
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



คํานําคํานํา  
  

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางด้วยวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทาง

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ((สมอสมอ.) .) ท่ีกําหนดท่ีกําหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช าติ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ๒๕๕๒ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารฉบับนี้เอกสารฉบับนี้ได้สรุปในส่วนของข้อมูลสถานศึกษาเป็นการสังเขปเพ่ือประโยชน์ต่อการรายงานในภาพกว้าง ในด้านได้สรุปในส่วนของข้อมูลสถานศึกษาเป็นการสังเขปเพ่ือประโยชน์ต่อการรายงานในภาพกว้าง ในด้าน

การจัดการศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา บุคลากรและผลงานดีเด่นในรอบปี การจัดการศึกษา ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา บุคลากรและผลงานดีเด่นในรอบปี ๒๕๕๔๒๕๕๔  
  

  

    

  

  

                  คณะผู้ดําคณะผู้ดําเนินงานเนินงาน  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



สารบัญสารบัญ  
  

เร่ืองเร่ือง                      หน้าหน้า  
--    ประวัติวิทยาลัยประวัติวิทยาลัย                                      11  

--    สถานท่ีตั้งและหลักสูตรการเรียนการสอนสถานท่ีตั้งและหลักสูตรการเรียนการสอน              22  

--    ผลงานท่ีภาคภูมิใจ ผลงานท่ีภาคภูมิใจ                                                                                                               33                              

--    จํานวนนักเรียจํานวนนักเรียนนักศึกนนักศึกษาษา                                    4 4   

--    คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะผู้บริหารและบุคลากร                                    55  

--    นโยบายของวิทยาลัย นโยบายของวิทยาลัย                                       66  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ประวัติของวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  

  

  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้กําเนิดข้ึนจากการร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียววิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  ได้กําเนิดข้ึนจากการร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและชุมชนข้องและชุมชน

ท้องถ่ิน  โดยเฉพาะสมาชิกสภาตําบลดงสุวรรณได้มอบท่ีดินท่ีรกร้างว่างเปล่าเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมเป็นท้องถ่ิน  โดยเฉพาะสมาชิกสภาตําบลดงสุวรรณได้มอบท่ีดินท่ีรกร้างว่างเปล่าเป็นป่าเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมเป็น

พ้ืนท่ีทําการเกษตร  สําหรับการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้พ้ืนท่ีทําการเกษตร  สําหรับการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  

  ในปี  ในปี  2539  2539  ได้มีการจัดหาสถานท่ีเพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   และได้ท่ีดินได้มีการจัดหาสถานท่ีเพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้   และได้ท่ีดินซ่ึงต้ังอยู่ในตําบลซ่ึงต้ังอยู่ในตําบล

ดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา   อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยาดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา   อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยา  

  ในปี  ในปี  2540  2540  วันท่ี  วันท่ี  6  6  กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  2540  2540  หนังสือ  ท่ี  ศธ หนังสือ  ท่ี  ศธ 09120912//1118  1118  ลงวันท่ี  ลงวันท่ี  6 6 กุมภาพันธ์  กุมภาพันธ์  2540   2540   

กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องอธิกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  มอบอํานาจให้ประธานคณะกรรมการบดีกรมอาชีวศึกษา  มอบอํานาจให้ประธานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นผู้ดําเนินการขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยา   ซ่ึงต้ังอยู่หมู่  อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยาเป็นผู้ดําเนินการขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยา   ซ่ึงต้ังอยู่หมู่  10  10  ตําบลดงตําบลดง

สุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  ในปีงบประมาณ  สุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  ในปีงบประมาณ  25402540  

    วันท่ี วันท่ี 5  5  มีนาคม  มีนาคม  2540  2540  หนังสือ ท่ี  ศธ  หนังสือ ท่ี  ศธ  09090707((อศจอศจ.)..).4343//009  009  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วันท่ี  วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  วันท่ี  5  5  

มีนาคม  มีนาคม  2540   2540   เรื่องขออนุญาตใช้ท่ีดินจังหวัดพะเยา  เพ่ือการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้เรื่องขออนุญาตใช้ท่ีดินจังหวัดพะเยา  เพ่ือการจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  

  วันท่ี วันท่ี 6  6  มิถุนายน มิถุนายน 2540  2540  หนังสือ ท่ี  พย  หนังสือ ท่ี  พย  00220022//9376  9376  ลงวันท่ี ลงวันท่ี 6  6  มิถุนายน มิถุนายน 2540   2540   ศาลากลางจังหวัดศาลากลางจังหวัด

พะเยา  โดยพนักงานท่ีพะเยา  โดยพนักงานท่ีดินจังหวัดพะเยา เรื่องขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  เพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ดินจังหวัดพะเยา เรื่องขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  เพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  

  วันท่ี วันท่ี 18  18  มิถุนายน  มิถุนายน  2540   2540   ประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  โดยกระทรวงศึกษาธิการบนเนื้อประกาศจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  โดยกระทรวงศึกษาธิการบนเนื้อ

ท่ี  ท่ี  111111ไร่  ไร่  22  22  ตารางวา  ในเขตตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเตารางวา  ในเขตตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยายา  

  วันท่ี วันท่ี 20  20  มิถุนายน  มิถุนายน  2540   2540   หนังสือ ท่ี พย  หนังสือ ท่ี พย  00140014//9376  9376  ลงวันท่ี  ลงวันท่ี  20  20  มิถุนายน  มิถุนายน  2540  2540  ศาลากลางศาลากลาง

จังหวัดพะเยาโดยปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยา  เรื่องขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  เพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอกจังหวัดพะเยาโดยปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพะเยา  เรื่องขอใช้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  เพ่ือจัดต้ังวิทยาลัยการอาชีพดอก

คําใต้  ได้เปิดทําการเรียนการสอนในปีการศึกษา คําใต้  ได้เปิดทําการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 2541 ในรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ะดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ((ปวชปวช.).)และเปิดทําการและเปิดทําการ

เรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เรียนการสอนใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ( ปวสปวส.).)ใน ปีการศึกษา ใน ปีการศึกษา 25472547ในระบบ  และการศึกษานอกในระบบ  และการศึกษานอก

ระบบ   ระบบ   ( ( ระยะสั้น ระยะสั้น , , สะสมหน่วยกิต สะสมหน่วยกิต ))  

  

  

  

  

  

  

  



สถานสถานท่ีตั้งท่ีตั้ง  

                  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  มีเนื้อท่ี  วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  มีเนื้อท่ี  111  111  ไร่   ไร่   222   2   ตารางวา  ต้ังอยู่เลขท่ี   ตารางวา  ต้ังอยู่เลขท่ี   69  69  หมู่  หมู่  10  10  บ้านบ้าน

สันป่าสัก  ถนน  รพชสันป่าสัก  ถนน  รพช. . บ้านถํ้า บ้านถํ้า --    ป่าซาง  ตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  ป่าซาง  ตําบลดงสุวรรณ  อําเภอดอกคําใต้  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์  

56120  56120  โทรศัพท์  โทรศัพท์  00--54485448--34103410--11 11 โทรสาร  โทรสาร  00--54485448--34103410  

    

หลักสูตรการจัหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนดการเรียนการสอน  

  

••  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ((ปวชปวช.).)  

  --    สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  

  --    สาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาไฟฟ้ากําลังสาขางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขาไฟฟ้ากําลัง  

  --    สาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี  และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาพาณิชยการ  สาขางานการบัญชี  และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

  --      สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์  

  

••  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ((ปวสปวส.).)  

  --    สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง  สาขางานติดต้ังไฟฟ้าง  สาขางานติดต้ังไฟฟ้า  

  --    สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์    

  

••  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  33    ––    75  75  ชั่วโมงชั่วโมง  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ผลงานท่ีภาคภูมิใจผลงานท่ีภาคภูมิใจ    

33..11    รางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ    ((ระดับประเทศระดับประเทศ)  )  โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  ((นวทนวท.)  .)  ครั้งท่ี ครั้งท่ี 88  ((22555511))        

ชิงถ้วยรชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในใน

สาขาสร้างเสริมสุขภาพสาขาสร้างเสริมสุขภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      ((มม..ปลายปลาย)  )  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ((ปวชปวช.)  .)    เม่ือเม่ือ

วันท่ี วันท่ี 33--55  ตุลาคม ตุลาคม 22555511  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็ นพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้รับนพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้รับ

พระราชทานถ้วยรางวัลของพระราชทานถ้วยรางวัลของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  พร้อมพร้อม

ทุนการศึกษา ทุนการศึกษา 2200,,000000  บาท และได้ศึกษาดูงานบาท และได้ศึกษาดูงาน    ระหว่างวันท่ี ระหว่างวันท่ี 8 8 --15 15 มีนาคม  มีนาคม  25522552  ท่ีเมืองเมลเบิร์น ท่ีเมืองเมลเบิร์น ––  แคนเบอแคนเบอ

รา รา ––ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วมสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วม

นําเสนอผลงานในสถานท่ีต่างๆ ดังนี้นําเสนอผลงานในสถานท่ีต่างๆ ดังนี้   

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

สถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที สถานีโทรทัศน์ ช่อง เอ็นบีที ((NNBBTT))  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

--  สัมภาษณ์และบันทึกเทป  ช่วง สัมภาษณ์และบันทึกเทป  ช่วง ““ข่ข่าวเช้า าวเช้า 77  สีสี”  ”  กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7  7    

--  ออกรายการสดทางช่องรับสัญญาณดาวเทียมช่อง ออกรายการสดทางช่องรับสัญญาณดาวเทียมช่อง hh++  ของบริษัท ของบริษัท AASSIIAA  TTEELLEEVVIISSIIOONN  &&  MMEEDDIIAAท่ี ท่ี 

SSTTUUDDIIOO  ตึก ไอทีสแคว หลักสี่ตึก ไอทีสแคว หลักสี่   กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

--  ร่วมแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ร่วมแสดงในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 22555511  เทคโนมาร์ท และอินโน มาร์ท เทคโนมาร์ท และอินโน มาร์ท 22000088  ระหว่างระหว่าง

วัวันท่ี นท่ี 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 รางวัลชนะเลิศ (ระดับประเทศ)  การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลงานชุดฝึกการ

ออกตัวจากจุดสตาร์ท รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เม่ือ
วันท่ี 3 - 4 มิถุนายน 2551  ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ และนําเสนอผลงานในรายการ 
“สมรภูมิไอเดีย”  ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3  ได้รับรางวัล 10,000 บาท  

3.3 รางวัลชมเชย (ระดับประเทศ) การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปี 2553 
ผลงานชุดประเมินสมรรถนะภาพของนักกีฬา  เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 จัดโดย สํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

  

  

  



44..    เป้าหมาย สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวัง  เป้าหมาย สภาพความสําเร็จท่ีคาดหวัง    

  เป้าหมายใเป้าหมายในการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา นการดําเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 22555533  ถึงปีการศึกษา ถึงปีการศึกษา 22555555  ซ่ึงซ่ึง

จากการระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้สรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการระดมความคิดของบุคลากรทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้สรุปประเด็นสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดังนี้ดังนี้   

  11..  ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ    

  22..  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  

  33..  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  44..  ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคมด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม  

  55..  ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย  

  

จํานวนนักเรียจํานวนนักเรียนนักศึกษานนักศึกษา  

  

หลักสูตรหลักสูตร  

//ประเภทวิชาประเภทวิชา  
สาขาวิชาสาขาวิชา  สาขางานสาขางาน  

ระดับช้ันระดับช้ัน  จํานวนจํานวน

((คนคน))  ปวชปวช..11  ปวชปวช..22  ปวชปวช..33  

หลักสูตร ปวชหลักสูตร ปวช..              

ประเภทวิชาประเภทวิชา  

ช่างอุตสาหกรรมช่างอุตสาหกรรม  
เครื่องกลเครื่องกล  ยานยนต์ยานยนต์  6611  1166  4444  112211  

ไฟฟ้าและไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์  
ไฟฟ้ากําลังไฟฟ้ากําลัง  00  3333  1144  4477  

ประเภทวิชาประเภทวิชา  

พาณิชยกรรมพาณิชยกรรม  
            

พณิชยการพณิชยการ  คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์

ธุรกิจธุรกิจ  
2277  88  2222  5577  

รวมรวม  8888  5577  8800  222255  

  

  

  

  

  

  



จํานวนนักเรียจํานวนนักเรียนนักศึกษานนักศึกษา  ((ต่อต่อ))  

หลักสูตรหลักสูตร  

//ประเภทวิชาประเภทวิชา  
สาขาวิชาสาขาวิชา  สาขางานสาขางาน  

ระดับช้ันระดับช้ัน  จํานวนจํานวน

((คนคน))  ปวสปวส..11  ปวสปวส..22    

หลักสูตร ปวสหลักสูตร ปวส..              

ประเภทวิชาประเภทวิชา  

พาณิชยกรรมพาณิชยกรรม  
การบัญชีการบัญชี  การบัญชีการบัญชี  66  77    1133  

คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยีเทคโนโลยี

สํานักงานสํานักงาน  
44  55    99  

ประเภทวิชาช่างประเภทวิชาช่าง

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  
เครื่องกลเครื่องกล  เทคนิคยานเทคนิคยาน

ยนต์ยนต์  
1122  3399    5511  

ไฟฟ้ากําลังไฟฟ้ากําลัง  ติดต้ังไฟฟ้าติดต้ังไฟฟ้า  1133  1188    3311  

รวมรวม  3355  6699    110044  

รวมท้ังส้ิรวมท้ังส้ิน น ((ปวชปวช. . และ ปวสและ ปวส.).)  112233  112266  8800  332299  

  

  



คณะคณะผู้บริหารผู้บริหาร  
  

นายสมคิดนายสมคิด  จีนจรรยาจีนจรรยา    ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  
  

นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ์นายสมเกียรติ  กระจ่างพันธ์  รองผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

          รองผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการฝ่ายฝ่ายแผนงานและความร่วมมือแผนงานและความร่วมมือ  
  

นายประสิทธิ์  สุโขนายประสิทธิ์  สุโข      รองผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรฝ่ายบริหารทรัพยากร  

          รองผู้อํานวยการรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการฝ่ายวิชาการ  
  

บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  
  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  สกุลสกุล  ตําแหน่งตําแหน่ง  หน้าท่ีหน้าท่ี  

11  นายสัญญานายสัญญา          หล้าสมบูรณ์หล้าสมบูรณ์  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐานหัวหน้าแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  

22  นายอุบล นายอุบล               ฟูคํามีฟูคํามี  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้างานประกันคุณภาพหัวหน้างานประกันคุณภาพ  

33  นายประสาน  ภัทรประสงค์นายประสาน  ภัทรประสงค์  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้างานพัสดุหัวหน้างานพัสดุ  

44  นายชิโนรส   นายชิโนรส       สุทธิตานนท์สุทธิตานนท์  ครู คศครู คศ..22  หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  

55  นายธนรัฐ   นายธนรัฐ           อินต๊ะสารอินต๊ะสาร  ครู คศครู คศ..11  หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์หัวหน้าแผนกวิชา คอมพิวเตอร์  

66  นางดวงนภา  นางดวงนภา      สุคําสุคํา  ครู คศครู คศ..11  หัวหน้างานบุคลากรหัวหน้างานบุคลากร  

77  นายเชิดศักด์ิ  นายเชิดศักด์ิ    ใจยาบุตรใจยาบุตร  ครูครู  ผู้ช่วยผู้ช่วย  หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์หัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  

88  นายประพันธ์  นายประพันธ์    ธรรมรสธรรมรส  ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

99  นายเลิศพงษ์  นายเลิศพงษ์      คําเมืองคําเมือง  ครู คศครู คศ..11  ครูแผนกพ้ืนฐาน ครูแผนกพ้ืนฐาน --  ช่วยราชการช่วยราชการ  

1010  นายสมเจตน์  นายสมเจตน์      แสนขัตติยาพรแสนขัตติยาพร  พนักงานราชการพนักงานราชการ  เจ้าหน้าท่ีงาน อาคารสถานท่ีเจ้าหน้าท่ีงาน อาคารสถานท่ี  

1111  นางวลัยลักษณ์  มานางวลัยลักษณ์  มาลัยลัย  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานสวัสดิการฯหัวหน้างานสวัสดิการฯ  

1212  นางกมลพรรณ์  ภัทรประสงค์นางกมลพรรณ์  ภัทรประสงค์  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานหลักสูตรหัวหน้างานหลักสูตร//วัดผลวัดผล  

1313  นางสุภาภรณ์   นางสุภาภรณ์     พงษ์ยศพงษ์ยศ  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานทะเบียนหัวหน้างานทะเบียน  

1414  นางวาสนา  นางวาสนา            คาระมาตรคาระมาตร  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานแนะแนวหัวหน้างานแนะแนว  

1515  นางสาวทินมณี  พลศิรินางสาวทินมณี  พลศิริ  พนักงานพนักงานราชการราชการ  หัวหน้างานการเงินหัวหน้างานการเงิน  

1616  นายอัศวิน  นายอัศวิน                ก่ิงจําปาก่ิงจําปา  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานกิจกรรมหัวหน้างานกิจกรรม  

1717  นางสาวบุญญิศา  พันธวงค์นางสาวบุญญิศา  พันธวงค์  พนักงานราชการพนักงานราชการ  หัวหน้างานครูท่ีปรึกษาหัวหน้างานครูท่ีปรึกษา  



1818  นางสาวกนกกานางสาวกนกกาญจน์ ภาชนะญจน์ ภาชนะ  ครูอัตราจ้างครูอัตราจ้าง  หัวหน้าแผนกวิชา บัญชีหัวหน้าแผนกวิชา บัญชี  

1919  นางสาวนันทิยา นางสาวนันทิยา     เผ่าอ้ายเผ่าอ้าย  ครูอัตราจ้างครูอัตราจ้าง  เจ้าหน้าท่ีงานบัญชีเจ้าหน้าท่ีงานบัญชี  

2020  นางนวลลออ  นางนวลลออ          มอญแก้วมอญแก้ว  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุเจ้าหน้าท่ีงานพัสดุ  

2121  นายอรรถพล  นายอรรถพล          หล้าสมบูรณ์หล้าสมบูรณ์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานแผนฯเจ้าหน้าท่ีงานแผนฯ  

  

  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้  
  

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ชื่อ ชื่อ ––  สกุลสกุล  ตําแหน่งตําแหน่ง  หน้าท่ีหน้าท่ี  

2222  นางสาวสุรีรัตน์  นางสาวสุรีรัตน์          ไชยวงค์ไชยวงค์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีงานหลักสูตร  

2323  นางสาริศา  นางสาริศา                      เมืองกรุงเมืองกรุง  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากรเจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร  

2424  นางสาวกรรณิการ์  ศรีวรนันท์นางสาวกรรณิการ์  ศรีวรนันท์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียน  

2525  นางสาวกรรณิการ์  ฝั่นบุญมานางสาวกรรณิการ์  ฝั่นบุญมา  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมเจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรม  

2626  นายเดชพนต์    นายเดชพนต์            เชาว์ประยูรเชาว์ประยูร  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษเจ้าหน้าท่ีงานโครงการพิเศษ  

2727  นายสาวอุภาพร  นายสาวอุภาพร      ไชยสารไชยสาร  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุดเจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด  

2828  นางสาวเบญจมาศ  ไพบูรณ์นางสาวเบญจมาศ  ไพบูรณ์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าท่ีงานการเงินเจ้าหน้าท่ีงานการเงิน  

2929  นายประยูร  นายประยูร                ปาธิปะปาธิปะ  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงาพนักงานขับรถนขับรถ  

3030  นายแสวง  นายแสวง                    แก้วทิพย์แก้วทิพย์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานท่ัวไปพนักงานท่ัวไป  

3131  นายเสาร์แก้ว  นายเสาร์แก้ว          เถิงคําเถิงคํา  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานท่ัวไปพนักงานท่ัวไป  

3232  นายธานี  นายธานี                      นันต๊ะนันต๊ะ  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานท่ัวไปพนักงานท่ัวไป  

3333  นายกิตติกร   นายกิตติกร           นาทะสันต์นาทะสันต์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานท่ัวไปพนักงานท่ัวไป  

3434  นางนางสาวดวงจันทร์  มะโนวงค์สาวดวงจันทร์  มะโนวงค์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานท่ัวไปพนักงานท่ัวไป  

3535  นายธงชัย   นายธงชัย               เผ่าต๊ะใจเผ่าต๊ะใจ  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  ยามรักษาการณ์ยามรักษาการณ์  

3636  นายวิรัตน์  นายวิรัตน์              ขุดรัมย์ขุดรัมย์  ลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว  ยามรักษาการณ์ยามรักษาการณ์  

  

  

  

  

  

  



จํานวนครูและผู้สนับสนุนการเรียนการสอนจํานวนครูและผู้สนับสนุนการเรียนการสอน  
  

จํานวนครูสอนทั้งสิ้น  จํานวนครูสอนทั้งสิ้น  2200    ท่ท่าน  รายละเอียดดังนี้าน  รายละเอียดดังนี้   
  

  --    ครูสอนแผนกวิชาสามัญ ครูสอนแผนกวิชาสามัญ ––  สัมพันธ์สัมพันธ์      จํานวน   จํานวน   66      คนคน  

  --    ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์        จํานวน   จํานวน   44      คนคน  

  --    ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังากําลัง--อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์    จํานวน   จํานวน   3 3     คนคน  

  --    ครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครูสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จํานวน   จํานวน   22      คนคน    

  --    ครูสอนแผนกวิชากครูสอนแผนกวิชาการบัญชีารบัญชี        จํานวน   จํานวน   2   2   คนคน    

  --    ครูสอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานครูสอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน        จํานวน   จํานวน   3   3   คนคน    
  

          รวมรวม                    2200      คนคน    

  

หมายเหตุหมายเหตุ    ::            --    ข้าราชกาครู  จํานวน  ข้าราชกาครู  จํานวน  99    คน  พนักงานราชการ  จํานวน  คน  พนักงานราชการ  จํานวน  8  8  คน  และครูพิเศษจ้างสอนคน  และครูพิเศษจ้างสอน  

              จํานวน  จํานวน  22    คนคน  

                                          --    บุคลากรอ่ืบุคลากรอ่ืน  น  ((เจ้าหน้าท่ีชั่วคราว  เช่น เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน  พนักงานขับเจ้าหน้าท่ีชั่วคราว  เช่น เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน  พนักงานขับรถ  นักการภารโรง   รถ  นักการภารโรง             

                                                ยามยามรักษาการณ์    รักษาการณ์        รวม   รวม   1177    คน คน ))  

                                        --    รวมผู้รวมผู้สอนและสนับสนุนการสอนสอนและสนับสนุนการสอน      ท้ังสิ้น ท้ังสิ้น     จํานวน    จํานวน      54 54     คนคน  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
วิทยาลัยการอาชีพดอกคําใต้ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน เป็นบุคคลท่ีมีความรู้  

ความสามารถในวิชาการต่าง ๆ มีทักษะทางวิชาชีพ เพ่ือให้สามารถไปประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อ 
ในสถาบันการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน และปลูกฝังให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นเยาวชนท่ีดีมีคุณภาพ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

สีประจําวิทยาลัย 
 

สีเหลือง       สีแดงเหลือดหมู    
 

คําขวัญวิทยาลัย 
  **พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยการอาชีพให้อนาคต** 
 

วิสัยทัศน์วิทยาลัย 
จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สร้างความม่ันใจให้กับทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน 
 

พันธกิจ วิทยาลัย 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
2. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3. บริการสังคม  ชุมชน 
4. สร้างผู้ประกอบการ 
5. สนองการปฏิรูปอาชีวศึกษา 

 

อัตลักษณ์ 
  ผู้เรียนมีคุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิชาชีพ 
 

**************************************************************************  

นโยบายของวิทยาลัย 


