลิศ  
ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายณรงค์ฤทธิ์ ประจวบสุข  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายณรงค์ศักดิ์ ประจวบสุข  
ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธนินโชตน์ ปล้ืมจิตต์  
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายภาณุพันธ์ อัมพุธ  
ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายปิยะพัฒน์ เมฆสุวรรณ  ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) 
นางสาวอภิสรา เผ่ากันทะ  
การประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายเกรียงศักดิ์ วรชิน  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวพรรณิภา ตรงใจมีโชค  
การประกวดมารยาทไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายฉัตรมงคล รูปดี  
ทักษะงานวัดละเอยีด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายจุลเทพ เรืองรัตนศิริกุล  
ทักษะงานวัดละเอียด 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายฐิติพงศ์ จันทร์ขาว  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายบวรภัค เทียนรุ่งยอดภู  
ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายธีรภัทร บัวนาค  
ทักษะงานฝึกฝีมือ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายเกียรติชัย ซะวงค์สืบ  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวเจนจิรา จันทร์ขาว  
การประกวดรักการอ่าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายจตุพล อินต๊ะ  
การประกวดสุนทรพจน ์

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นายสุธีนนท์ ยาสมุทร  
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวจตุพร กะการด ี 
การประกวดร้องเพลงสากล 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวกัลยาลักษณ์ เชอมือ  
การประกวดตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวอรัญญา สะสาง  
การประกวดตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัญญารัต สุพร  
การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวปริชาติ มหาลือ  
ขนมเบ้ืองกรอบกอแก้ว ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวโชติวรรณ โพธิศาสตร์  
ขนมเบ้ืองกรอบกอแก้ว ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา 

นางสาวปริชาติ มหาลือ  
ขนมเบ้ืองกรอบกอแก้ว ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารไทย 

รางวัลอื่นๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 

นางสาวโชติวรรณ โพธิศาสตร์  
ขนมเบ้ืองกรอบกอแก้ว ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหารไทย 

รางวัลอื่นๆ ภาค อาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ 

 



 

ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพิ่มเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน 
ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทำงาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมี
อยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 



 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    1.6.1 กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
        - โครงการประเมินมาตฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 
        - คำส่ังเรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 
        - รูปการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 
    1.6.2 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปท่ีี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
        - มีจำนวน 87 คน 
    1.6.3 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
        - มีจำนวน 84 คน 
    1.6.4 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
        - มีจำนวน 75 คน 
    1.6.5 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ทีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
        - มีจำนวน 71 คน 
    16.5 ผลการประเมิน 
        - ผลการคำนวณได้ร้อยละ 95.67  
        - ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน  
        - ระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   1.7.1 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
        - มีจำนวน 87 คน 
   1.7.2 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปท่ีี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
        - มีจำนวน 71 คน 
   1.7.3 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
        - ไม่มีผู้เรียนในระดับ ปวช. เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
   1.7.4 จำนวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติขึ้นไป 
        - ไม่มีผู้เรียนในระดับ ปวส. เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
   1.7.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 
        - ไม่มี 
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   ผลการคำนวณจึงไม่มี 
   ผลการประเมินจึงไม่มี 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
          1.3.1 สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การเป็นผู้ ประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา 
                 - มีแผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ประจำปีการศึกษา 2563 
          1.3.2 จำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระ 
                - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563  
          1.3.3 จำนวนผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
                - มีจำนวน 2 ราย ดังนี้ 
                  1. นางสาวกวิสรา นันตาฤทธิ์ เจ้าของธุรกิจถ่ายเอกสาร บ้านเลขท่ี 86 หมู่ 2 ตำบลดงสุวรรณ 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 
      2. นายพงศ์เพรช ใจวรณ์ เจ้าของธุรกิจเขียงหมู บ้านเลขท่ี 76/10 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอก
คำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 

           1.3.4 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินท่ี
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 
ดาว ระดับ 5 ดาว 
                 - วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ระดับ 3 ดาว 
          1.3.5 ผลการประเมินได้ร้อยละ 37.5 และผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ได้ระดับ 3 ดาว ได้ค่า
คะแนนเท่ากับ 3 และระดับคุณภาพ คือ ดี 
     
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    1.5.1 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
          - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
    1.5.2 ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด 
          - รางวัลชนะเลิศ  
               1. ทักษะการกลึงช้ินงาน 
               2. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 
               3. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
               4. ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ 
               5. ทักษะงานจักรยายนต์ 
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               6. การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) 
               7. การประกวดร้องเพลงสากล (หญิง) 
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
               1. ทักษะงานวัดละเอียด 
               2. ทักษะการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  
               3. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) 
               4. การประกวดรักการอ่าน 
               5. การประกวดสุนทรพจน์ 
               6. การประกวดเล่านิทานพื้นบา้น 
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
               1. ทักษะงานฝึกฝีมือ 
               2. การประกวดร้องเพลงสากล 
               3. การประกวดตอบปัญหาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
               4. การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 
    1.5.3 ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค 
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ เหรียญเงิน 
               1. ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย 
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับ เหรียญทองแดง 
               1. ทักษะการพัฒนามลัติมีเดียแบบหลายมิติ 
          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้รับ เหรียญเงิน 
               1. ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ 
    1.5.4 ผลการประเมิน 
          - มีผลการประเมินตามข้อ 1 และขอ้ 3  
          - ค่าคะแนน อยู่ในระดับ 3 
          - ระดับคุณภาพ ดี 
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
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1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
    1.1.1 กระบวนการดูและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน 
          - คำส่ังวิทยาลัย ท่ี 081/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีราชการ ประจำภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - คำส่ังวิทยาลัย ท่ี 088/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะครูท่ีปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบ
ปกติ) 
          - คำส่ังวิทยาลัย ท่ี 102/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะครูท่ีปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบ
ปกติ/เพิ่มเติม) 
          - คำส่ังวิทยาลัย ท่ี 190/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะครูท่ีปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ทวิภาคี) 
          - คำส่ังวิทยาลัย ท่ี 202/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะครูท่ีปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไข) 
          - บันทึกโฮมรูมระบบ RMS ภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - บันทึกข้อความเรื่อง กำหนดส่งบันทึกโฮมรูม ประจำภาคเรียนท่ี 2/2564 
          - บันทึกโฮมรูมของครูท่ีปรึกษา ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
     1.1.2 จำนวนรายช่ือผู้เรียนระดับ ปวช.3 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา 
          - จำนวน 86 คน ดังนี้ 
                - สาขาวิชาช่างยนต์ 19 คน  
                - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 14 คน  
                - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 17 คน 
                - สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 คน  
                - สาขาวิชาการบัญชี 12 คน  
                - สาขาวิชาการตลาด 17 คน  
     1.1.3 จำนวนรายช่ือผู้เรียนระดับ ปวส.2 แรกเข้าของรุ่นท่ีสำเร็จการศึกษา 
          - จำนวน 83 คน ดังนี้ 
                - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 18 คน  
                - สาขาวิชาไฟฟ้า 32 คน  
                - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 7 คน  
                - สาขาวิชาการบัญชี 24 คน  
                - สาขาวิชาการตลาด 2 คน 
     1.1.4 จำนวนรายช่ือผู้เรียนระดับ ปวช.3 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
          - จำนวน 68 คน ดังนี้ 
                - สาขาวิชาช่างยนต์ 18 คน  
                - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 16 คน  
                - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 12 คน 
                - สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 คน  
                - สาขาวิชาการบัญชี 7 คน  
                - สาขาวิชาการตลาด 11 คน 
     1.1.5 จำนวนรายช่ือผู้เรียนระดับ ปวส.2 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
         - จำนวน 70 คน ดังนี้ 
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                - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 17 คน  
                - สาขาวิชาไฟฟ้า 25 คน  
                - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 คน  
                - สาขาวิชาการบัญชี 20 คน  
                - สาขาวิชาการตลาด 2 คน 
     1.1.6 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
           - รายงานผลการดำเนินงาน โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
           - รายงานผลการดำเนินงาน โครงการผู้เรียนอาชีวศึกษาห่างไกลยาเสพติด (กลุ่มเส่ียง) เพื่อลดปัญหา
การออกกลางค้นของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
           - บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการการติดตามนักเรียนในระบบ "พาน้องกลับบ้าน" 
           - หนังสือ ท่ี ศธ 0622/133 เรื่อง รายงานผลการติดตามและค้นหานักเรียนออกกลางคันเพื่อนำเข้า
สู่ระบบการศึกษา      
     1.1.7 ผลการประเมนิ 
          - ผลการคำนวนคิดเป็นร้อยละ 81.66 การประเมินอยู่ในระดับ 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
1.2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     1.2.1 จำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
          - ระดับ ปวช. มีจำนวน 222 คน 
          - ระดับ ปวส. มีจำนวน 136 คน 
          - ระดับ ปวช. ทิวศึกษา มีจำนวน 46 คน 
     1.2.2 จำนวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ช่ือ
สัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะ
ผู้นำกล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          - รายงานผลการดำเนิงงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมพลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนานักเรียนซ่อสะอาดต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการแห่เทียนพรรษาสร้างศรัทธาทำความดี ประจำปี 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 
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          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปี
การศึกษา 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 
          - รายงานผลการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 
    1.2.3 หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
          - สรุปจำนวนร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
    1.2.4 ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
          - ผลการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้มาตรฐานดีเด่น เหรียญทอง 
    1.2.5 ผลการประเมิน 
          - มีผลการประเมินตามข้อ 5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเย่ียม 
1.8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
    1.8.1 กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุญาตดำเนินตามโครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 
          - รายงานผลการดำเนินโครงการติดติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
    1.8.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีท่ีผ่านมา 
          - มีจำนวน 134 คน 
    1.8.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีท่ีผ่านมา 
          - มีจำนวน 44 คน 
    1.8.4 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีท่ีผ่านมาท่ีมีงานทำ ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
          - มีจำนวน 105 คน 
    1.8.5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในปีท่ีผ่านมาท่ีมี งานทำ 
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
          - มีจำนวน 39 คน 
    1.8.6 ผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
          - ในระดับ ปวช. มีจำนวน 105 คน 
          - ในระดับ ปวส. มีจำนวน 39 คน  
    1.8.7 ผลการประเมิน  
          - ได้ร้อยละ 80.90 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเย่ียม 
  2) จุดเด่น  
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  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตอาสาอยู่เนื่องนิตย์ และมีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
  สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน (สทศ.) 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ จากเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการกระจายตาม
กิจกรรมอย่างเหมาะสมอย่างท่ัวถึง รวมถึงการระดมทรัพยากรจากผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษาเพื่อมา
สนับสนุนในการทำกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา 
  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
      2.1.1.1 สถานศึกษามกีารศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร 
             - โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาช่างยนต์ 
             - รูปสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและประสานงานกับสถานประกอบการ 
             - แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
             - รูปสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและประสานงานกับสถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
             - รูปการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อพฒันาหรือการปรับปรุง 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาไฟฟ้า 
             - รูปของโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรว่มกับสถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
             - แผนการฝึกอาชีพ วิชาการฝึกงาน 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดการทำแผนการฝึก 
             - แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดการทำแผนการฝึก 
             - แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 
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             - รูปการศึกษาความต้องการตลาดแรงงาน ณ สถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 
             - รูปการศึกษาความต้องการตลาดแรงงาน ณ สถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวช. 
             - แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
             - รูปการศึกษาความต้องของตลาดแรงงาน ณ สถานประกอบการ 
             - การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. 
             - รายงานการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ปี 2564  
             - แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ 
      2.1.1.2 สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
             - รูปสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและประสานงานกับสถานประกอบการ 
             - รูปการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
             - รูปสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและประสานกับสถานประกอบการ 
             - รูปการปรึกษาหาหรือร่วมกับสถานประกอบการ 
             - หนังสือ ศธ 0622.11/ว 283 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำข้อตกลงความร่วมมือและพัฒนา
หลักสูตรกับสถานประกอบการ 
      2.1.1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาวิชาหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาการประยุกต์โปรแกรม
ตารางงานเพื่องานบัญชี 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึก รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์
และรายวิชาฝึกงาน 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึก รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ รายวิชาวิทยาการก้าวหน้าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และรายวิชาฝึกงาน 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอจัดทำแผนการฝึก รายวิชาฝึกงาน 1 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาการควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึก รายวิชาฝึกงาน รายวิชาการติดต้ัง
ไฟฟ้า 2 และรายวิชาซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 
             - บันทึกขอ้ความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึก รายวิชาฝึกงาน  
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษสถาน
ประกอบการ 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการ ฝึก รายวิชาภาษาอังกฤษสถาน
ประกอบการ 
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             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการอาชีพ 
             - บันทกึข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการฝึก รายวิชาฝึกงาน 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาการขายเบ้ืองต้น 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาการวัดละเอียด 
             - บันทึกขอ้ความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาทักษะภาษาไทยเชิง
วิชาชีพ 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา รายวิชาฝึกงาน 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้ รายวิชาเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองต้น 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ขอพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา รายวิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์  
             - แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 
             - สรุปแผนการฝึกรายวิชาในสถานประกอบการ 
      2.1.1.4 สถานศึกษามกีารใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา 
             - แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชางานปรับแต่งรถยนต์ 
             - แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาผลิตช้ินส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 
             - แผนการฝึกอาชีพ รายวิชาการฝึกงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
             - แผนการฝึก รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์  
             - แผนการฝึก รายวิชาการฝึกงาน สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร ์
             - แผนการฝึก รายวิชาการฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
             - แผนการฝึก รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร ์
             - แผนการฝึกสมรรถนะของนักศึกษาโครงงานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้กับ
สถานประกอบการ สาขางานบัญชี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
             - แผนการฝึกสมรรถนะของนักศึกษาโครงงานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้กับ
สถานประกอบการ สาขางานการตลาด ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
      2.1.1.5 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ส่งบันทึกหลังการสอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของครูผู้สอน 
             - บันทกึข้อความเรื่อง ส่งบันทึกหลังการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ของครูผู้สอน 
             - บันทึกรายงานการนิเทศ รายวิชาการฝึกงาน สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
             - บันทึกรายงานการนิเทศ รายวิชางานบริการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
             - บันทึกรายงานการนิเทศ รายวิชาการฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
             - บันทึกรายงานการนิเทศ รายวิชาการฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชี 
             - บันทึกรายงานการนิเทศ รายวิชาการฝึกงาน 1 สาขาวิชาการบัญชี 
             - รายงานการนิเทศ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
             - รายงานการนิเทศ แผนกวิชาการตลาด 
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             - แบบสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564        
      2.1.1.6 ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
             - ผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอด
เย่ียม 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกำหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 
      2.1.2.1 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
             - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน 7 สาขางาน 
             - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีจำนวน 5 สาขางาน 
      2.1.2.2 จำนวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาหรื อ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
             - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีจำนวน 7 สาขางาน 
             - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มีจำนวน 4 สาขางาน 
      2.1.2.3 ผลการประเมินารพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
             - ผลการประเมินได้ร้อยละ 90.90 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
      2.2.1.1 ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
              - โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและแบบบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
              - รายงานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสาขาวิชา    
              - ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
              - คำส่ังวิทยาลัย เลขท่่ี 085/2564 เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการ (ครู) พนักงานราชการ (ครู) ครู
พิเศษสอน ทำการสอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 
              - คำส่ังวิทยาลัย เลขท่่ี 222/2564 เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการ (ครู) พนักงานราชการ (ครู) ครู
พิเศษสอน ทำการสอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) 
      2.2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              - รายงานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสาขาวิชา 
              - ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
      2.2.1.3 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนด รูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
              - รายงานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสาขาวิชา 
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              - ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา 
      2.2.1.4 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
              - รายงานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสาขาวิชา 
              - ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา 
      2.2.1.5 แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัด และประเมินผลสภาพจริง ด้วยรูปแบบ
วิธีการท่ีหลากหลาย 
              - รายงานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสาขาวิชา 
              - ตัวอย่าง รูปการบริหารการจัดการช้ันเรียน โดยใช้โปรแกรม RMS ในการจัดการเรียนของ
ครูผู้สอน 
      2.2.1.6 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏบิัติ 
              - ได้ดำเนินการตาม 1, 2, 3, 4 และ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
2.2.2 การจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเปน็สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
      2.2.2.1 จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
              - มีจำนวน 28 คน 
      2.2.2.2 จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
              - แบบสรุปจำนวนครูผู้สอนท่ีจัดผู้สอนท่ีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
              - บันทึกข้อความเรื่อง ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
              - บันทึกข้อความเรื่อง ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
     2.2.2.3 ผลการประเมินการจัดการทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
              - ได้ร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเย่ียม 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
     3.1.1.1 จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
             - จำนวน 28 คน 
     3.1.1.2 จำนวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
             - จำนวน 24 คน 
             - รายงานข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
             - รายงานข้อมูลครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอนของแต่ละแผนกวิชา 
     3.1.1.3 จำนวนครูผู้สอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชา 
             - จำนวน 28 คน 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ส่งแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของแต่ละแผนกวิชา 
             - บันทึกข้อความเรื่อง ส่งแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ของแต่ละแผนกวิชา 
     3.1.1.4 จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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             - จำนวน 28 คน 
             - รายงานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ของแต่ละสาขาวิชา 
     3.1.1.5 จำนวนครูผู้สอนท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
             - จำนวน 28 คน 
             - รายงานคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ของแต่ละสาขาวิชา 
     3.1.1.6 จำนวนครูผู้สอนท่ีครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู ้
             - จำนวน 28 คน 
             - การจัดการวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 1 /2564 จำนวน 26 คน 
             - การจัดการวิจัยในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2564 จำนวน 28 คน 
     3.1.1.7 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
             - ได้ร้อยละ 97.14 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
     3.1.2.1 ครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
             - มีจำนวน 28 คน 
     3.1.2.2 ครูผู้สอนท่ีจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
             - มีจำนวน 28 คน 
             - ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉล่ียสะสมของผู้เรียน  
     3.1.2.3 ครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
             - มีจำนวน 28 คน 
             - รูปข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำช้ันเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
     3.1.2.4 ครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
             - มีจำนวน 28 คน 
             - รูปบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     3.1.2.5 ครูผู้สอนท่ีใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
             - มีจำนวน 28 คน 
             - ตัวอย่าง ใบงานท่ี 1.5 ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ 
             - รูปใช้วิธีเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน 
     3.1.2.6 ครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
             - มีจำนวน 28 คน 
             - แบบแจ้งรายช่ือผู้ขอสอบแก้ตัวและอนุมัติผลการเรียน 
             - รูปการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
     3.1.2.7 ผลการประเมินการบริหารจัดการช้ันเรียน 
             - ได้ร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเย่ียม 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
     3.1.3.1 จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
             - จำนวน 28 คน 
             - จำนวนครูผู้สอนท้ังหมดของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ปีการศึกษา 2564 
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     3.1.3.2 จำนวนครูผู้สอนท่ีจัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
             - จำนวน 28 คน  
             - บันทึกข้อความเรื่อง รายงานการจัดแผนกพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID PLAN) ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 
     3.1.3.3 จำนวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อป ี
             - จำนวน 28 คน 
             - คำส่ังวิทยาลัย เลขท่ี 212/2564 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ข้าราชการ พนักงานราชการและครูสายงานการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะฯ ว9/2564 
             - รายงานผลการดำเนินงานโครงการพฒันาข้าราชการ พนักงานราชการและครูสายงานการสอนให้
มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ว9/2564 
             - คำส่ังวิทยาลัย เลขท่ี 186/2564 เรื่องให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ช่ัวคราวเดินทางไปราชการ 
             - คำส่ังวิทยาลัย เลขท่ี 191/2564 เรื่องให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ช่ัวคราวเดินทางไปราชการ 
             - เกียรติบัตรครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง  
     3.1.3.4 จำนวนครูท่ีสอนท่ีนำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
             - จำนวน 28 คน 
             - คำส่ังวิทยาลัย เลขท่ี 191/2564 เรื่องให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ช่ัวคราวเดินทางไปราชการ 
             - คำส่ังวิทยาลัย เลขท่ี 208/2564 เรื่องให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้าง
ช่ัวคราวเดินทางไปราชการ 
             - รูปเข้าอบรมโครงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     3.1.3.5 ผลการประเมินการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
              - ได้ร้อยละ 60 มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 และระดับคุณภาพ คือ ดี 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
    5.5.1 จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้ังหมดของสถานศึกษา 
          - มีจำนวน 30 ห้อง 
    5.5.2 จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
          - มีจำนวน 30 ห้อง 
    5.5.3 หลักฐานระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
          - ผลการทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ต จาก speedtest.net 
          - ผลการทดสอบความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ต จาก speedtest.com 
          - เอกสารการเปล่ียนแปลง Package บริการส่ือสารข้อมูล  
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
          - สรุปผลการประเมินโครงการการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
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    5.5.4 ผลการประเมินการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
          - ได้ร้อยละ 100 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเย่ียม 
4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการ
บริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
3.2.2 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
        3.2.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
                - ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ (RMS) 
                - เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
        3.2.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
                - ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ (RMS) 
                - เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
        3.2.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
                - ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ (RMS) 
                - เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
        3.2.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                - รายงานผลการดำเนินการโครงการวิจัยความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 
                - รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
        3.2.2.5 ผู้บริหารสถานศึกษามีการนำผลจากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
                - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการซอ่มบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย     
        3.2.2.6 ผลการประเมนิการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
                - มีผลการประเมินข้อท่ี 1,2,3,4 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
5.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
    5.1.1 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวย
ความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
          - มีอาคาร จำนวน 11 หลัง  
          - มีห้องเรียน จำนวน 26 ห้อง   
    5.1.2 แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองามฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและนักเรียน 
          - โครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมห้องประชุมช้ัน 1 
          - โครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
          - โครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อทาสีอาคารปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
          - โครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมแผ่นฝ้าย เพดาน อาคารปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
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          - โครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมลานกิจกรรมภายในวิทยาลัย 
          - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานท่ีและพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
    5.1.3 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนงาน โครงท่ีกำหนด 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมห้องประชุมช้ัน 1 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อทาสีอาคารปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมแผ่นฝ้าย เพดาน อาคารปฏิบัติการ 3 
ช้ัน 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมลานกิจกรรมภายในวิทยาลัย 
    5.1.4 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
          - รูปสภาพแวดล้อม สถานท่ีนั่งพักผ่อนในเวลาว่างสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 
          - รูปสภาพแวดล้อมห้องเรียนปฏิบัติการ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 
          - รูปสภาพบรรยากาศ ห้องเรียนทฤษฎี (ภาษาอังกฤษ) 
          - รูปสภาพแวดล้อมโรงฝึกงาน สาขางานช่างกลโรงงานและเทคนิคพื้นฐาน 
          - รูปสภาพแวดล้อมห้องเรียนสาขาวิชาพาณิชยการ 
          - รูปสภาพแวดล้อมห้องเรียนปฏิบัติการ สาขางานช่างยนต์ 
          - รูปสภาพแวดล้องห้องเรียนปฏิบัติการ สาขางานช่างไฟฟ้า 
    5.1.5 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และส่ิงอำนวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมห้องประชุมช้ัน 1 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อทาสีอาคารปฏิบัติการ 3 ช้ัน 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมแผ่นฝ้าย เพดาน อาคารปฏิบัติการ 3 
ช้ัน 
          - รูปประกอบโครงการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างค่าแรงเพื่อซ่อมแซมลานกิจกรรมภายในวิทยาลัย 
    5.1.6 ผลการประเมินอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
          - มีการดำเนินการตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
    5.2.1 ระบบไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับสถาพใช้งานในสภานศึกษา 
          - รูปประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าส่งกำลังไฟฟ้าในวิทยาลัย 
          - รูปตู้ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างอาคารอำนวยการ 
          - รูปตู้ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างอาคารวิทยบริการ 
          - รูปตู้ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างอาคารปฏิบัติการ 
          - รูปตู้ควบคุมไฟฟ้าและแสงสว่างโรงฝึกงาน 
          - รูปหลอดไฟ LED บริเวณอาคารต่างๆ 
          - รูปเต้ารับและเต้าเสียบไฟฟ้าภายในอาคาร 
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          - รูปการเดินสายไฟภายในอาคารต่างๆ 
          - รูปอุปกรณ์สายไฟภายในอาคาร 
          - รูปเต้ารับและเต้าเสียบภายในอาคารู 
   5.2.2 สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำด่ืม น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
          - รูปโรงทำน้ำประปาภายในวิทยาลัย 
          - รูปจุดบริการน้ำด่ืม RO ภายในวิทยาลัย จำนวน 4 จุด 
   5.2.3 สถานศึกษามีถนน ช่องทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาท่ีสะดวกปลอดภัย มีระบบระบาย
น้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา 
          - รูปถนน ช่องทางเดิน และระบบคมนาคมภายในสถานศึกษาบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ 
          - รูปท่อระบายน้ำภายในวิทยาลัย 
          - รูปการคัดแยกขยะภายในวิทยาลัย 
   5.2.4 สถานศึกษามรีะบบการส่ือสารภายในและภายนอกท่ีทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
          - รูปโทรศัพท์ท่ีใช้ติดต่อภายในสถานศึกษา 
          - รูปการปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WIFI) ภายในสถานศึกษา 
   5.2.5 สถานศึกษามีระบบรรักษาความปลอดภัย 
          - คำส่ังเรื่อง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำสถานท่ีราชการ  
          - รูปกล้องวงจรปิดท่ีใช้ภายในวิทยาลัย 
          - รูปถังดับเพลิงท่ีใช้ภายในวิทยาลัย 
   5.2.6 ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
   ่       - มีการดำเนินการตามข้อ 1, 2, 3, 4, และ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอด
เย่ียม 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
   5.3.1 แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
          - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 
ปี) 
          - โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
          - สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 
   5.3.2 ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียนหรือผู้สนใจ 
          - ภาพบรรยากาศศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
   5.3.3 จำนวนหนังสือต่อผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเอง 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 
          - บันทึกข้อความเรื่อง การคัดเลือก E Book ในระบบ E Library 
          - คำส่ังวิทยาลัยเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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          - บันทึกข้อความเรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาหนังสือเรียน ตามโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาหนังสือเรียน ตามโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อส่ืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเสริม 
          - คำส่ังวิทยาลัยเรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
          - บันทึกข้อความเรื่อง การเสนอรายช่ือหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซื้อหนังสือตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
   5.3.4 จำนวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา 
          - ระดับ ปวช. มีจำนวน 222 คน 
          - ระดับ ปวส. มีจำนวน 136 คน 
          - ระดับ ปวช. ทิวศึกษา มีจำนวน 46 คน 
   5.3.5 จำนวนผู้เรียนท่ีใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
          - เดือนมิถุนายน 2564 มีผู้เข้าใช้จำนวน 316 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนมิถุนายน ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - เดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าใช้จำนวน 326 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - เดือนสิงหาคม 2564 มีผู้เข้าใช้จำนวน 333 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนสิงหาคม ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - เดือนกันยายน 2564 มีผู้เข้าใช้จำนวน 320 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนกันยายน ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - เดือนตุลาคม 2564 มีผู้เข้าใช้จำนวน 333 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนตุลาคม ในภาคเรียนท่ี 1/2564 
          - เดือนพฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้าใช้จำนวน 335 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการ
เข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนพฤศจิกายน ในภาคเรียนท่ี 2/2564 
          - เดือนธันวาคม 2564 มีผู้เข้าใช้จำนวน 337 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนธันวาคม ในภาคเรียนท่ี 2/2564 
          - เดือนมกราคม 2565 มีผู้เข้าใช้จำนวน 340 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนมกราคม ในภาคเรียนท่ี 2/2564 
          - เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าใช้จำนวน 338 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้า
ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ในภาคเรียนท่ี 2/2564 
          - เดือนมีนาคม 2565 มีผู้เขา้ใช้จำนวน 316 คน จากบันทึกข้อความเรื่อง ขอรายงานสถิติการเข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ประจำเดือนมีนาคม ในภาคเรียนท่ี 2/2564 
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          - รวมทั้งหมดมีผู้ใช้งานจำนวน 3,294 คน 
   5.3.6 จำนวนสาขาวิชาท่ีสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
          - ในระดับ ปวช. มีจำนวน 7 สาขาวิชา 
          - ในระดับ ปวส. มีจำนวน 5 สาขาวิชา 
   5.3.7 จำนวนสาขาวิชาท่ีมีแหล่งการเรียนรู้หรือส่ือ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 
          - ในระดับ ปวช. มีจำนวน 7 สาขาวิชา 
          - ในระดับ ปวส. มีจำนวน 5 สาขาวิชา 
   5.3.8 ผลประเมินแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
          - มีผลการดำเนินตาม 1, 2, 3, 4 และ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเย่ียม 
5.4 ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
   5.4.1 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
         - สรุปผลการดำเนินงาน โครงการซ่อมบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย 
   5.4.2 มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการจัดเก็บ
และใช้ข้อมูล 
         - คำส่ังวิทยาลัยเลขท่ี 081/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้
มอบหมายให้ นายธนรัฐ อินต๊ะสาร ข้าราชการครู คศ.2 เป็นหัวศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
         - รูปการควบคุมการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยและการพิสูจน์ตัวตน ก่อนการเข้าใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต 
   5.4.3 มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายในสถานศึกษา 
         - รูปการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
         - รูปอุปกรณ์ใช้ในการควบคุมการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต 
   5.4.4 มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
         - รูประบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคดอำคใต้ (RMS) 
         - รูประบบ Google For Education 
         - รูประบบ Office 365 
   5.4.5 มีระบบสารสนเทศเช่ือมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
         - รูประบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน ์
         - รูปเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
   5.4.6 ผลการประเมินระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
         - ได้ดำเนินการตามข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
    4.1.1 ขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1.1.1 การสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
                 - แบบสำรวจข้อมูลสถานประกอบการ เพื่อทำงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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                 - แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
          4.1.1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา 
                 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตต๊ิง จำกัด 
                 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ The Pizza Company สาขาพะเยา 
                 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 
                 - รูปพิธีการลงนามความร่วมมือ (MOU และการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี          
    4.1.2 ขัน้วางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1.2.1 จัดทำแผนงานและจัดทำ แผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
          4.1.2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 
                 - โครงการแนะแนวสัญจรและแนะแนวอาชีพสำหรับการจัดการออกบูธ 
                 - คำส่ังวิทยาลัย ท่ี 001/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร 
ประจำปีการศึกษา 2564 
                 - รูปการแนะแนวผู้เรียน 
    4.1.3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1.3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
                 - ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 
                 - ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
          4.1.3.2 ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
                 - โครงการปฐมนิเทศฝึกงานและทำสัญญาฝีกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ 
                 - คำส่ังวิทยาลัย ท่ี 033/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึก
อาชีพและทำสัญญาฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 
          4.1.3.3 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
                 - แบบตารางวิเคราะห์งานรายวิชาเลือกสาขางานหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนารายวิชาสาขา
งานทวิภาคี ตามแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1.3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
                 - หนังสือ ท่ี ศธ 0622.11/ว 533 เรื่อง ขอส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 
                 - สมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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    4.1.4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1.4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
                 - บันทึกรายงานการนิเทศ 
                 - รายงานการนิเทศฝึกงาน 
          4.1.4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 
                 - แบบประเมินผลการเรียนในสถานประกอบการ 
    4.1.5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          4.1.5.1 การสำเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
                 - รายช่ือผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
    4.1.6 ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
          - ได้มีการดำเนินการตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
  2) จุดเด่น  
      - ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนตลอดเวลา 
             - วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้มีการระดมทรัพยากร 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
     - ควรระดมทรัพยากรให้มากกว่านี้ยังไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 
            - ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     - เพิ่มปริมาณห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
      3.2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 2564 
              - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ครั้งท่ี 2 ปี
การศึกษา 2565 
              - รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ครั้งท่ี  3 ปี
การศึกษา 2565 
      3.2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 
              -แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ พ.ศ. 2562-2564 
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      3.2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
              - คำส่ังวิทยาลัยท่ี 226/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
              - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุญาตประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2564 
              - แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 
      3.2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
             - บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ วันที 25 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
             - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ณ วันที 25 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
             - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ณ วันที 11 
เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 
             - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ณ วันที 30 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
             - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ วันท่ี 30 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2564 
             - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  ณ วันที 17 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
             - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ วันท่ี 17 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2564 
     3.2.1.5 ผลการประเมินการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
             - ได้ดำเนินการตามข้อ 1,2,3 และ 4 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน 
     4.2.1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังใน
และต่างประเทศ 
           - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการ ทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 
2564 
           - โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2564 
           - โครงการพัฒนาฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
           - รายงานหลักสูตรท่ีเปิดสอนของสถานศึกษา 
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     4.2.2 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพฒันาศักยภาพ
ครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
           - รายช่ือสถานประกอบการประจำปีการศึกษา 2564 
           - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อ าชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา 
           - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตต๊ิง จำกัด 
           - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด 
           - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา  
           - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่ อพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ 
           - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ The Pizza Company สาขาพะเยา 
           - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา อาชีวศึกษา ระหว่าง 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ กับ อู่เชต ไอนาโม 
      4.2.3 สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน
ประกอบการ ท้ังในประเทศและนอกประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสาขางานท่ี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
           - บันทึกข้อความเรื่อง รายงานผลการดำเนินการเข้าประสานงานความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร 
           - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
      4.2.4 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดมทรัพยากร
อย่างเป็นรูปธรรม 
           - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงการทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 
2564 
           - โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2564 
           - รายละเอียดสรุปทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเพื่อน้องผู้ขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 
2564 
           - สรุปทุนการศึกษาท่ีระบุเพื่อนักเรียน นักศึกษา 
           - หนังสือเลขท่ี ศธ 0622.11/276 เรื่องขอขอบคุณ คุณจินตนา มหายศ 
           - หนังสือเลขท่ี ศธ 0622.11/224 เรื่องขอขอบคุณ คุณวรวิทย์ รุจิเรกสาร บริษัทแวลู เอ็นจิเนียริ่ง 
           - หนังสือเลขท่ี ศธ 0622.11/289 เรื่องขอขอบคุณ คุณพิมพิมล วงศ์ไชยา 
           - หนังสือเลขท่ี ศธ 0622.11/275 เรื่องขอขอบคุณ คุณชวนพิศ เข่ือนสุวรรณ 
           - หนังสือเลขท่ี ศธ 0622.11/261 เรื่องขอขอบคุณ คุณสินชัย สิทธิเสถียรชัย 
           - หนังสือเลขท่ี ศธ 0622.11/273 เรื่องขอขอบคุณ คุณโสภิดา โองาวะ 
           - หนังสือเลขท่ี ศธ 0622.11/061 เรื่องขอขอบคุณ ร.ต.หญิงกฤติมา เรืองภักดี  
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     4.2.6 ผลการประเมินการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการเรียนการสอน 
           - ได้ดำเนินการตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 และระดับคุณภาพ คือ ดีเลิศ 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
     4.3.1 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
           - รายงานผลการเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปี
การศึกษา 2564 
           - เกียรติบัตรของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ออกปฏิบัติงานกิจกรรม
ขับเคล่ือนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
           - เกียรติบัตรของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของคณะครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของนักเรียน-นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
     4.3.2 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
           - รายงานผลการเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปี
การศึกษา 2564 
           - เกียรติบัตรของคณะครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของนักเรียน-นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
     4.3.3 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
           - รายงานผลการเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปี
การศึกษา 2564 
     4.3.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
           - รายงานผลการเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปี
การศึกษา 2564 
           - เกียรติบัตรของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ออกปฏิบัติงานกิจกรรม
ขับเคล่ือนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
           - เกียรติบัตรของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของคณะครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของนักเรียน-นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
     4.3.5 ผลการใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 
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           - รายงานผลการเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชุน (Fix it center Thailand 4.0) ประจำปี
การศึกษา 2564 
          - เกียรติบัตรของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของคณะครู ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับ
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
           - เกียรติบัตรของนักเรียน-นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) 
     4.3.6 ผลการประเมินการบริการชุมชนและจิตอาสา 
           - ได้ดำเนินการตามข้อม 1, 2, 3, 4 และ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 และระดับคุณภาพ คือ ยอดเยี่ยม 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
     1.4.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในสถานศึกษา 
          - คำส่ังวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ท่ี 004/2565 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดการ
ประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
พะเยา 
          - บันทกึข้อความเรื่อง ขออนุมัติโครงการส่ิงประดิษฐ์ประจำปีการศึกษา 2564 และจัดซื้อวัสดุ 
          - โครงการจัดทำส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
          - แบบเสนอโครงการส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของโครงการต่างๆ 
          - บันทึกข้อความเรื่อง เตรียมความพร้อมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.พะเยา 
          - บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุญาตเวลาเรียนนักเรียน นกัศึกษา 
          - รูปการจัดการประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
ในวันพุธ ท่ี 26 มกราคม 2565 
          - หนังสือ ศธ 0622.11/030 เรื่อง ส่งรายช่ือผลงานส่ิงประดิษฐ์เข้าร่วมการจัดประเมิน "นวัตกรรม
อาชีวศึกษาเพื่อแก้ปญัหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 
     1.4.2 ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
สถานศึกษา หรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับจังหวัด 
          - แบบสรุปการจัดการประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
          - เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย  
          - เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 2 ส่ิงประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 
          - เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5 ส่ิงประดิษฐ์หเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
          - เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
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          - เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ส่ิงประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกล
ฝังตัว 
          - เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ส่ิงประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
     1.4.3 ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงในระดับ
ชุมชนหรือได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค 
          - แบบสรุปการจัดการประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน ระดับภาคเหนือ 
          - รูปการจัดการประเมินส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
ระดับภาคเหนือ 
          - เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 3 ส่ิงประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
     1.4.4 ผลการประเมนิผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจัิย 
          - ได้ดำเนินการตามข้อ 1, 2, และ 3 ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน และระดับคุณภาพ คือ ดี 
  2) จุดเด่น  
     - ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการฝึกอาชีพครบทุกรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
  3) จุดท่ีควรพัฒนา  
     - ควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
     - ควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ให้เพียงพอ 
 



 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
ผลรวมคะแนนท่ีได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 
100 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 15 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) 
/ 25 

60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรยีน 2 5 10 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 95 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) 
/ 95 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) 
/ 25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 1 2 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 85 

90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 
5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 

5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
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ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

การเรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 
100) / 15 

60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 95.45 

ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 60 

ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 100 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 95.05 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 



 

ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพิ่มเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  



 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการประเมินมาตราฐานวิชาชีพ  
 หลักการและเหตุผล ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน พ.ศ. 
2556 หมวดท่ี 3 ส่วนท่ี 2 ข้อ 52 การประมวลผลการ
เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.) นั้น 
นักเรียน นักศึกษาต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
งานวัดผลและประเมินผล จึงเล็งเห็นความสำคัญได้จัดทำ
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้อง
กับงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา วัตถุประสงค์ - 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับช้ัน ปวช.3 และ ปวส. 2 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ท่ีจะจบการศึกษาในปี 2564 
ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชาผลท่ีคาด
ว่าจะได้ - นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
ทุกสาขางานรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเพิ่มขึ้น 
ร้ อ ย ล ะ  100 - นั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  เป็ น ผู้ ท่ี มี
ประสิทธิภาพในสายงาน  
2. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET)  
หลักการและเหตุผล การทดสอบ V-NET เป็นการสอบ
วัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
แก่ต้นสังกัด และสถานศึกษาในการท่ีจะทราบมาตรฐาน
การเรียนการสอนของครูและ นักศึกษา ผลการทดสอบ 
V-NET สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการเรียน
การสอนของครู อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสูงขึ้นได้ รวมท้ังการนำผลการสอบ V-NET 
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย ในปีการศึกษา 
2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ V-NET ให้แก่ นักเรียนท่ี
ก ำ ลั ง ศึ ก ษ าอ ยู่ ใน ภ าค เรี ย น สุ ด ท้ า ย ใน ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3) ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 (ปวส.2) ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 
2563 วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิด
ของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อ
นำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ เพื่อนำผล
การสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนำผล
การสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ผลท่ีคาดว่าจะได้ 
นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 สอบผ่าน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
หรือ V-NET ทุกสาขาวิชา  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อ
ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบ
ครบวงจร ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สอศ. โดยกำหนด
เป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็น ผู้ประกอบการใน
สถานศึกษา/การส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อ ส่ งเสริม สนับสนุนและพัฒ นาขีด
ความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป
ท่ีสนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์เชิงพาณิชย์พร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของ
ตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน  วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้ดำเนินการตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามา
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
อย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ขึ้น 
เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ
ปรับปรุงห้อ งศูนย์บ่ ม เพาะวิสาหกิจเพื่ อการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ตกแต่งให้มีสภาพท่ีดี และ
พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อจัดสภาพทาง
กายภาพให้มีความพร้อมต่อการฝึกปฏิบัติและความ
ปลอดภัย 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใน
การฝึกปฏิบัติจริง ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. สถานศึกษามี
ห้องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ท่ีมีความพร้อม
สำหรับการเรียนรู้ 2.นักเรียน นักศึกษามีความใส่ใจในการ
เรียนการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น  
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

หลักการและเหตุผล (ให้สอดคล้องกับนโยบาย/และ
บูรณาการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และส่ือการเรียนรู้ประเภทต่างๆอย่าง ท่ัวถึง) 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะฝีมือ 2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาฝีมือ ทักษะวิชาชีพ
ของตนเอง 3. เพื่อให้นักเรียน เกิดความรักและสนใจใฝ่รู้
ในงานอาชีพ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนได้เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะฝีมือ 2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาฝีมือ 
ทักษะวิชาชีพของตนเอง 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก
และสนใจใฝ่รู้ในสาขาวิชาชีพ  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการตรวจเยี่ยมบ้าน นักเรียน นักศึกษา เพือ่ลด
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนสายอาชีพ  

 หลักการและเหตุผล การสร้างเครือข่ายดูแลติดตาม
พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
ท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
ท้ังนี้เนื่องจากพฤติกรรมของผู้เรียนนอกห้อง หรือนอก
สถานสถานศึกษา เป็นพฤติกรรมท่ีสะท้อนภาพของ
ปัญหาวัยรุ่นท่ีอยู่ในวัยเรียนในปัจจุบันท่ีแท้จริง จึงมี
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกภาคส่วนของสังคม จะต้อง
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือกับ
สถานศึกษา จากสาระสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต้ จึงกำหนดให้มีการสร้างเครือข่ายดูแลและ
ติดตามพฤติกรรมนัก เรียน  นั ก ศึกษา เพื่ อร่วมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ และลดปัญหาการออก
กลางคัน  วัตถุประสงค์ของโครงการ  1. เพื่ อสร้าง
เครือข่าย ติดตามพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา ท้ัง
เครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษา 2. เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้เข้ามาส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาพฤติกรรมของ นักเรียน นักศึกษา 3. เพื่อ
กำกับติดตามและดูแลให้ความช่วยเหลือผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และลดปัญหาการออกกลางคัน 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้มี
เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2. ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการ กำกับ ติดตามดูแลผู้เรียนร่วมกับวิทยาลัย
ฯ 3. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดีในการจัดอาชีวศึกษา  
2. โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา  
 หลักการและเหตุผล ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้ทำงานใน
สถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ
ภายในระยะเวลา 1 ปี และรวบรวมจัดเก็บข้อมูลจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยได้จัดทำโครงการ
ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา จากวิธีการสอบถามทาง
โทรศัพท์ การสอบถามครูท่ีปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา 
ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิท ท้ังนี้ การดำเนินการติดต่อ
ทางจดหมาย หรือไปรษณียบัตรนั้น เป็นการสอบถาม
เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การทำงานในสถาน
ประกอบการ การว่างงาน ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจ
ส่วนตัว เป็นไปได้ยากเนื่องจากผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตอบ
กลับใดๆ ท้ังส้ิน ซึ่งทำให้ยากต่อการสรุปข้อมูล ดังนั้น 
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา จึงวิเคราะห์ปัญหาและหาวิธีทางแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยวิธีการออกติดตามผู้สำเร็จ
การศึกษาตามบ้าน และสถานประกอบการเพื่อรับทราบ
ข้อมูล อีกท้ัง เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
สำหรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา วัตถุประสงค์
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
ของโครงการ เพื่อติดตามจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีนั้นได้อย่างมีระบบ เพื่อสำรวจการเข้าศึกษาต่อ 
ทำงาน ว่างงาน หรือประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จ
การศึกษา เพื่ อ วัดระ ดับความพึ งพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จ
การศึกษาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  ความรู้ ทั กษะ
ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน ผล
ท่ีคาดว่าจะได้รับ ทราบจำนวนของผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 ได้อย่างมีระบบ ทราบระดับ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ความรู้ ทักษะความสามารถ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการทำงาน  

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้อง
กั บ ค ว าม ต้ อ งก า รข อ งท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ส ถ า น
ประกอบการ  

 หลักการและเหตุผล ตามนโยบายด้านการศึกษาของ
กรมอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุไว้
สอดคล้องกันในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ตาม
ความต้องการของประเทศ กำหนดให้การผลิตและพัฒนา
กำลังคนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการท่ีจะดำเนินการผลิตกำลังคน
ให้ตอบสนองความต้องการได้ต้องมีการปรับเปล่ียนแนว
ทางการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ให้กำลังคน
ท่ี จบ การ ศึกษ าห รื อ ผ่ าน ก าร ฝึก อบ รม มี ค วามรู้
ความสามารถ หรือมีสมรรถนะตามท่ีสถานประกอบการ
ต้องการ การจัดการการเรียนการสอนปัจจุบันเป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบการศึกษาท่ัวไป มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้จบการศึกษาหรือผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะ
สามารถทำงานได้ตามท่ีสถานประกอบการต้องการ จึง
ต้องจัดการเรียนการสอนแบบอิงฐานสมรรถนะ รวมถึง
ครูจะต้องทำแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ซึ่งในการ
ดำเนินการดังกล่าวสำนั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนา
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
หลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ กำหนดความ
ชัดเจนของมาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสมรรถนะหรือ
สมรรถนะอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ระบบวุฒิวิชาชีพ 
และเร่งรัดให้มีการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพใช้โดยเร็ว 
วัตถุประสงค์ 1. จัดทำการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการ 2. นำ
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
ในปีการศึกษา 2564 3. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. วิทยาลัยเทคนิค
ดอกคำใต้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 7 
สาขางาน  2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และเกิด
ทักษะประสบการณ์  ในการพัฒ นาห ลัก สูตรฐาน
สมรรถนะ 3. สถานประกอบการกับวิทยาลัยฯ ท่ีร่วม
โครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ และสามารถ 
ฝึกฝนผู้เรียนได้ตรงตามสมรรถนะอาชีพท่ีเป็นปัจจุบัน  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  

 หลักการและเหตุผล มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการทำ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา งานพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนจึงได้จัดโครงการจัดทำแผนการเรียนรู้
แบบสมรรถนะและแบบบูรณาการเพื่อให้ครูผู้สอนทุกคน 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ
สอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ี
สอน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครูวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ รู้ วั ต ถุ ป ระสง ค์ขอ งก ารสอน  2. เพื่ อ ให้ ค รู
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้จัดกิจกรรมการสอนด้วยความ
มั่นใจ 3. เพื่อให้ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน  4 
เพื่อให้ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้จัดการเรียนการสอน
อย่างมี คุณภาพ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพื่ อให้ครู
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้รู้วัตถุประสงค์ของการสอน 2.
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
เพื่อให้ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้จัดกิจกรรมการสอน
ด้วยความมั่นใจ 3. เพื่อให้ครูวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการการศึกษาความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้ 

  หลักการและเหตุผล ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความจำเป็นต่อการศึกษาทุกระดับช้ัน และวิทยาลัยมี
นโยบายส่งเสริมให้คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
ได้มีแหล่งความรู้ใหม่ๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
โดยจัดให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากรและนักเรียน
นักศึกษาหลายรูปแบบ เช่น ระบบ Internet, ระบบ 
RMS และระบบอื่นๆ แต่ยังมิได้มีการทำวิจัยการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อ
เป็นการตัดสินใจในการปรับปรุงระบบจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภายในอนาคต ดังนั้น งานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศจึงได้ทำโครงการวิจัยนี้ เพื่อจะได้นำ
ผลการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาต่อไป 
และเพื่อรองรับนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ใน
มิติท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพ ด้านคุณภาพการเรียนการ
สอน และมิติท่ี 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารจัดการของทางวิทยาลัย วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้
เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
สร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 1 วิทยาลัยสามารถใช้ผลงานวิจัยนำไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศต่อไป  
2. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
 หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้เป็น
สถานศึกษาท่ีให้การศึกษาแก่กุลบุตร–กุลธิดาเพื่ออบรม
บ่มนิ สัยให้นักเรียน นักศึกษา เป็น ผู้มีความรู้ควบคู่
คุณธรรม ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี ภูมิ
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
ทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ เป็น
ส่ิงจำเป็นอีกประการหนึ่งท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมาก เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์การจัด
สภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีดี เหมาะสมและลด
ภาวะท่ีเป็นพิษเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของ
นักเรียน นักศึกษาให้ดีท่ีสุด ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคดอก
คำใต้จึงได้ดำเนินการ การจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิ
ทัศน์ สวนหย่อม หน้าตึกอำนวยการ วัตถุประสงค์  1 
เพื่อให้วิทยาลัยมีเทคนิคดอกคำใต้สภาพแวดล้อมท่ีดี มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2 เพื่อ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ชุมชน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา ด้านสภาพแวดล้อมและด้านแหล่ง
เรียนรู้ทำให้นั ก เรียนมี คุณภาพตามมาตรฐาน  3. 
วิทยาลัยเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน 4. นักเรียนเรียน
อย่างมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส  

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการฝึกงาน/ฝึกอาชีพนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 

  หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีน โยบายในการส่งเสริม ให้นั ก เรียน 
นักศึกษา ออกฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเปน็การ
ฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ทำให้นักเรียน 
นักศึกษา มีความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น และ
ทำให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้ และปรับตัวให้
เข้ากับระบบการทำงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐบาล 
และ เอกชน  เพื่ อ เป็ น การสนองน โยบาย ดังก ล่าว 
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จึงได้จัดการฝึกงานแก่นักเรียน 
นักศึกษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดการฝึกทักษะทาง
วิชาชีพจากประสบการณ์จริงโดยสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 2. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคล 
และระบบงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ผล
ท่ีคาดว่าจะได้ 1. นักเรียน นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพ
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
จากการฝึกงานในสถานประกอบการ  2. นักเรียน 
นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม  
2. โครงการปฐมนิเทศฝึกงานและทำสัญญาฝึกอาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้  
 หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาโดยความร่วมมือ
ระห ว่ างสถาน ศึกษ ากั บ สถานป ระกอบ การ โด ย
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและสถาน
ประกอบการจะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนด้านทักษะ
วิชาชีพโดยการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เป็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะโดย
การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ดังนั้นใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ผู้ปกครองและนักศึกษา
ระบบทวิภาคีจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจหลักการและ
วิธีการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีตรงกันในวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเน้น
ทักษะฝีมือทางด้านวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติ
ตนได้อย่างถูกต้องและเข้าใจในจุดมุ่งหมายและวิธีการ
เรียนการสอนและสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมี คุณสมบั ติตามความ ต้องการตลาดแรงงาน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาเข้าใจ
หลักการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  2. เพื่ อให้
นักศึกษารู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะนักศึกษา
ระ บ บ ท วิ ภ า คี  3. เพื่ อ ให้ ผู้ ป ก ค รอ งแ ล ะ ส ถ าน
ประกอบการได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง 
กันและกัน ผลท่ีคาดว่าจะได้ 1. ผู้ปกครองและนักเรียน
เข้าใจหลักการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 2. นักเรียนรู้
บทบาทและหน้าท่ีท่ีตนเองต้องปฏิบัติในฐานะนักเรียน
ระบบทวิภ าคี  3.ผู้ปกครอง นั ก เรียน  และสถาน
ประกอบการได้มีโอกาสพบปะ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน  
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2564 

 หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ มี
ปณิธานในการผลิตนักศึกษาด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้ท่ีมี
ความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซึ่งนักศึกษาท่ีเข้ามาใหม่ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการ
ปฐมนิเทศ เพื่อให้มีความเข้าใจในปณิธานของวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องได้รับทราบแนวทางการดำเนิน
ชีวิตในสังคมสายอาชีพ ท่ีถูกต้องท้ังชีวิตส่วนตัวและ
ระเบียบการปฏิบัติของวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้ประสบ
ความสำเร็จในการปรับตัว สามารถสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ เมื่อนักศึกษาสำเร็จ
การศึกษาจะได้นำความรู้ท่ีได้รับไปสร้างประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป วัตถุประสงค์
ของโครงการ 1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักปรับตัว
เกี่ยวกับเพื่อน สถานท่ี ระบบการเรียนในระดับวิทยาลัย 
2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง ขณะท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 3. เพื่อให้นักศึกษา
ใหม่ ได้เห็น คุณ ค่าของการอยู่ ร่วมกับ ผู้อื่น  มีความ
รับผิดชอบ รักสถาบัน และรู้ จัก เสียสละมีจิตอาสาเพื่อ
ส่วนรวม ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก
ปรับตัวเกี่ยวกับเพื่อน สถานท่ี ระบบการเรียนในระดับ
วิทยาลัย 2. นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติ
ท่ีถูกต้อง ขณะท่ีศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 3. นักศึกษาใหม่ได้
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ รัก
สถาบัน และรู้จักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม  
2. โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

2564 
 หลักการและเหตุผล วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 
เล็งเห็นความสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับการ
ทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสภาพการทำงานในสถานประกอบการจริง 
รวมท้ังมีความรู้เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพื่อให้มีมุมมองด้านอาชีพท่ีหลากหลายสามารถนำ



 67 
 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ อีกท้ัง เพื่อเปิดมุมมอง
ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีความถนัดด้านช่างได้เห็นโลก
อาชีพในสาขาวิชาชีพของตน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ ส ำ เร็ จก าร ศึ ก ษ า มี คุณ ธ รรม  จริ ย ธร รม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพสำหรับการประกอบอาชีพท่ีสุจริต
ต่อไป ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จึงจัดให้มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริ ยธรรม  ค่านิ ยม ท่ี ดี งาม ใน วิ ชาชีพ รวม ท้ั งด้ าน
บุค ลิกภาพและมนุ ษย สัมพั น ธ์ ในการ เข้ า สู่สถาน
ประกอบการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการเข้ารับการ
ทำงาน 2. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการใน
การสมัครงาน และวิธีการคัดเลือกเข้าทำงานในสถาน
ประกอบการต่อไป 3. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสามารถปรับปรุงตนเองเพื่อให้เข้า
กับสภาพสังคมตลาดแรงงานต่อไป ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทาง
ในการเข้ารับการทำงาน 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าใจ
ถึงวิธีการในการสมัครงานและวิธีการคัดเลือกเข้าทำงาน
ในสถานประกอบการต่อไป 3. ผู้สำเร็จการศึกษาได้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาสามารถปรับปรุงตนเองเพื่อให้เข้า
กับสภาพสังคมตลาดแรงงานต่อไป  
3. โครงการ อำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ 
 หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยอำเภอดอกคำใต้ได้
ขอให้วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ออกหน่วยบริการตาม
โครงการอำเภอยิ้ ม เค ล่ือน ท่ีร่วมกับ ส่วนราชการ 
องค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้บริการประชาชนและ
เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐได้สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ท่ีร่วมกับกลุ่มบุคคลและประชาชนในพื้นท่ี กิจกรรมการ
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อ
ให้บริการประชาชนและเพิ่มช่องทางให้กับประชาชน
เข้าถึงภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น  2. เพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉัน ท์ร่วมกับกลุ่มบุคคลและ
หน่วยงานในพื้นท่ี 3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี
ของประชาชนในอำเภอดอกคำใต้ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
1. ผู้เข้ารับบริการได้รับประโยชน์ในเรื่องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 2. สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ร่วมกับกลุ่มบุคคลและหน่วยงานในพื้นท่ี 3. สร้างความ
รัก ความสามัคคีของประชาชนในอำเภอดอกคำใต้  
4. โครงการ พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 
4.0) 

 หลักการและเหตุผล ตามท่ีสำนักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาสังกัดสำนัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินโครงการพัฒนา
รูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix it Center Thai land 4.0) ประจำปีงบประมาณ 
2562 โดยมี วัตถุป ระสง ค์ เพื่ อพั ฒ นาให้ นั ก เรียน 
นักศึกษา เกิดความรู้ เชิงประสบการณ์ โดยการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมถึงส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา และช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงเทศกาลสำคัญและยามมีภัยพิบัติต่างๆอีกท้ังสร้าง
คุณภาพและความเช่ือมั่นในการให้บริการของศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) 
ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ 
การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะ ช่างชุมชน ให้สามารถ
ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และยืดอายุการใช้
งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้
ในครัวเรือน พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงและ
เสริมสร้างประสบการณ์ด้านบริการจัดการแก่ชุมชน 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงานเทศบาลตำบล
ห น องห ล่ม  เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ตาม น โย บ าย ข้ า ง ต้ น
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
สนองวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการนี้  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ แก่
ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ ดูแล รักษา และพัฒนาทักษะ 
ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพื่ อลด
รายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์
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สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน  2.เพื่อ
ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อม
บำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
แก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชนในการ
แลกเป ล่ียน เรียนรู้ ผ่ าน เครือข่ายความร่วมมือกับ
สำนักงานเทศบาลตำบล (อบต.) และพัฒนาศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 3.เพื่อลดรายจ่ายของ
ประชาชน โดยการยืดอายุการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล 
การประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์การดำรงชีวิต
ของครัวเรือน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  1. ให้คำแนะนำ 
ถ่ายทอดความรู้ แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ ดูแล รักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุง
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน 2. ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะ
อาชีพการซ่อมบำรุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่าง
ชุมชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหล่มและพัฒนา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ อชุมชนให้ เกิดความยั่ งยืน  3. ลด
รายจ่ายของประชน โดยการยืดอายุการใช้เครื่องมือ 
เครื่องจักรกลการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์
การดำรงชีวิตของครัวเรือน  

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่  
 หลักการและเหตุผล ตามท่ีสำนักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามี
นโยบายในการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ เพื่อสร้าง
รากฐานและโครงสร้างสนับสนุนงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ให้ยั่งยืน โดยการส่งเสริมการจัดประกวด และ
สร้างงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้
บุคลากรได้มีวัฒนธรรมทางความคิด ส่ิงประดิษ ฐ์ 
นวัตกรรม เป็นการนำความรู้ การจัดการความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ หรือผลงานวิจัย นำมาพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ และบริการใหม่ 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
เพื่อบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับประเทศ โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม จึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาต้นแบบ ท่ี
สามารถใช้งานได้จริงและสร้างเครื่องต้นแบบท่ีเป็นส่ิง
ใหม่ในประเทศ หรือใหม่ในโลก เพื่อลดความเส่ียงในด้าน
การลงทุน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรม
ทางความคิด และการสร้างส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม  2. 
เพื่อหาแนวคิดในการแก้ไขปัญหา ท่ีส่งผลกระทบต่อ
สังคม 3. เพื่อจัดสร้างเครื่องต้นแบบท่ีสามารถใช้งานจริง
ตามแนวความคิด ผลท่ีคาดว่าจะได้ 1. ส่ิงประดิษฐ์ 
นวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาและชุมชน
ได้ 

  


