
            
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



  
ค ำน ำค ำน ำ  

  
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางด้วยวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ((สมอสมอ.) .) ที่ก าหนดที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พุทธศักราช ชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เอกสารฉบับนี้เอกสารฉบับนี้ได้สรุปในส่วนของข้อมูลสถานศึกษาเป็นการสังเขปเพ่ือประโยชน์ต่อการรายงานในภาพกว้าง ในด้านได้สรุปในส่วนของข้อมูลสถานศึกษาเป็นการสังเขปเพ่ือประโยชน์ต่อการรายงานในภาพกว้าง ในด้าน
การจัดการศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา บุการจัดการศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา บุคลากรและผลงานดีเด่นในรอบปี คลากรและผลงานดีเด่นในรอบปี ๒๕๕๕๒๕๕๕  
  

  

    
  
  
                  คณะผู้ด ำคณะผู้ด ำเนนนนาำนเนนนนาำน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
สำรบัญสำรบัญ  

  
เนร่ือาเนร่ือา                      หน้ำหน้ำ  
--    ประวัติวิทยาลัยประวัติวิทยาลัย                                      11  
--    สถานที่ตั้งและหลักสูตรการเรียนการสอนสถานที่ตั้งและหลักสูตรการเรียนการสอน              22  
--    ผลงานที่ภาคภูมิใจ ผลงานที่ภาคภูมิใจ                                                                                                               33                              
--    จ านวนนักเรียจ านวนนักเรียนนักศึกษานนักศึกษา                                    4 4   
--    คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะผู้บริหารและบุคลากร                                    55  
--    นโยบายของวิทยาลัย นโยบายของวิทยาลัย                                       66  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

ประวัตนขอาวนทยำลัยกำรอำชีพดอกค ำใต้ประวัตนขอาวนทยำลัยกำรอำชีพดอกค ำใต้  
  

  วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  ได้ก าเนิดขึ้นจากการร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  ได้ก าเนิดขึ้นจากการร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องและชุมชนเกี่ยวข้องและชุมชน
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะสมาชิกสภาต าบลดงสุวรรณได้มอบที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมเป็นท้องถิ่น  โดยเฉพาะสมาชิกสภาต าบลดงสุวรรณได้มอบที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมเป็น
พ้ืนที่ท าการเกษตร  ส าหรับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้พ้ืนที่ท าการเกษตร  ส าหรับการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  
  ในปี  ในปี  2539  2539  ได้มีการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้   และได้ได้มีการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้   และได้ ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในต าบลที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในต าบล
ดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา   อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา   อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา  
  ในปี  ในปี  2540  2540  วันที่  วันที่  6  6  กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  2540  2540  หนังสือ  ที่  ศธ หนังสือ  ที่  ศธ 09120912//1118  1118  ลงวันที่  ลงวันที่  6 6 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  2540   2540   
กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เ รื่องอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  มอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการรื่องอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  มอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นผู้ด าเนินการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา   ซึ่งตั้งอยู่หมู่  อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นผู้ด าเนินการขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา   ซึ่งตั้งอยู่หมู่  10  10  ต าบลดงต าบลดง
สุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  ในปีงบประมาณ  สุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  ในปีงบประมาณ  25402540  
    วันที่ วันที่ 5  5  มีนาคม  มีนาคม  2540  2540  หนังสือ ที่ หนังสือ ที่   ศธ  ศธ  09070907((อศจอศจ.)..). 4343//009  009  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วันที่  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วันที่  5  5  
มีนาคม  มีนาคม  2540   2540   เรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินจังหวัดพะเยา  เพ่ือการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้เรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินจังหวัดพะเยา  เพ่ือการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  
  วันที่ วันที่ 6  6  มิถุนายน มิถุนายน 2540  2540  หนังสือ ที่  พย  หนังสือ ที่  พย  00220022//9376  9376  ลงวันที่ ลงวันที่ 6  6  มิถุนายน มิถุนายน 2540   2540   ศาลากลางจังหวัดศาลากลางจังหวัด
พะเยา  โดยพพะเยา  โดยพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา เรื่องขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้นักงานที่ดินจังหวัดพะเยา เรื่องขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  
  วันที่ วันที่ 18  18  มิถุนายน  มิถุนายน  2540   2540   ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  โดยกระทรวงศึกษาธิการบนเนื้อประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  โดยกระทรวงศึกษาธิการบนเนื้อ
ที่  ที่  111111ไร่  ไร่  22  22  ตารางวา  ในเขตต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังตารางวา  ในเขตต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยาหวัดพะเยา  
  วันที่ วันที่ 20  20  มิถุนายน  มิถุนายน  2540   2540   หนังสือ ที่ พย  หนังสือ ที่ พย  00140014//9376  9376  ลงวันที่  ลงวันที่  20  20  มิถุนายน  มิถุนายน  2540  2540  ศาลากลางศาลากลาง
จังหวัดพะเยาโดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา  เรื่องขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอกจังหวัดพะเยาโดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา  เรื่องขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพดอก
ค าใต้  ได้เปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา ค าใต้  ได้เปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา 22541 541 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ((ปวชปวช.).)และเปิดท าการและเปิดท าการ
เรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ( ปวสปวส.).)ใน ปีการศึกษา ใน ปีการศึกษา 25472547ในระบบ  และการศึกษานอกในระบบ  และการศึกษานอก
ระบบ   ระบบ   ( ( ระยะสั้น ระยะสั้น , , สะสมหน่วยกิต สะสมหน่วยกิต ))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
สถำนสถำนที่ตั้าที่ตั้า  

                  วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  มีเนื้อที่  วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  มีเนื้อที่  111  111  ไร่   ไร่   22   22   ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่   ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่   69  69  หมู่  หมู่  10  10  บ้านบ้าน
สันป่าสัก  ถนน  รพชสันป่าสัก  ถนน  รพช . . บ้านถ้ า บ้านถ้ า --    ป่าซาง  ต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ ป่าซาง  ต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์   
56120  56120  โทรศัพท์  โทรศัพท์  00--54548989--45744574  โทรสาร  โทรสาร  00--54548989--45744574  
    
หลักสูตรกำรจัหลักสูตรกำรจัดกำรเนรียนกำรสอนดกำรเนรียนกำรสอน  
  

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ ((ปวชปวช.).)  
 - -     สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  
 - -     สาขาสาขาวิชาไวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานงานไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าก าลัง  และและสาขางานสาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์  
 - -     สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี  และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี  และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
  
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ((ปวสปวส.).)  
 - -     สาขาวิชาไฟฟ้สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้าาก าลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
 - -     สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์    
  
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  33    ––    75  75  ชั่วโมงชั่วโมง  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ผลาำนที่ภำคภูมนใจผลาำนที่ภำคภูมนใจ    
33..11    รำาวัลชนะเนลนศรำาวัลชนะเนลนศ    ((ระดับประเทศระดับประเทศ)  )  โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  ((นวทนวท.)  .)  ครั้งที่ ครั้งที่ 88  ((22555511))        

ชิงชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในใน
สาขาสร้างเสริมสุขภาพสาขาสร้างเสริมสุขภาพ   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ((มม..ปลายปลาย)  )  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ((ปวชปวช.)  .)    เมื่อเมื่อ
วันที่ วันที่ 33--55  ตุลาคม ตุลาคม 22555511  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ ซึ่ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ ซึ่ งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับงเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับ
พระราชทานถ้วยรางวัลของพระราชทานถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   พร้อมพร้อม
ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา 2200,,000000  บาท และได้ศึกษาดูงานบาท และได้ศึกษาดูงาน     ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 8 8 --15 15 มีนาคม  มีนาคม  25522552  ที่เมืองเมลเบิร์น ที่เมืองเมลเบิร์น ––  แคนเบอแคนเบอ
รา รา ––ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลี ย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วมย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วม
น าเสนอผลงานในสถานที่ต่างๆ ดังนี้น าเสนอผลงานในสถานที่ต่างๆ ดังนี้  

--  ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที ((NNBBTT))  ร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ณ ณ 
สถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที สถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที ((NNBBTT))  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

--  สัมภาษณ์และบันทึกเทป  ช่วสัมภาษณ์และบันทึกเทป  ช่วง ง ““ข่าวเช้า ข่าวเช้า 77  สีสี”  ”  กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7  7    
--  ออกรายการสดทางช่องรับสัญญาณดาวเทียมช่อง ออกรายการสดทางช่องรับสัญญาณดาวเทียมช่อง hh++  ของบริษัท ของบริษัท AASSIIAA  TTEELLEEVVIISSIIOONN  &&  MMEEDDIIAAที่ ที่ 

SSTTUUDDIIOO  ตึก ไอทีสแคว หลักสี่ตึก ไอทีสแคว หลักสี่  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
--  ร่วมแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ร่วมแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 22555511  เทคโนมาร์ท และอินโน มาร์ท เทคโนมาร์ท และอินโน มาร์ท 22000088  ระหว่ระหว่างาง

วันที่ วันที่ 2255  --  2288  ตุลาคม ตุลาคม 22555511  ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  กรุงเทพฯ  
  
––  55  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 22555533  ณณ. . ฮอลล์ ฮอลล์ 99  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
3.2 รำาวัลชนะเนลนศ (ระดับประเทศ)  การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงานชุดฝึกการ

ออกตัวจากจุดสตาร์ท รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อ
วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2551  ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ และน าเสนอผลงานในรายการ 
“สมรภูมิไอเดีย”  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3  ได้รับรางวัล 10,000 บาท  

3.3 รำาวัลชมเนชย (ระดับประเทศ) การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี 2553 
ผลงานชุดประเมินสมรรถนะภาพของนักกีฬา  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553 จัดโดย ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
44..    เนป้ำหมำย สภำพควำมส ำเนร็จที่คำดหวัา  เนป้ำหมำย สภำพควำมส ำเนร็จที่คำดหวัา    
  เป้าเป้าหมายในการด าเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา หมายในการด าเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 22555533  ถึงปีการศึกษา ถึงปีการศึกษา 22555555  ซึ่งซึ่ง
จากการระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้สรุปประเด็นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้สรุปประเด็นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ดังนี้  
  11..  ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ    
  22..  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
  33..  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  44..  ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคมด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม  
  55..  ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  
  



จ ำนวนนักเนรียจ ำนวนนักเนรียนนักศึกษำนนักศึกษำ  
  

หลักสูตรหลักสูตร  
//ประเนภทวนชำประเนภทวนชำ  สำขำวนชำสำขำวนชำ  สำขำาำนสำขำาำน  

ระดับชั้นระดับชั้น  จ ำนวนจ ำนวน
((คนคน))  ปวชปวช..11  ปวชปวช..22  ปวชปวช..33  

หลักสูตร ปวชหลักสูตร ปวช..              
ประเภทวิชาประเภทวิชา  
ช่างอุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรม  

เครื่องกลเครื่องกล  ยานยนต์ยานยนต์  2727  3131  3838  9696  
ไฟฟ้าและไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  

ไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าก าลัง  1111  1313  44  2828  
เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์  66  00  00  66  

ประเภทวิชาประเภทวิชา  
พาณิชยกรรมพาณิชยกรรม  

พณิชยการพณิชยการ  คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
ธุรกิจธุรกิจ  

00  1616  1515  3131  

การบัญชีการบัญชี  1010  00  00  1010  
รวมรวม  5544  6600  5577  117711  

หลักสูตรหลักสูตร  
//ประเนภประเนภทวนชำทวนชำ  สำขำวนชำสำขำวนชำ  สำขำาำนสำขำาำน  

ระดับชั้นระดับชั้น  จ ำนวนจ ำนวน
((คนคน))  ปวสปวส ..11  ปวสปวส ..22    

หลักสูตร ปวสหลักสูตร ปวส..              
ประเภทวิชาประเภทวิชา  
พาณิชยกรรมพาณิชยกรรม  

การบัญชีการบัญชี    00  66    66  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีเทคโนโลยี

ส านักงานส านักงาน  
00  2200    2200  

ประเภทวิชาช่างประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

เครื่องกลเครื่องกล  เทคนิคยานเทคนิคยาน
ยนต์ยนต์  

1100  3399    4499  

ไฟฟ้าก าลังไฟฟ้าก าลัง  ติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้า  00  1155    1155  
รวมรวม  1100  8800    9900  

รวมทั้าสน้น รวมทั้าสน้น ((ปวชปวช. . และ ปวสและ ปวส.).)        226611  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คณะคณะผู้บรนหำรผู้บรนหำร  
  

นำยสมคนดนำยสมคนด  จีนจรรยำจีนจรรยำ    ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้  
  

นำยประสนทธน์  สุโขนำยประสนทธน์  สุโข      รองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  
          รองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแผนงานและความร่วมมือ  

นำยนำยมนัสชัยมนัสชัย    สุวรสุวรรณชัยโฆษนตรณชัยโฆษนต  รองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
          รองผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  
  

บุคลำกรวนทยำลัยกำรอำชีพดอกค ำใต้บุคลำกรวนทยำลัยกำรอำชีพดอกค ำใต้  
  

ล าดับที่ล าดับที่  ชื่อ ชื่อ ––  สกุลสกุล  ต าแหน่งต าแหน่ง  หน้าที่หน้าที่  
11  นายสัญญานายสัญญา          หล้าสมบูรณ์หล้าสมบูรณ์  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐานหัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  
22  นายณัฐวิทย์    มุงเมืองนายณัฐวิทย์    มุงเมือง  ครู คศครู คศ..33  หัวหน้างานความร่วมมือหัวหน้างานความร่วมมือ  
33  นายอุบล        ฟูค ามีนายอุบล        ฟูค ามี  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้างานประกันคุณภาพหัวหน้างานประกันคุณภาพ  
44  นายประสาน  ภัทรประสงค์นายประสาน  ภัทรประสงค์  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  
55  นายชิโนรส     สุทธิตานนท์นายชิโนรส     สุทธิตานนท์  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
66  นายธนรัฐ       อินต๊ะสารนายธนรัฐ       อินต๊ะสาร  ครู คศครู คศ..11  หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตหัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์อร์  
77  นางดวงนภา    สุค านางดวงนภา    สุค า  ครู คศครู คศ..11  หัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานบุคลากร  
88  นายเชิดศักดิ์   ใจยาบุตรนายเชิดศักดิ์   ใจยาบุตร  ครู ผู้ช่วยครู ผู้ช่วย  หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  
99  นายประพันธ์   ธรรมรสนายประพันธ์   ธรรมรส  ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
1010  นายเลิศพงษ์    ค าเมืองนายเลิศพงษ์    ค าเมือง  ครู คศครู คศ..11  ครูแผนกพ้ืนฐาน ครูแผนกพ้ืนฐาน --  ช่วยราชการช่วยราชการ  
1111  นายสมเนายสมเจตน์    แสนขัตติยาพรจตน์    แสนขัตติยาพร  พนักงานราชการพนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่งาน อาคารสถานที่เจ้าหน้าที่งาน อาคารสถานที่  
1212  นางวลัยลักษณ์  มาลัยนางวลัยลักษณ์  มาลัย  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานสวัสดิการฯหัวหน้างานสวัสดิการฯ  
1313  นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์นางกมลพรรณ  ภัทรประสงค์  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานหลักสูตรหัวหน้างานหลักสูตร//วัดผลวัดผล  
1414  นางสุภาภรณ์    พงษ์ยศนางสุภาภรณ์    พงษ์ยศ  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานทะเบียนหัวหน้างานทะเบียน  
1515  นางวนางวาสนา       คาระมาตราสนา       คาระมาตร  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานแนะแนวหัวหน้างานแนะแนว  
1616  นางสาวทินมณี  พลศิรินางสาวทินมณี  พลศิริ  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการเงิน  
1177  นายอัศวิน        กิ่งจ าปานายอัศวิน        กิ่งจ าปา  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานกิจกรรมหัวหน้างานกิจกรรม  
1818  นางสาวบุญญิสา    พันธวงศ์นางสาวบุญญิสา    พันธวงศ์  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานครูที่ปรึกษาหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  
1919  นายสุริยา      นายสุริยา            แม่หล่ายแม่หล่าย  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานโครงการพิเศษหัวหน้างานโครงการพิเศษ  
2020  นางสาวกนกกาญจน์ ภาชนะนางสาวกนกกาญจน์ ภาชนะ  ครูอัตราจ้างครูอัตราจ้าง  หัวหน้าแผนกวิชา บัญชีหัวหน้าแผนกวิชา บัญชี  
2121  นางสาวนันทิยา   เผ่าอ้ายนางสาวนันทิยา   เผ่าอ้าย  ครูอัตราจ้างครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าที่งานบัญชีเจ้าหน้าที่งานบัญชี  
2222  นางนวลลออ      มอญแก้วนางนวลลออ      มอญแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ  
2323  นายวีระชัย       นายวีระชัย         ค าเชื้อค าเชื้อ  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด  



  
  บุคลำกรวนทยำลัยกำรอำชีพดอกค ำใต้บุคลำกรวนทยำลัยกำรอำชีพดอกค ำใต้  
  

ล าดับที่ล าดับที่  ชื่อ ชื่อ ––  สกุลสกุล  ต าแหน่งต าแหน่ง  หน้าที่หน้าที่  
2424  นางสาวอริยา        อินต๊ะสารนางสาวอริยา        อินต๊ะสาร  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร  
2525  นางสาวอุภาพร      ไชยสารนางสาวอุภาพร      ไชยสาร  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานสารบเจ้าหน้าที่งานสารบรรณรรณ  
2626  นางสาวกรรณิการ์  ศรีวรนันท์นางสาวกรรณิการ์  ศรีวรนันท์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเจ้าหน้าที่งานทะเบียน  
2727  นางสาวกรรณิการ์  ฝั่นบุญมานางสาวกรรณิการ์  ฝั่นบุญมา  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมเจ้าหน้าที่งานกิจกรรม  
2828  นายเดชพนต์        เชาว์ประยูรนายเดชพนต์        เชาว์ประยูร  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษเจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษ  

2929  นายสาวอังควรา    เมืองชื่นนายสาวอังควรา    เมืองชื่น  ลูกจ้ลูกจ้างชั่วคราวางชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานการเงินเจ้าหน้าที่งานการเงิน  
3030  นางสาวเบญจมาศ  ไพบูรณ์นางสาวเบญจมาศ  ไพบูรณ์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร  
3131  นายประยูร         ปาธิปะนายประยูร         ปาธิปะ  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานขับรถพนักงานขับรถ  
3232  นายนายอรรถพลอรรถพล              สุวรรณกาศสุวรรณกาศ  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานทั่วไปพนักงานทั่วไป  
3333  นายเสาร์แก้ว      เถิงค านายเสาร์แก้ว      เถิงค า  ลูกจ้างชั่วลูกจ้างชั่วคราวคราว  พนักงานทั่วไปพนักงานทั่วไป  
3434  นายธานี            นันต๊ะนายธานี            นันต๊ะ  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานทั่วไปพนักงานทั่วไป  
3535  นายกิตติกร       นาทะสันต์นายกิตติกร       นาทะสันต์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานทั่วไปพนักงานทั่วไป  
3636  นางสาวดวงจันทร์  มะโนวงค์นางสาวดวงจันทร์  มะโนวงค์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานทั่วไปพนักงานทั่วไป  
3737  นายทรง          คงม่ันนายทรง          คงม่ัน  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  ยามรักษาการณ์ยามรักษาการณ์  
3838  นายวิรัตน์        ขุดรัมย์นายวิรัตน์        ขุดรัมย์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  ยามรักษาการณ์ยามรักษาการณ์  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



จ ำนวนครูและผู้สนับสนุนกำรเนรียนกำรสอนจ ำนวนครูและผู้สนับสนุนกำรเนรียนกำรสอน  
  

จ านวนครูสอนทั้งสิ้น  จ านวนครูสอนทั้งสิ้น  2200    ท่าน  รายละเอียดดังนี้ท่าน  รายละเอียดดังนี้  
  
  --    ครูสอนแผนกวิชาสามัญ ครูสอนแผนกวิชาสามัญ ––  สัมพันธ์สัมพันธ์      จ านวน   จ านวน   66      คนคน  
 - -     ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์        จ านวน   จ านวน   44      คนคน  
 - -     ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลังาก าลัง--อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์    จ านวน   จ านวน   44      คนคน  
 - -     ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จ านวน   จ านวน   11      คนคน    
 - -     ครูสอนแผนกวิชาการบัญชีครูสอนแผนกวิชาการบัญชี        จ านวน   จ านวน   2   2   คนคน    
 - -     ครูสอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานครูสอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน        จ านวน   จ านวน   3   3   คนคน    
  

          รวมรวม                    2200      คนคน    
  
หมำยเนหหมำยเนหตุตุ    ::            --    ข้าราชกาข้าราชการรครู  จ านวน  ครู  จ านวน  1010    คน  พนักงานราชการ  จ านวน  คน  พนักงานราชการ  จ านวน  99    คน  และครูพิเศษจ้างสอนคน  และครูพิเศษจ้างสอน  
              จ านวน  จ านวน  22    คนคน  
                                          --    บุคลากรอ่ืน  บุคลากรอ่ืน  ((เจ้าหน้าที่ชั่วคราว  เช่น เจ้าหน้าที่ส านักงาน  พนักงานขับเจ้าหน้าที่ชั่วคราว  เช่น เจ้าหน้าที่ส านักงาน  พนักงานขับรถ  นักการภารโรง   รถ  นักการภารโรง             
                                                ยายามมรักษาการณ์    รักษาการณ์        รวม   รวม   1177    คน คน ))  
                                        --    รวมผู้รวมผู้สอนและสนับสนุนการสอนสอนและสนับสนุนการสอน      ทั้งสิ้น ทั้งสิ้น     จ านวน    จ านวน      3838      คนคน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
  

 
วิทยาลัยการอาชีพดอกค าใต้ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน เป็นบุคคลที่มีความรู้  

ความสามารถในวิชาการต่าง ๆ มีทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ 
ในสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

สีประจ ำวนทยำลัย 
 

สีเนหลือา       สีแดา     
 

ค ำขวัญวนทยำลัย 
  **พ่อแม่ให้ชีวนต วนทยำลัยกำรอำชีพให้อนำคต** 
 

วนสัยทัศนว์นทยำลัย 
จัดกำรศึกษำให้ผู้เนรียน มีคุณธรรม มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนวนชำชีพ ก้ำวทันเนทคโนโลยี ตำม

แนวเนศรษฐกนจพอเนพียาในกำรด ำเนนนนชีวนต สร้ำาควำมม่ันใจให้กับทุกภำคส่วนอย่ำายั่ายืน 
 

พันธกนจวนทยำลัย 
1. สร้ำาโอกำสทำากำรศึกษำ 
2. จัดกำรศึกษำวนชำชีพอย่ำามีคุณภำพได้มำตรฐำน 
3. บรนกำรสัาคม  ชุมชน 
4. สร้ำาผู้ประกอบกำร 
5. สนอากำรปฏนรูปอำชีวศึกษำ 

 

อัตลักษณ์ 
  ผู้เนรียนมีคุณธรรม  ก้ำวทันเนทคโนโลยี มีวนชำชีพ 
 
**************************************************************************  

  

นโยบำยขอาวนทยำลัย 
  


