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ค าน า  
 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 
ฉบับนี้ สถานศึกษา ได้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.25๖๑ และตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 
มาตรา 48 ซึ่งวัตถุประสงค์ของรายงานผลการประเมินตนเอง ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ซึ่งจะมีทั้งสิ้น ๕ ด้าน ๒๕ ข้อประเมิน สถานศึกษามีวิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานก าหนดโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันแต่ละ
มาตรฐาน ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนตั้งแต่การวางแผน จัดท าผลการประเมิน สร้างเครื่องมือน าไปปฏิบัติ 
ประเมินจากทุกๆข้อประเมิน วิเคราะห์ตรวจสอบผลการปฏิบัติและปรับปรุงพัฒนา  

สถานศึกษา มีภารกิจหลัก คือการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพพาณิชยกรรม และช่าง
อุตสาหกรรม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่สนใจโดยการน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาปฏิบัติ มาคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้า
ปฏิบัติ อย่างมีเหตุมีผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง สถานศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาก าลังคนสู่ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานสายอาชีพ โดยพร้อมที่จะพัฒนาการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้บังเกิดผลมีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามนโยบายการประกันคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  และ เพ่ือน าไปสู่การรับรอง และประเมินคุณภาพจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ. 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
25๖๑ ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือในการพัฒนาสถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 

 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๒ 

 

 

 

 



 

ค าช้ีแจง 
 

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ซึ่งมีสาระส าคัญได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 2) การสร้างความเชื่อมั่นให้แกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 3) การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้น
สังกัด และ 4) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ๒) แผนภูมิการบริหาร
สถานศึกษา ๓) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 4) ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 5) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ 6) 
เกียรติประวัติของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
และ 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
2) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา และ 3) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่วนที่ ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ๑) ผลการประเมิน
รายด้านและภาพรวม ๑.๑) ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ๑.๒) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
๑.๓) ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ๑.๔) ด้านการมีส่วนร่วม ๑.๕) ด้านปัจจัยพื้นฐาน ๑.๖) ผลการ
ประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา และ ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

โดยสถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อใช้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เนื้อเรื่อง                  หน้า 
ค าน า            ก 
ค าชี้แจง           ข 
สารบัญ            ค 
ส่วนที่ 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร         1 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา        3 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         ๔๖ 
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    ๔๙ 
ส่วนที่ ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา      ๗1 
 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ส่วนที่ ๖ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    ๗7 
 

ภาคผนวก 
     ภาคผนวก  ก   เอกสารอ้างอิง 
 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 
    มติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล รับรองรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25๖๑ 
 ภาคผนวก  ข   รางวัลที่สถานศึกษา ครู บุคลากร และผู้เรียนได้รับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม (ปวช. และ ปวส.) 
ตารางที่ 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน     70 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 71 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินด้านด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนก 72 

   เป็นรายการประเมิน 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนก  73 
    เป็นรายการประเมิน 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  74 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน  75 
ตารางที่ 6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน    76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ ๑  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
   

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง           
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้   

1.  การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง ประกอบด้วย 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์  
 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ค่าคะแนนที่ได้ 85.40 
 

1.2 จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ใน 

ระดับยอดเยี่ยม ค่าคะแนนที่ได้ 91.25  
2. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ค่าคะแนนที่ 

ได้ 87.33 
3. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ค่า 

คะแนนที่ได้ 85.71  
 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ใน 

ระดับก าลังพัฒนา ค่าคะแนนที่ได้ 45.00 
 

1.4 ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
  เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1.4.1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 
  1.4.2 โครงการเรียนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (Pre V-NET) 
  1.4.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.) 
  1.4.4 โครงการระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  1.4.5 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ ให้ทันสมัย 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ  
 สถานศึกษาตระหนักถึงการจัดการสอนด้านอาชีวศึกษา เพื่อต้องการให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาได้
ประกอบอาชีพทางด้านสายงานที่ได้เรียน และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น อีกทั้งสถานประกอบการมั่นใจใน
ผู้ส าเร็จการศึกษา ว่าสามารถปฏิบัติ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันวิทยาลัยได้จัดท า MOU 
กับสถานประกอบการเพ่ือผลิตก าลังคนที่สถานประกอบการต้องการสู่ตลาดแรงงานในรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบ ทวิภาคี โดยได้ฝึกประสบการณ์จริงร่วมกับสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออล์ล จ ากัด 
(มหาชน) ในระดับ ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ และ ระดับ ปวส. 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ระดับ 
ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลในระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางาน
บ ารุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน โดยได้น าผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการจริงในการจัดอบรมความรู้ด้าน
ต่างๆ ทุกกสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด  
 การจัดการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ นอกจากจะเน้นการฝึกประสบการณ์แล้ว ทางวิทยาลัยฯ
ยังมีการจัดกิจกรรมสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รู้จักการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม รู้จักหน้าที่ รู้จักความรับผิดชอบ รู้จักตรงต่อเวลา รู้จักความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ รู้จักอดทน รู้จักเสียสละตน มีใจจิตอาสา ดังปรากฏตามท่ีสถานศึกษาได้จัดท าโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
เรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งทางวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าเป็นประจ าทุกๆปี เป็นประจักษ์ต่อชุมชน 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ได้แก  

4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
4.2 วัตถุประสงค์  
4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
4.4 วิธีการด าเนินงาน  
4.5 ผลการด าเนินงาน  
4.6 ประโยชนทีไ่ด้รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ ๒  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   

ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระทีส่ าคัญ ดังนี้ 
๒.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ไดแ้ก  

2.1.1  ที่ตั้ง                    
จุด  A  คือ สถานที่ตั้งสถานศึกษา  ณ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

 
ภาพ แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 

 
2.1.2  ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป                  

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เดิมชื่อ โรงเรียนยโสธรพณิชยการ
เทคโนโลยี รหัสถานศึกษา 35-1-00012 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ ณ 
เลขที่ 154 หมู่ 5 ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รหสัไปรษณีย์ 35000 โทรศัพท์ 045-
586301 โทรสาร 045-586300 บนเนือ้ที่ ๙ ไร่ ๔ งาน ๘๘ ตารางวา เดิมผู้รับใบอนุญาตได้แก่ ดร.พวง
เพชร ชุปวา และผู้จัดการ ได้แก่ ดร.พรสิงห์  ชุปวา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล” และเป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ยโสธร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ชื่อย่อภาษาไทย  “ว.ท.ย.อ.” 
ชื่อภาษาอังกฤษ  “YASOTHON INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL COLLEGE” 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “Y-TECH” 
Web-Site  : www.ypt.ac.th 

 

 

A 

A 

http://www.ypt.ac.th/
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สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าวิทยาลัย 

 

    

 

 

ตราประจ าสถานศึกษา   เพชร    หนังสือ   รัศมี อยู่ภายในตรา เครื่องหมายย่อ Y-TECH อยู่ด้านล่าง 

ความหมาย 
เพชร  หมายถึง  ความอดทน  ความเข้มแข็ง 
หนังสือ  หมายถึง  ความรู้  ความเฉลียวฉลาด 
รัศมี  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า 
Y-TECH หมายถึง  เครื่องหมายย่อของวิทยาลัยฯ 
 

สีประจ าสถานศึกษา 
 ชมพู   หมายถึง  ความอ่อนโยน  ความอ่อนหวาน  และมีสัมมาคารวะ 

ม่วง  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  อดทน  สามัคคี  
 

พระพุทธรูปประจ า “พระพุทธอภิญญาญาณ” (ความรู้แจ้งอันประเสริฐสุด)” 
 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย “ต้นราชพฤกษ์ หรือ คูน (อังกฤษ: Golden shower; ชื่อวิทยาศาสตร์: Cassia 
fistula)” 

ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพิธีที่ส าคัญ เช่น พิธีเสาไม้หลักเมือง เป็น 
ส่วนประกอบในการท าคฑาจอมพล และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ท าพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ 

 

2.1.๓  การจัดการศึกษา 
 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล จัดการศึกษาในระบบประเภท

อาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ ประเภท และระดับ
การศึกษาต่างๆ ตามที่วิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                  

             

2.1.๔  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา                    
   สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชน บริบทของชุมชน 

   สถานที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ใกล้ถนนแจ้งสนิททางหลวงหมายเลข 23 ย่านชาน
เมืองนอกเขตเทศบาลเมืองยโสธร อยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลส าราญ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
มีศูนย์การค้าบิ๊กซี โรงแรมที่พักหลายแห่ง มีร้านค้าร้านอาหารและหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
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ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด สหกรณ์จังหวัด รวมทั้งส านักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะหน่วยงานก ากับดูแลการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่ ได้แก่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทห่างออกไป 1 กิโลเมตร จึงถือว่า
เป็นสถานที่ตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวกอากาศปลอดโปร่งไม่แออัด อยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสภาพพ้ืนฐานของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงแวดล้อมด้วยหมู่บ้านต่างๆในเขต
ต าบลส าราญได้แก่ บ้านส าราญ บ้านเชียงหวาง บ้านสว่าง บ้านบาก บ้านหนองนางตุ้มและมีเส้นทางคมนาคม
ติดต่อกับหมู่บ้าน ต าบลอ่ืนๆที่ใกล้เคียง เช่น ต าบลน้ าค าใหญ่ ต าบลขั้นไดใหญ่ ต าบลค้อเหนือ รวมทั้งอ าเภอ
พนมไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายรับจ้างในตัวเมืองส่วน
ใหญ่มีรายได้ไม่สูงนัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีประเพณีวัฒนธรรมดังเดิม ถือฮีตสิบสองครองสิบ
สี่ แต่ความเจริญทางวัตถุ ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ และอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากท้ังวิถีชีวิตของผู้คน 
วัฒนธรรมการบริโภคปัญหาเพศสัมพันธ์ท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด และการพนันในรูปแบบต่างๆ สภาพ
ดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยต่อการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของการจัดการศึกษาทั้งในสายสามัญและ
อาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

                               ๒.๒ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.พวงเพชร       ชปุวา 

ผู้รับใบอนุญาต/ ผู้อ านวยการ 

/ 

ดร.พรพรหม       ชุปวา 

ผู้จัดการ 

 

 

ดร.รัญญา  ชปุวา 

ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 

 

นายไพรัช  บุญทศ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นายสง่า  สู้ณรงค์ 

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 

 

นายธนธรณ  บตุรสิงห ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 

นายศักดิ์ดา   วงษ์โสภา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นายบัณฑติ  ศรีวะรมย ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

 

 

       

นายสายนัต ์ โคตา 

หัวหน้างานกิจกรรม 

 

นางวรารัตน์  นนท์ตา 

หัวหน้างานวิชาการ 

 

ว่าที่ รต.สร้อยสุรินทร์  แสงใสแก้ว 

หัวหน้างานธุรการ/การเงิน 

นายสมยศ พิมพ์แพทย ์

หัวหน้างานปกครอง 

นางสาวจารุณี สวุะไกร 

งานวัดและประเมินผล 

 

นายน าชัย เพ็งนาม 

งานอาคารสถานที่ 

นางสาวนฤมล บุตรอ าคา 

งานระบบอุดหนุนนักเรยีน 

 
นางรัชดาภรณ์  ชุปวา 

งานพัสด/ุครุภัณฑ์ 

นายวิชาญ  เปน็ตามวา 

งานศูนยว์ิทยบริการ 

นางสาววัชรี  ศรีวิเศษ 

งานระบบดูแลนักเรียน 

นายเทวา  บุญคณุ 

งานแนะแนวการศึกษา 

 
นางสาวจิดารัตน์  เซียงหน ู

งานกีฬาและนันทนาการ 

 

นางสาวจิดารัตน์  เซียงหน ู

งานกิจการนักเรยีน-นักศึกษา 

 

 นายสมพงษ์  วิลยัแก้ว 

งานระเบียบวนิัย นักเรียน 

คณะกรรมการนักเรียน

นักศึกษา 

นายปรีชา  กัณทะพันธ ์

งานสื่อการสอนและนวัตกรรม 

 

นายไพรัช  บุญทศ 

หัวหน้างานทะเบียน 

 

นายศักดิ์ประชา  โสภา 

งานฝึกวิชาชีพและทวิภาค ี

นางสาวจิราวรรณ วิเวกวินย ์

งานทะเบียนนกัเรียน 

 

นายณัฐชนนท์  ชราชยั 

งานอาคารสถานที่ 

 

นางวรารัตน์  นนท์ตา 

หัวหน้าสาขาวิชาการบัญช ี

 

นางสาวนฤมล บุตรอ าคา 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

 
นางสาวจารุณี สวุะไกร 

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

 
นายยุทธพล แสนมาตร 

หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 

 
นายปรีชา  กัณทะพันธ ์

หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 

 

นายสายนัต ์ โคตา 

หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

 
นายสมยศ พิมพ์แพทย ์

หัวหน้าวิชาสามัญสัมพันธ ์

 

นายไพรัช  บุญทศ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นายธนธรณ  บตุรสิงห ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ 

นายศักดิ์ดา   วงษ์โสภา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

นายบัณฑติ  ศรีวะรมย ์

รองผู้อ านวยการฝ่ายบุคลากร 



หน้า ๘ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจนัแสง  ศรีวิเศษ 

รปภ. 

นายมงคล  ณุวงศ์ศรี 

นักการภารโรง 

นายปญัญา  ศรีวิเศษ 

นักการภารโรง 

นางสุพัด  ณุวงศ์ศรี 

นักการภารโรง 

นายสิงห์ ค าหินกอง 

พนักงานขับรถ 

นายทองยศ ผังค ี

พนักงานขับรถ 

นายสุพิศ แสงประจักษ ์

พนักงานขับรถ 

นายบญุธรรม บุญศรี 

พนักงานขับรถ 

นายนุรกัษ์  นลิสระค ู

พนักงานขับรถ 

นายจันทร์มา ภาคะ 

พนักงานขับรถ 

นายพรหมศร ภูกองชัย 

พ่อครัว 

นายศักดิ์ดา   วงษ์โสภา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



หน้า ๙ 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

๒.๓  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ไดแ้ก  
2.3.1  ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา           

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี  (ปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2561) 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.(พาณิชยกรรม)           
- สาขางานการบัญชี 45 - - 40 - - 33 - - 118 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 43 - - 38 - - 63 - - 144 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ - 43 - - 68 - - 68 - 179 

รวม ปวช.(พาณิชยกรรม) 88 43 - 78 68 - 96 68 - 441 
ระดับ ปวช.(อุตสาหกรรม)           
- สาขางานยานยนต์ 64 - - 92 - - 68 - - 224 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 45 - - 37 - - 72 - - 154 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 44 - - 27 - - 57 - - 128 

รวม ปวช.(อุตสาหกรรม) 153 - - 156 - - 197 - - 506 
รวม ระดับ ปวช. 241 43 - 234 68 - 293 68 - 947 

ระดับ ปวส.(บริหารธุรกิจ)           
- สาขางานการบัญชี 19 - - 13 - -    32 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 - - 19 - -    31 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ - 5 - - 3 -    8 

รวม ปวส.(บริหารธุรกิจ) 31 5 - 32 3 -    71 
ระดับ ปวส.(อุตสาหกรรม)           
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 3 - - - - -    3 
- เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง - 6 - - 3 -    9 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 10 - - 12 - -    22 
- บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบ
ขนส่งทางราง 

- - - - 6 -    6 

 รวม ปวส.(อุตสาหกรรม) 13 6 - 12 9 -    40 
รวม ระดับ ปวส. 44 11 - 44 12 -    111 

รวมทั้งหมด (ปวช. ปวส.) 285 54 - 278 80 - 293 68 - 1,058 
 
 
 
 



หน้า ๑๐ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

      จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

 

ระดับ/สาขางาน จ านวน รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ระดับ ปวช.(พาณิชยกรรม)     
- สาขางานการบัญชี 1๕ - - 1๕ 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓๐ - - ๓๐ 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ - ๓๗ - ๓๗ 

รวม ปวช.(พาณิชยกรรม) ๔๕ ๓๗ - ๘๒ 
ระดับ ปวช.(อุตสาหกรรม)     
- สาขางานยานยนต์ 29 - - 29 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 1๙ - - 1๙ 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ๑๖ - - ๑๖ 

รวม ปวช.(อุตสาหกรรม) ๖4 - - ๖4 
รวม ระดับ ปวช. ๑09 ๓๗ - ๑๔6 

ระดับ ปวส.(บริหารธุรกิจ)     
- สาขางานการบัญชี 11 - - 11 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 - - 13 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ - 3 - 3 

รวม ปวส.(บริหารธุรกิจ) 24 3 - 27 
ระดับ ปวส.(อุตสาหกรรม)     
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ - - - - 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 11 - - 11 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบ
ขนส่งทางราง 

- 3 - 3 

- สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าใน
ระบบขนส่งทางราง 

- 3 - 3 

 รวม ปวส.(อุตสาหกรรม) 11 6 - 17 
รวม ระดับ ปวส. 35 9 - 44 

รวมทั้งสิ้น ปวช. และ ปวส. 1๔4 ๔๖ - 1๙0 
 

 
 



หน้า ๑๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

2.3.2  ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา สาขางาน 

 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน 

จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

ระดับ ปวช.          
- สาขางานการบัญช ี 2 2 - 2 - - - 2 - 
- สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

3 3 - 3 - - - 3 - 

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้าน
สะดวกซื้อ 

2 2 - 2 - - - 2 - 

- สาขางานยานยนต ์ 1 - 1 - 1 - - - 1 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 1 1 - 1 - - - 1 - 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 1 1 - 1 - - - 1 - 

รวม 10 9 1 9 1 - - 9 1 
ระดับ ปวส.          

- สาขางานการบัญช ี 1 1 - 1 - - - 1 - 
- สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

1 1 - 1 - - 1 - - 

- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้าน
สะดวกซื้อ 

1 1 - 1 - - - 1 - 

- สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 1 1 - 1 - - - 1 - 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 1 1 - 1 - - - 1 - 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกล
ระบบขนส่งทางราง 

1 1 - 1 - - - 1 - 

- สาขางานบ ารุงระบบไฟฟ้า
ในระบบขนส่งทางราง 

1 1 - 1 - - - 1 - 

รวม 7 7 - 7 - - 1 6 - 
- สามัญสัมพันธ์ 7 7 - 7 - - 1 6 - 

รวมท้ังสิ้น 24 24 - 23 1 - 2 21 1 
    

 



หน้า ๑๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

รายชื่อครูผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
แผนกวิชา/ 

งานที่สังกัด 

วุฒิการศึกษา (ระบุสาขาวิชาท่ีจบ) 

กลุ่มวชิาท่ีสอน 

ครูผู้สอน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ประจ า 

หลักสูตร 
ครูผู้สอน 

1 นางสาวนฤมล บุตรอ าคา คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ - - คอมพิวเตอร ์  /        /   

2 นายไพรัช  บุญทศ คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ - - คอมพิวเตอร ์  /        /    

3 นายศักดิ์ประชา โสภา คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ - - คอมพิวเตอร ์  /       /    

4 นายธนธรณ บตุรสิงห์ คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ คอ.บ. วิศวกรรมคอมฯ วท.ม. สารสนเทศ - คอมพิวเตอร ์  /       /    

5 นางวรารัตน์ นนท์ตา คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บธ.บ. การบัญชี - - บัญช ี  /       /    

6 นางสาววัชรี ศรีวิเศษ คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บช.บ. การบัญชี - - บัญช ี  /       /    

7 
นางสาวสร้อยสุรินทร์ 
แสงใสแก้ว คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บธ.บ. การบัญชี - - บัญช ี  /       /    

8 นางสาวจารณุี สุวะไกร คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ - - ธุรกิจค้าปลีก / / 

9 นายเทวา  บุญคุณ คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ - - ธุรกิจค้าปลีก / / 

10 นางจิดารัตน์ เซียงหน ู คร ู ไม่ม ี บริหารธรุกิจ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ - - ธุรกิจค้าปลีก / / 



หน้า ๑๓ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
แผนกวิชา/ 

งานที่สังกัด 

วุฒิการศึกษา (ระบุสาขาวิชาท่ีจบ) 

กลุ่มวชิาท่ีสอน 

ครูผู้สอน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ประจ า 

หลักสูตร 
ครูผู้สอน 

11 นายยุทธพล แสนมาตร คร ู ไม่ม ี อุตสาหกรรม ท.ล.บ. เทคโนโลยยีานยนต ์ - - เทคนิคเครื่องกล / / 

12 นายสมพงศ์ วิลัยแก้ว คร ู ไม่ม ี อุตสาหกรรม ปวส. เทคนิคเครื่องกล   ช่างยนต์ / / 

13 นายน าชัย เพ็งนาม คร ู ไม่ม ี อุตสาหกรรม ท.ล.บ. เทคโนโลยยีานยนต ์ - - เทคนิคเครื่องกล / / 

14 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา คร ู ไม่ม ี อุตสาหกรรม วศ.บ.ไฟฟ้า   ช่างไฟฟ้า / / 

15 นายบัณฑติ ศรีวะรมย ์ คร ู ไม่ม ี อุตสาหกรรม คอ.บ. ไฟฟ้าก าลัง   ไฟฟ้าก าลัง / / 

16 นายปรีชา กัณทะพันธ์ คร ู ไม่ม ี อุตสาหกรรม วท.บ. ไฟฟ้าอุตสาหกรรม - - ไฟฟ้าก าลัง / / 

17 นายสายันต์ โคตา คร ู ไม่ม ี อุตสาหกรรม คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กฯ - - อิเล็กทรอนิกส ์ / / 

18 นายสมยศ  พิมพ์แพทย ์ คร ู ไม่ม ี สามัญสัมพันธ์ ศษ.บ. พละศึกษา - - พลศึกษา  / 

19 นายณัฐวุฒิ  ธูปทอง คร ู ไม่ม ี สามัญสัมพันธ์ คบ. ภาษาไทย - - ภาษาไทย   / 

20 นางสาวจิราวรรณ วิเวก
วินย ์

คร ู ไม่ม ี สามัญสัมพันธ์ วท.บ. วิทยาศาสตร ์ - - วิทยาศาสตร ์   / 

21 นายณัฐชนนท์  ชราชัย คร ู ไม่ม ี สามัญสัมพันธ์ วท.บ. วิทยาศาสตร ์ - - วิทยาศาสตร ์   / 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
แผนกวิชา/ 

งานที่สังกัด 

วุฒิการศึกษา (ระบุสาขาวิชาท่ีจบ) 

กลุ่มวชิาท่ีสอน 

ครูผู้สอน 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
ประจ า 

หลักสูตร 
ครูผู้สอน 

2๒ นายวิชาญ เป็นตามวา คร ู ไม่ม ี สามัญสัมพันธ์ คบ. สังคมศาสตร ์ - - สังคมศึกษา  / 

2๓ นางรัชดาภรณ์  ชุปวา คร ู ไม่ม ี สามัญสัมพันธ์ คบ. ภาษาอังกฤษ - - ภาษาอังกฤษ  / 

2๔ นางสาวณัฐจรีย์  ไชย
สาคร 

คร ู ไม่ม ี สามัญสัมพันธ์ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ ศน.ม. รัฐศาสตร์
การปกครอง 

- สังคมศึกษา   / 

 

 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จ านวน(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ง.

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

ง
ชั่ว

คร
าว

 

- นักการภารโรง 3 - - 3 - 
- พนักงานขับรถ 6 - - 6 - 
- รปภ. 1 - - 1 - 

- พ่อครัว 1 - - 1 - 

รวม 11 - - 11 - 
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   2.3.3  ด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน          
            ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

ก) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

- สาขาวิชาการบัญชี    สาขางานการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์ 
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

ข) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

- สาขาวิชาการบัญชี   สาขางานการบัญชี 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้าน

สะดวกซื้อ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
(1) สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
(๒) สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) 

    - สาขาวิชาไฟฟ้า 
(๑) สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
(๒) สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  (ทวิภาคี) 

    - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 

2.3.4  ด้านอาคารสถานที่  
(๑) รายละเอียดประกอบแผนผังอาคารทุกหลัง (ท่ีได้รับอนุญาต) แสดงห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการเดิมและแผนผังห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
- จ านวนที่ดิน ๙ ไร่ ๔ งาน ๘๘ ตารางวา  
- จ านวนอาคารเรียน ดังนี้ 

อาคารเรียน จ านวน ๕ หลัง ได้แก่ 
อาคารเรียน ๑ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  จ านวน ๗ ห้องเรียน 
อาคารเรียน ๒ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  จ านวน ๘ ห้องเรียน 
อาคารเรียน ๓ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  จ านวน ๘ ห้องเรียน 
อาคารเรียน ๔ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น  จ านวน ๒๑ ห้องเรียน 
อาคารเรียน ๕ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น  จ านวน ๒๔ ห้องเรียน 



หน้า ๑๖ 
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อาคารประกอบ (ห้องปฏิบัติการ) จ านวน ๓ หลัง ได้แก่ 
อาคารช่างยนต์ คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  จ านวน ๑ หลัง ๑ ห้องโถง 
อาคารช่างพ้ืนฐาน คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว จ านวน ๑ หลัง ๑ ห้องโถง 
อาคารไฟฟ้าและอิเล็กฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จ านวน ๑ หลัง ๙ ห้อง 

ห้องเรียนรวมทั้งสิ้น ๖๘ ห้อง ห้องปฏิบัติการ ๑๘ ห้อง 
- จ านวน โรงอาหาร ๑ หลัง 
- จ านวน ห้องน้ านักเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๓ ห้อง 
- จ านวน ห้องน้ าครู ๓ หอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หน้า ๑๗ 
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ผังวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 

1. อาคารเรียน (อาคาร 4)   10.  หอประชุมพรเพชร 1 
2. อาคารเรียน (อาคาร 2)   11.  หอประชุมพรเพชร 2 
3. อาคารเรียน (อาคาร 3)   12.  โรงอาหาร 
4. อาคารเรียน (อาคาร 5)   13.  สนามฟุตบอล 
5. โรงฝึกงานช่างยนต์ 1   14.  สนามฟุตซอล 
6. โรงฝึกงานช่างไฟฟ้าก าลัง   15.  ห้องน้ า 1  
7. โรงฝึกงานช่างยนต์ 2   16.  ห้องน้ า 2 
8. อาคารอ านวยการ   17.  ห้องน้ า 3 
9. ห้องสมุด    18.  บ้านพักผู้อ านวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ ๒ 

๓ 

๔ 18 

ทางไปยโสธร ทางไปร้อยเอ็ด 

ประตู ๓ 

N 

๕ ๖ ๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 
๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 
๑๗ 

ถนนแจ้งสนิท 

ประตู ๑ 

ประตู ๒ 

ทาง

ไป

บ้าน

เชีย

ง

หวา

ง 

๑๘ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

(๑) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๔) 

ชั้น ๓ 

ห้อง ๔๓๑ 

ปวช.๓/๓ 

คอมพิวเตอร ์

ห้อง ๔๓๒ 

ห้องเรียน 

ห้อง ๔๓๓ 

ห้องเรียน 

ห้อง ๔๓๔ 

ห้องเรียน 

ห้อง ๔๓๕ 

ห้องเรียน 

ห้อง ๔๓๖ 

ห้องเรียน 

ห้อง ๔๓๗ 

ห้องเรียน 

 

ระเบียงหน้าชั้น 

 

ชั้น ๒ 

ห้อง ๔๒๑ 

ปวช.๓/๑ 

บัญช ี

ห้อง ๔๒๒ 

ปวส.๑ 

บัญช ี

ห้อง ๔๒๓ 

ปวส.๒ 

บัญช ี

ห้อง ๔๒๔ 

ปวส.๑ 

คอมพิวเตอร ์

ห้อง ๔๒๕ 

ปวส.๒ 

คอมพิวเตอร ์

ห้อง ๔๒๖ 

ปวช.๒/๒ 

คอมพิวเตอร ์

ห้อง ๔๒๗ 

ปวช. ๓/๒ 

คอมพิวเตอร ์

 

ระเบียงหน้าชั้น 

 

ชั้น ๑ 

ห้อง ๔๑๑ 

ปฏิบัติการ

คอม๑ 

ห้อง ๔๑๒ 

ปวช.๑/๒ 

คอมพิวเตอร ์

ห้อง ๔๑๓ 

ปวช.๑/๑ 

บัญช ี

ห้อง ๔๑๔ 

ปวช.๒/๑ 

บัญช ี

ห้อง ๔๑๕ 

ปฏิบัติการ

ภาษา 

ห้อง ๔๑๖ 

พิมพ์ดีดไทย 

ห้อง ๔๑๗ 

พิมพ์ดีด

อังกฤษ 

 

ระเบียงหน้าชั้น 

 

 

 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 
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(๒) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๒) 

๒๐๑ 

ปวส.๑ 

ช่างไฟฟ้า 

๒๐๒ 

ปวช.๑/๖ 

ช่างไฟฟ้า 

๒๐๓ 

ปวช.๑/๗ 

ช่างอิเล็ก

ทรอฯ 

๒๐๔ 

ปวส.๒ 

ช่างไฟฟ้า 

๒๐๕ 

ปวส.๑ 

ช่างยนต์ 

๒๐๖ 

เทคนิค

เครื่องกล

ระบบขนส่ง

ทางราง 

ปวส.๑ 

๒๐๗ 

บ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้า

ในระบบ

ขนส่งทาง

ราง  

ปวส.๑ 

๒๐๘ 

บ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้า

ในระบบ

ขนส่งทาง

ราง  

ปวส.๒ 

ระเบียง 

 

(๓) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๓) 

๓๐๑ 

ปวช.๑/๔ 

ช่างยนต์ 

๓๐๒ 

ปวช.๑/๕ 

ช่างยนต์ 

๓๐๓ 

ปวช.๒/๕ 

ช่างยนต์ 

๓๐๔ 

ปวช.๒/๖ 

ช่างยนต์ 

๓๐๕ 

ปวช.๒/๗ 

ช่างยนต์ 

๓๐๖ 

ปวช.๓/๖ 

ช่างยนต์ 

๓๐๗ 

ปวช.๓/๗ 

ช่างยนต์ 

๓๐๘ 

ปวส.๒ 

ช่างยนต์ 

ระเบียง 
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(๔) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๕) 

ชั้น ๔ 

ห้อง ๕๔๕ 

เทคนิค

เครื่องกล

ระบบขนส่ง

ทางราง 

ปวส.๑(ม.๖) 

ห้อง ๕๔๔ 

เทคนิค

เครื่องกล

ระบบขนส่ง

ทางราง 

ปวส.๒(ม.๖) 

ห้อง ๕๔๓ 

บ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้าใน

ระบบขนส่งทาง

ราง  

ปวส.๑(ม.๖) 

ห้อง ๕๔๒ 

บ ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้าใน

ระบบขนส่ง

ทางราง  

ปวส.๒(ม.๖) 

ห้อง ๕๔๑ 

ห้องเรียนรวม ๓ 

(จริยธรรม) 

ระเบียงหน้าชั้น 

 ห้องพักครู ชั้น๔  

 

ชั้น ๓ 

ห้อง ๕๓๔ 

ห้องเรียนรวม๒ 

ห้อง ๕๓๓ 

ห้องปฏิบัติการคอม(I-NET) 

ห้อง ๕๓๒ 

ห้องเรียน 

ห้อง ๕๓๑ 

ปฏิบัติการ 2 

ห้องพัก 

การโรงแรม 

ระเบียงหน้าชั้น 

 ห้องพักครู ชั้น๓  

 

 

 

 

 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 
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ชั้น ๒ ห้อง ๕๒๖ 

ห้องปัญญา

ภิวัฒน๔์ 

ปวส.๑ 

ห้อง ๕๒๕ 

ห้องปัญญา

ภิวัฒน๕์ 

ปวส.๒ 

ห้อง ๕๒๔ 

ห้องปัญญา

ภิวัฒน๓์ 

ปวช.๒/๔ 

ห้อง ๕๒๓ 

ปวส.๒ 

การโรงแรม 

 

ห้อง ๕๒๒ 

ปวส.๑ 

การโรงแรม 

 

ห้อง ๕๒๑ 

ปฏิบัติการ 1 

ห้องพัก 

การโรงแรม 

ระเบียงหน้าชั้น 

 ห้องกระจายเสียง  

 

ชั้น ๑ 

ห้อง ๕๑๖ 

ปฏิบัติการ 1 

ระบบขนส่งทางราง 

ห้อง ๕๑๕ 

ห้องปัญญา

ภิวัฒน๒์ 

ปวช.๒/๓ 

ห้อง ๕๑๔ 

ห้องปัญญา

ภิวัฒน๑์ 

ปวช.๑/๓ 

ห้อง ๕๑๓ 

ห้องปัญญา

ภิวัฒน๖์ 

ปวช.๓/๕ 

ห้อง ๕๑๒ 

ห้องเรียน 

ห้อง ๕๑๑ 

ห้องเกียรติยศ/

ประชุม 

ระเบียงหน้าชั้น 

 

 

(๕) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ช่างยนต์) 

ห้องเรียนปฏิบตัิการ

ช่างยนต์๒ 

ห้องเรียนปฏิบตัิการช่างยนต๑์ ห้องเก็บ

อุปกรณ ์
 

ห้องพักครู ประตู ๑ ห้องเรียนปฏิบตัิการช่างยนต๒์ ประตู ๒ ห้องเก็บ

เครื่องมือ 

 

 

 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 



หน้า ๒๒ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

(๖) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น ๑ หลัง (สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง-อิเล็กทรอนิกส์)  

ชั้น ๒ 

เรียนทฤษฏี ๑ 

ปวช.๒/๙ 

ช่างอิเล็กฯ 

เรียนทฤษฏี ๒ 

ปวช.๓/๑๐ 

ช่างอิเล็กฯ 

เรียนทฤษฏี ๓ 

ปวช.๓/๑๑ 

ช่างอิเล็กฯ 

เรียนทฤษฏี ๔ 

ปวช.๒/๘ 

ช่างไฟฟ้า 

เรียนทฤษฏี ๕ 

ปวช.๓/๘ 

ช่างไฟฟ้า 

เรียนทฤษฏี ๖ 

ปวช.๓/๙ 

ช่างไฟฟ้า 

 

ชั้น ๑ 

ห้องเครื่องควบคุม-เครื่องกล 

ปวช.๓/๙ 

ช่างไฟฟ้า 

ห้องพักครู/ห้องเก็บอุปกรณ ์ ห้องเขียนแบบ 

 

 

(๗) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชัน้ ๑ หลัง (สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โรงฝึกฝีมือ) 

ห้องเก็บอุปกรณ ์ ห้องเรียนปฏิบตัิการฝึกฝมีือ๑ ห้องเรียน

ปฏิบัติการฝึก

ฝีมือ๒ 
ห้องเก็บเครื่องมือ  

ห้องพักครู ประตู ๑  ประตู ๒ 

 

(๘) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๑) 

๑๐๑ 

ห้อง

ผู้อ านวยการ 

ห้องการเงิน 

๑๐๒ 

ห้องธุรการ/

ห้องทะเบียน 

๑๐๓ 

ห้องเรียน 

๑๐๔ 

ห้องเรียน 

๑๐๕ 

ห้องเรียน 

๑๐๖ 

ห้องเรียน 

๑๐๗ 

ห้องเรียน 

ระเบียง 

 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 

ห้องน ำ้ 



หน้า ๒๓ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

(๙) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (ห้องสมุด) 

ห้องเจ้าหน้าที่ 
ห้องสมุด ห้องพัสด ุ

ระเบียง 

(๑๐) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (หอประชุมพรเพชร 1) 

เวท ี
หอประชุมพรเพชร 1 

ระเบียง 

 

(๑๑) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (หอประชุมพรเพชร 2) 

เวท ี
หอประชุมพรเพชร 2 

ระเบียง 

 

(๑๒) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (โรงอาหาร) 

โรงอาหาร 

 

 



หน้า ๒๔ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

(๑๓) แผนผังสนามฟุตบอล 

สนามฟุตบอล 

 

(๑๔) แผนผังสนามฟุตซอล 

สนามฟุตซอล 

 

(๑๕) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (ห้องน้ า) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ระเบียง 

 

(๑๖) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (ห้องน้ า) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ระเบียง 

 

(๑๗) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (ห้องน้ า) 

1 2 3 4 5 

ระเบียง 



หน้า ๒๕ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

(๑๘) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (บ้านพักผู้อ านวยการ) 

ห้องพัก 1 

 

ห้องพัก 3 

ระเบียง ห้องพัก 2 

 

รายละเอียดการใช้ อาคารเรียน/อาคารประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ 

อาคาร/โรงฝึกงาน ห้องเรียน 

(ห้อง) 

ห้องเรียนปฏิบัติการ
(ห้อง)/พื้นที่ฝึกปฏิบัติ 

รวม 

(ห้อง/พื้นที่) 

๑. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๑) ๔ - ๔ 

๒. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๒) ๘ - ๘ 

๓. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๓) ๘ - ๘ 

๔. อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๔) ๑๔ ๗ ๒๑ 

๕. อาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๕) ๒๒ ๑ ๒๓ 

๖. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน โรงฝึกฝีมือ)(๒๕ ตร.ม. x ๒๕ ตร.ม.) 

๓ ๓ / ๖๒๕ ตร.ม. ๓ / ๖๒๕ ตร.
ม. 

๗. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน ช่างยนต์)(๒๕ ตร.ม. x ๒๕ ตร.ม.) 

๓ ๔ /๖๒๕ ตร.ม. ๔ /๖๒๕ ตร.
ม. 

๘. อาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น ๑ หลัง (สถานที่ฝึก
ปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง-อิเล็กทรอนิกส์)(๒๕ ตร.
ม. x ๓๕ ตร.ม.) 

๖ ๓ / ๘๗๕ ตร.ม. ๙ /๘๗๕ ตร.
ม. 

รวม ห้องเรียนและห้องเรียนปฏิบัติการ ๖๘ ๑๘ ๘๖ 

รวม พื้นที่สถานที่ฝึกปฏิบัติงานช่างอุตสาหกรรม - ๒,๑๒๕ ตร.ม. ๒,๑๒๕ ตร.ม. 



หน้า ๒๖ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

รายละเอยีดห้องเรียน/ห้องเรียนปฏิบัติการ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ 

อาคาร/โรงฝึกงาน ชั้น ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน 

๑. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง 
(อาคาร ๑) 

ชั้นเดียว - ห้องผู้อ านวยการ / ห้องการเงนิ 

- ห้องธรุการ / หอ้งทะเบียน 

- ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๖ ห้อง 

๒. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง 
(อาคาร ๒) 

ชั้นเดียว - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องพักคร ู

- ห้องพัสดุ 

๔ ห้อง 

๓ ห้อง 

๑ ห้อง 

๓. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง 
(อาคาร ๓) 

ชั้นเดียว - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) ๘ ห้อง 

๔. อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑ หลัง 
(อาคาร ๔) 

ชั้นที่ ๑ - ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องเรียนปฏิบัติเครือ่งใช้ส านักงาน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องเรียนปฏิบัติการภาษา (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องเรียนปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องเรียนปฏิบัติการพิมพ์ดีดอังกฤษ (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องน้ า 

๓ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๒ ห้อง 

 ชั้นที่ ๒ - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องน้ า 

๗ ห้อง 

๒ ห้อง 

 ชั้นที่ ๓ - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องน้ า 

๗ ห้อง 

๒ ห้อง 

๕. อาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑ หลัง 
(อาคาร ๕) 

ชั้นที่ ๑ - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องที่ปรกึษาฝ่ายบริหาร 

- ห้องสมาคมการศกึษาเอกชน 

๓ ห้อง 

๒ ห้อง 

๑ ห้อง 



หน้า ๒๗ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

- ห้องประกนัคณุภาพการศึกษา 

- ห้องเกียรติยศ/ห้องประชุม 

- ห้องน้ า 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๖ ห้อง 

 ชั้นที่ ๒ - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องน้ า 

๖ ห้อง 

๖ ห้อง 

 ชั้นที่ ๓ - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องเรียน (๑๖ ม.X๑๖ ม.) 

- ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องน้ า 

๑ ห้อง 

๒ ห้อง 

๑ ห้อง 

๖ ห้อง 

 ชั้นที่ ๔ - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องจริยธรรม (๑๖ ม.X๑๖ ม.) 

๔ ห้อง 

๑ ห้อง 

๖. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง 
(สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โรงฝึกฝีมือ) 

(โครงเหล็ก) 

ชั้นเดียว - ห้องเรียนปฏิบัติงานโรงฝึกฝีมือ (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องพักคร ู(๓ ม.X๓ ม.) 

- ห้องเก็บอปุกรณ์ (๔ ม.X๔ ม.) 

- ห้องเก็บเครื่องมือ (๔ ม.X๔ ม.) 

๓ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๗. อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง 
(สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ช่างยนต์) 

(โครงเหล็ก) 

ชั้นเดียว - ห้องเรียนปฏิบัติงานโรงฝึกฝีมือ (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องพักคร ู(๓ ม.X๓ ม.) 

- ห้องเก็บอปุกรณ์ (๔ ม.X๔ ม.) 

- ห้องเก็บเครื่องมือ (๔ ม.X๔ ม.) 

๔ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๘. อาคารเรียน คสล. ๒ ชั้น ๑ หลัง 
(สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ช่างไฟฟ้าก าลัง-
อิเล็กทรอนิกส์)(๒๕ ตร.ม. x ๓๕ ตร.
ม.) 

ชั้นที่ ๑ - ห้องเครื่องควบคุม-เครื่องกล (๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องพักคร/ูเก็บอุปกรณ ์(๘ ม.X๘ ม.) 

- ห้องเขียนแบบ (๘ ม.X๘ ม.) 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

๑ ห้อง 

 ชั้นที่ ๒ ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) ๖ ห้อง 



หน้า ๒๘ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

2.3.5  ด้านงบประมาณ   
 

1. งบบุคลากร    400,500.00  บาท 
2. งบด าเนินงาน           8,549,155.00  บาท 
3. งบลงทุน    300,000.00  บาท 
4. งบเงินอุดหนุน         17,876,334.49  บาท 
5. งบรายจ่ายอื่น    200,000.00  บาท 

  รวมทั้งสิ้น        27,325,989.49  บาท 
      
2.3.6 ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 - 
 

 2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

ปรัชญา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม” 
เอกลักษณ์ “บริการวิชาชีพ” 
อัตลักษณ์ “วินัยดี มีปัญญา ล้ าหน้าด้านไอที” 
ค าขวัญ  “วายมสสุ สกิจเจสุ จงพยายามในหน้าที่ของตน” 

 
 2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

2.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ 
 
“ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะทางวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานการศึกษาสู่

สากล” 
 

2.5.2 พันธกิจ (Mission) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 

 พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
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 พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกา้วสู่สากล 

 พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพครู 

 พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
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2.5.3  กลยุทธ์ (Strategy)  

 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้
เข้มแข็ง 

1. ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา 

3. ส่งเสริมการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

1. ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริงทั้งในวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลดการออกกลางคัน 

5. ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 



หน้า ๓๑ 
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3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้าน
วิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก้าวสู่สากล 

1. ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาในด้านการเรียนการสอน 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
ยกระดับทักษะวิชาชีพของนักเรียนสู่สากล 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน 
และวิชาชีพครู 

1. สนับสนุนครู บุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
เข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 

2. ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา 1. ส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณ 

2. สนับสนุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความ
คงทน แข็งแรง และปลอดภัย 

3. สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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2.5.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวช้ีวัด 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 
 
 1.วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา 
   ๑.๓ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 2. กลยุทธ์ 
 

   พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 
มีจ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน  
    2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒.1.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ส่วนไดเ้สียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
   2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา 
    2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพในของ
สถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 
    2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๒) โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563 
    ๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๒) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน 
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ประจ าปีการศึกษา 2561,  ร้อยละ 85 ประจ าปีการศึกษา 256๒  และร้อยละ ๙๐ ประจ าปีการศึกษา 
256๓ 
   2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
    2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษาทุกคน 
    2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561-2563 
     ๒) โครงการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2561-2563 
    ๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561,  ร้อยละ 
85 ประจ าปีการศึกษา 256๒  และร้อยละ ๙๐ ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
     ๒) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2561,  ร้อยละ 85 ประจ าปีการศึกษา 256๒  และร้อยละ ๙๐ ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
 
 1.วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในวิทยาลัย
ฯและสถานประกอบการ 
   ๑.๒ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสาขา
วิชาชีพ 
   ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และควบคุมความเสี่ยง 

   1.4 เพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลดการออกกลางคัน 
   ๑.๕ เพ่ือส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อ 
 2. กลยุทธ์ 
 

   พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้อง
กับความต้องการของสถาน ประกอบการมีจ านวน 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริงทั้งในวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
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    2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
    2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         ๑.๑) แผนงานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย  
         ๑.2) แผนงานจัดท าตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1-2 ประจ าทุก
ปีการศึกษา 
        ๑.3) แผนงานติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
        ๑.4) แผนงานนิเทศติดตามนักเรียนที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ 
         ๑.5) แผนงานส ารวจและสง่เสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา(V-NET)  
        ๑.6) แผนงานซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
     ๒) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
     ๓) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
    ๒.1.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ของทุกๆแผนงาน 
     ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
     ๓) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
 
   2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ 
    2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ 
    2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) 
     ๒) โครงการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
    ๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) 
     ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอน 
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   2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย 
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความส านึก
ในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
        ๑.๑) แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย  
        ๑.๒) แผนงานส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู 
และกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
        ๑.๓) แผนงานส่งเสริม วันส าคัญของชาติ กิจกรรมวันพ่อ และกิจกรรม
วันแม ่
        ๑.๔) แผนงานส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน และวัด 
        ๑.๕) แผนงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 5 
คน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรม Y-TECH สัมพันธ์ และกิจกรรมประกวดร้องเพลง Y-TECH 
Music Award 
     ๒) โครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทยของนักเรียน นักศึกษา 
    ๒.3.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทุกๆแผนงาน 
     ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทยของนักเรียน นักศึกษา 
 
   2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง และลดการออกกลางคัน 
    2.4.1 เป้าประสงค์ เพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลดการออกกลางคัน 
    2.4.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการควบคุมความเสี่ยง ของนักเรียน นักศึกษา 
        1.๑) แผนงานรนณรงค์ด้านความปลอดภัย  
        1.๒) แผนงานป้องกันดูแลการทะเลาะวิวาท 
        1.๓) แผนงานต่อต้านยาเสพติด 
        1.๔) แผนงานป้องกันตนเองจากภัยสังคมและการตั้งครรภ์ 
        1.๕) แผนงานด้านการพนันและการมั่วสุม 
     ๒) โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการ
ออกกลางคัน 
        2.๑) แผนงานประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา  
        2.๒) แผนงานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง 
    ๒.๔.3 ตวัชี้วัด 
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     ๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการควบคุมความเสี่ยง ของนักเรียน 
นักศึกษา ทุกๆแผนงาน 
     ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันทุกๆแผนงาน 
 
   2.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
    2.5.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
    2.5.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
         1.1) งานแนะแนวภายใน 
         1.2) งานแนะแนวภายนอก/ระบบทวิภาคี เพ่ือการศึกษาต่อ 
     ๒) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผู้รับบริการ
ที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ๒.5.3 ตวัชี้วัด 
      ๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
      ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อก้าวสู่สากล 
 
 1.วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในด้านการ
เรียนการสอน 

   ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพ
ของนักเรียน 

   ๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครู นักเรียน 
และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
   1.4 เพ่ือสนับสนุนการบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 
 2. กลยุทธ์ 
 

   พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก้าวสู่สากล ประกอบการมีจ านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
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    2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
    2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
    ๒.1.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 

 
   2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน และผู้สอนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
ยกระดับทักษะวิชาชีพของนักเรียนสู่สากล 
    2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนมีคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพของนักเรียน 
    2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
     ๒) โครงการการบริหารงานทะเบียน 
        ๒.๑) แผนงานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา 
        ๒.๒) แผนงานประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร นักเรียน 
นักศึกษา 
        ๒.๓) แผนงานตรวจสอบวฒุิการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
        ๒.๔) แผนงานจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน และรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา ทุกๆปีการศึกษา 
        ๒.๕) แผนงานจัดท าแผนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ทุกๆปีการศึกษา 
     ๓) โครงการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกๆปี
การศึกษา 
     ๔) โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
     5) โครงการพัฒนาคุณภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
     6) โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
    ๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ของผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
     ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการการบริหารงานทะเบียน ทุกๆ
แผนงาน 
     ๓) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการจัดพิธีรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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     ๔) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

  ๕) ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ  

6) ร้อยละ 80 ของนักเรียน  นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ยโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน   
 
   2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ของครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
    2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
    2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
     ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา 
    ๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
     ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา 
 
   2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษา 
    2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และ
สถานศึกษา 
    2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
    ๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
 
 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพครู 
 
 1.วัตถุประสงค์ 



หน้า ๓๙ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

   1.1 เพ่ือสนับสนุนครู บุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้ารับการอบรม
สัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 

   1.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 
 2. กลยุทธ์ 
 

   พันธกิจที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และ
วิชาชีพครู ประกอบการมีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
   2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนคร ูบุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
เข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 
    2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนครู บุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น และเข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 
    2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการ วิเคราะห์อัตราก าลัง สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 
    ๒.1.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการ วิเคราะห์อัตราก าลัง สรรหา และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

 
   2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 
    2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 
    2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 
    ๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจใน
การท างานให้กับครูและบุคลากร 

 
 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
 1.วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
   1.2 เพ่ือสนับสนุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความคงทน แข็งแรง และ
ปลอดภัย 
   1.3 เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. กลยุทธ์ 
 

   พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา ประกอบการมี
จ านวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 



หน้า ๔๐ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

   2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
    2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
    2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการการบริหารการเงินและงบประมาณ 
    ๒.1.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
   2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนซอ่มแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความ
คงทน แข็งแรง และปลอดภัย 
    2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 
ให้มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย 
    2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการพัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 
         1) แผนงานซ่อมแซมอาคารสถานที่     
        ๒) แผนงานปรับปรุงห้องสมุด 
    ๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
และแหล่งเรียนรู้ ของทุกๆแผนงาน 
   2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
    2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
     ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาปีการศึกษาที่จัดท า
รายงานผลการประเมินตนเอง 

2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
 

ที ่ รายการ รางวัล 
1 ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ดพต. 216 

โดย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเทศบาลเมืองยโสธร 
ระดับ จังหวัด 

๒ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ จังหวัดศรีษะเกษ  โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระดับ ภาค 



หน้า ๔๑ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ รางวัล 
1 นายธนธรณ บุตรสิงห์ ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 

ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 
ระดับ ชาติ 

2 นางสาวจารุณี สุวะไกร ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

๓ นายสายันต์ โควตา ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

4 นายณัฐชนนท์ ชลาชัย ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

๕ นางสาวณัฐจรีย์ ไชยสาคร ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

๖ นายณัฐวุฒิ ธูปทอง ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

๗ นายไพรัช บุญทศ ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

๘ นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา ได้รับการคัดเลือกรับ รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน 
ระดับ ทองแดง โดย กระทรวงศีกษาธิการ 

ระดับ ชาติ 

๙ นางพวงเพชร ชุปวา ผู้บริหารดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๐ นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา ผู้บริหารดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๑ นายธนธรณ บุตรสิงห์ ผู้บริหารดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๒ นายไพรัช บุญทศ ผู้บริหารดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๓ นางสาววัชรี ศรีวิเศษ ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๔ นายศักดิ์ประชา โสภา ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๕ นางจิดารัตน์ เซียงหนู ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๖ นายวิชาญ เป็นตามวา ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๗ นางวรารัตน์ นนท์ตา ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๑๘ ว่าที่ ร.ต.หญิง สร้อย

สุรินทร์ แสงใสแก้ว 
ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 

๑๙ นางสาวนฤมล บุตรอ าคา ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๒๐ นายปรีชา กัณทะพันธ์ ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๒๑ นายสมพงษ์ วิลัยแก้ว ครูผู้สอนดีเด่น โดย อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร ระดับ จังหวัด 
๒๒ นายไพรัช บุญทศ ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานศึกษา

เอกชน โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระดับ ชาติ 
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๒๓ นายธนธรณ บุตรสิงห์ ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานศึกษา
เอกชน โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระดับ ชาติ 

๒๔ นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา ร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพใน
มาตรฐานอาชีวศึกษาและแนวส่งเสริมผลงานวิจัยฯ 
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระดับ ชาติ 

๒๕ นายธนธรณ บุตรสิงห์ ร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพใน
มาตรฐานอาชีวศึกษาและแนวส่งเสริมผลงานวิจัยฯ 
โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระดับ ชาติ 

๒๖ นางจิดารัตน์ เซียงหนู น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 
ประจ าปี พ.ศ.2561 โดย ศาลจังหวัดยโสธร 

ระดับ จังหวัด 

๒๗ 
 

นางสาวจารุณี สุวะไกร น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี 
ประจ าปี พ.ศ.2561 โดย ศาลจังหวัดยโสธร 

ระดับ จังหวัด 

๒๘ นางพวงเพชร ชุปวา เป็นคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN 
HOUSE) โดย ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

ระดับ จังหวัด 

๒๙ นายบัณฑิต ศรีวะรมย์ เป็นคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN 
HOUSE) โดย ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

ระดับ จังหวัด 

๓๐ นางจิดารัตน์ เซียงหนู เป็นคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN 
HOUSE) โดย ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

ระดับ จังหวัด 

๓๑ นางวรารัตน์ นนท์ตา เป็นคณะกรรมการจัดงานเปิดบ้านอาชีวศึกษา (OPEN 
HOUSE) โดย ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 

ระดับ จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๓ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

2.6.3 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ รางวัล 
1 นายอานนท์ ผิวค าสิงห์ ประเภทกีฬาเปตอง ประเภทบุคคล ชาย โดย การ

แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจ าปี 
2561 ระดับจังหวัดยโสธร 

ชนะเลิศ 
ระดับ จังหวัด 

๒ นายเกษม เพชรคง เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ.
2561 โดย ศาลจังหวัดยโสธร 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด 

๓ นายศตวรรษ เด็กหลี เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจ าปี พ.ศ.
2561 โดย ศาลจังหวัดยโสธร 

รางวัลอื่น ๆ 
ระดับ จังหวัด 

๔ นายวัชรินทร์ จรัลศรี การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๕ นางสาวกัลยรัตน์ พันธ์
เพชร 

งานติดตั้งเครื่องเสียง (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๖ นายวีระวุฒิ ตะกั่วนอก  งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๗ นายปฏิพล  สีดาพันธ์ งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๘ นายประภัศร์  ปินะพัง การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวส.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๙ นายก้องเกียรติ นาศพัฒน์ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๑๐ นางสาวปวีณา สารสะ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๑๑ นางสาวธิดาวรรณ เครือ
วงษ ์

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 
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ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๒ นางสาวฉวีวรรณ ค าใจ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๑๓ นางสาวรัชดาภรณ์ สา
สุนันท์ 

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๑๔ นางสาวศิริพร อุ่นเพ็ง งานอิเล็กทรอยกส์อุสาหกรรม (ปวช.) โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๑๕ นายอภิสิทธ์ มีภูงา เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

๑๖ นางสาวพิรัลรัตน์ พงษ์
สนิทชัย 

เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รองชนะเลิศ 
ระดับ ภาค 

17 นายเจษฎากร สระบัว งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อันดับที่ 3 
ระดับ ภาค 

18 นายปิติกร บุญเคน งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อันดับที่ 3 
ระดับ ภาค 

19 นางสาวกิตติยากร มานุช ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อันดับที่ 3 
ระดับ ภาค 
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สวนที่ ๓  
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   

เพ่ือให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความส าคัญที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์
เนชั่นแนล ซึ่งเป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการของสถานศึกษา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

ก. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
3. เพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
 

ข. มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

 สถานศึกษาจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านทักษะวิชาชีพ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้และ
ทักษะในการหางานท า การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ มีคุณลักษณะที่สถานประกอบการหรือ
หน่วยงานพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 1.1 ด้านความรู้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
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 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม มีการจัดสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตาม
นโยบายส าคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

 สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และจัดสรรงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม และน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมาย 

 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 สถานศึกษามีการจัดการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน มีการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ในการจัดการศึกษา การจัด
ทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและชุมชน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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สวนที่ ๔ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   

 วิทยาลัยฯรายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแตล่ะมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้    

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
๔.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์      
1) ด้านความรู ้ วิทยาลัยฯรายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา อาชีวศึกษาที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        
 1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
  1.1.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 146 และ ปวส. 44 คน รวม
จ านวน 190 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 417 คน 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. 45.56 
  1.1.3) ผลสะท้อน   :  สถานศึกษายังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และหน่วยงาน
ภายนอก ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ หรือเรียนต่อใน
ระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น และให้อยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  
 1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                      
  1.2.1) เชิงปริมาณ   :  1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ 40 คน  
            2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ 
การประกอบอาชีพอิสระ และได้ผ่านการอบรมโครงการการเป็นผู้ประกอบการงานซ่อมรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 40 คน                                      
  1.2.2) เชิงคุณภาพ   :  ร้อยละผลการประเมินได้ผ่านการอบรมโครงการการเป็น
ผู้ประกอบการงานซ่อมรถจักรยานยนต์ คิดเป็น 100 
  1.2.3) ผลสะท้อน    :  มีประชาชน และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดยโสธรเข้ามาใช้บริการงาน
ซ่อมรถจักรยานยนต์ ท าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างเชิงประจักษ์  

 1.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  1.3.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย 
จ านวน 17 ผลงาน                                       
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  1.3.2) เชิงคุณภาพ   : รางวัลที่ไดร้ับจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ เครื่องวัดฟ้ากระแสแรงดันต่ า ให้กับหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดยโสธร 
  1.3.3) ผลสะท้อน    : หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับจากผลงานการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยต่างๆ ที่เผยแพร่และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ 
       1.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 1.4.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่ไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  16  คน 
  1.4.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ  
ล าดับ ชื่อ-สกุล รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รางวัล 

1 นายวัชรินทร์ จรัลศรี การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง
ระดับ ภาค 

2 นางสาวกัลยรัตน์ พันธ์
เพชร 

งานติดตั้งเครื่องเสียง (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง 
ระดับ ภาค 

3 นายวีระวุฒิ ตะกั่วนอก  งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง 
ระดับ ภาค 

4 นายปฏิพล  สีดาพันธ์ งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง
ระดับ ภาค 

5 นายประภัศร์  ปินะพัง การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวส.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

6 นายก้องเกียรติ นาศพัฒน์ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

7 นางสาวปวีณา สารสะ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๘ นางสาวธิดาวรรณ เครือ
วงษ ์

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 
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ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๙ นางสาวฉวีวรรณ ค าใจ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๐ นางสาวรัชดาภรณ์ สา
สุนันท์ 

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๑ นางสาวศิริพร อุ่นเพ็ง งานอิเล็กทรอยกส์อุสาหกรรม (ปวช.) โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๒ นายอภิสิทธ์ มีภูงา เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๓ นางสาวพิรัลรัตน์ พงษ์
สนิทชัย 

เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

1๔ นายเจษฎากร สระบัว งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

1๕ นายปิติกร บุญเคน งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

1๖ นางสาวกิตติยากร มานุช ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

 
1.4.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา 

เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การยอมรับสถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 
     1.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    

1.5.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 
148 คน 
 1.5.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
77.89                    
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  1.5.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงาน สถานประกอบการให้การยอมรับสถานศึกษาและผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   มีองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 1.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)                                       
  1.6.1) เชิงปริมาณ   : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 21 คน                                       
 1.6.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  11.05                                    
  1.6.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอก สทศ. ให้การยอมรับสถานศึกษาและผู้เรียนที่
ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 1.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา              
  1.7.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ จ านวน 158 คน 
 1.7.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
ในปกีารศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ   79.39                                   
 1.7.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงาน สถานประกอบการภายนอกให้การยอมรับสถานศึกษาและ
ผู้เรียนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้         
 2.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  2.1.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 146 และ ปวส. 44 คน รวม
จ านวน 190 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 417 คน 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. 45.56 
  2.1.3) ผลสะท้อน   :  สถานศึกษายังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และหน่วยงาน
ภายนอก ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ หรือเรียนต่อใน
ระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น และให้อยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  
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 2.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                       

  2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ  40 คน                  

         2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การจ านวนผู้เรียน หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ ได้ผ่านการอบรมโครงการการเป็นผู้ประกอบการงานซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน 40 
คน                          

 2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละผลการประเมินได้ผ่านการอบรมโครงการการเป็น
ผู้ประกอบการงานซ่อมรถจักรยานยนต์ คิดเป็น 100 

  2.2.3) ผลสะท้อน   :  มีประชาชน และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดยโสธรเข้ามาใช้บริการงาน
ซ่อมรถจักรยานยนต์ ท าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างเชิงประจักษ์ 

 2.3) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  2.3.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
17 ผลงาน 
  2.3.2) เชิงคุณภาพ  :  รางวลัที่ไดร้ับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ เครื่องวัดฟ้ากระแสแรงดันต่ า ให้กับหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดยโสธร 
  2.3.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับจากผลงานการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยต่างๆ ที่เผยแพร่และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ 
 2.4) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                                      
  2.4.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนผู้เรียนที่ไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  จ านวน 
16 คน      
  2.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ   
ล าดับ ชื่อ-สกุล รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รางวัล 

1 นายวัชรินทร์ จรัลศรี การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง
ระดับ ภาค 

2 นางสาวกัลยรัตน์ พันธ์
เพชร 

งานติดตั้งเครื่องเสียง (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง 
ระดับ ภาค 
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3 นายวีระวุฒิ ตะกั่วนอก  งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง 
ระดับ ภาค 

4 นายปฏิพล  สีดาพันธ์ งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง
ระดับ ภาค 

5 นายประภัศร์  ปินะพัง การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวส.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

6 นายก้องเกียรติ นาศพัฒน์ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

7 นางสาวปวีณา สารสะ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๘ นางสาวธิดาวรรณ เครือ
วงษ ์

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๙ นางสาวฉวีวรรณ ค าใจ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๐ นางสาวรัชดาภรณ์ สา
สุนันท์ 

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๑ นางสาวศิริพร อุ่นเพ็ง งานอิเล็กทรอยกส์อุสาหกรรม (ปวช.) โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๒ นายอภิสิทธ์ มีภูงา เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๓ นางสาวพิรัลรัตน์ พงษ์
สนิทชัย 

เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

1๔ นายเจษฎากร สระบัว งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

เหรียญ
ทองแดง 
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กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับ ภาค 
1๕ นายปิติกร บุญเคน งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

1๖ นางสาวกิตติยากร มานุช ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

          
2.4.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา 

เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การยอมรับสถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 
 2.5) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ              
  2.5.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 
148 คน                                      
 2.5.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  
77.89                                     
 2.5.3) ผลสะท้อน  : หน่วยงาน สถานประกอบการให้การยอมรับสถานศึกษาและผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   มีองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
      2.6) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 2.6.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 21 คน 
  2.6.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 11.05 
  2.6.3) ผลสะท้อน  : หน่วยงานภายนอก สทศ. ให้การยอมรับสถานศึกษาและผู้เรียนที่ผ่าน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 2.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา              
  2.7.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 158 
คน 
 2.7.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส.  
ในปกีารศึกษาที่ ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ 79.39                                     
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  2.7.3) ผลสะท้อน  : หน่วยงาน สถานประกอบการภายนอกให้การยอมรับสถานศึกษาและ
ผู้เรียนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ใหส้ถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค ์ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้         
 
 ๓.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  
  3.1.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 146 และ ปวส. 44 คน รวม
จ านวน 190 คน จากจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 417 คน 
  3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. 45.56 
  3.1.3) ผลสะท้อน   :  สถานศึกษายังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และหน่วยงาน
ภายนอก ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพ หรือเรียนต่อใน
ระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น และให้อยู่ในระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  
 3.2) ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์        
  3.2.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
จ านวน 190 คน ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทีผ่่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯ
ก าหนด 

 3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามหลักสูตรที่วิทยาลัยฯก าหนด คิดเป็น 100 

 3.2.3) ผลสะท้อน   :   หน่วยงาน สถานประกอบการภายนอกให้การยอมรับสถานศึกษา
และผู้เรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์  

 3.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ                                       
  ๓.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 40 คน                   
         2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การจ านวนผู้เรียน หรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ  ได้ผ่านการอบรมโครงการการเป็นผู้ประกอบการงานซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน 40 
คน                                                      
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 ๓.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละผลการประเมินได้ผ่านการอบรมโครงการการเป็น
ผู้ประกอบการงานซ่อมรถจักรยานยนต์ คิดเป็น 100                          
  ๓.2.3) ผลสะท้อน   :  มีประชาชน และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดยโสธรเข้ามาใช้บริการงาน
ซ่อมรถจักรยานยนต์ ท าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างเชิงประจักษ์  
 3.4) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  ๓.๔.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
จ านวน 17 ผลงาน 
 ๓.๔.2) เชิงคุณภาพ  :  รางวลัที่ไดร้ับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ เครื่องวัดฟ้ากระแสแรงดันต่ า ให้กับหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดยโสธร 
 ๓.4.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับจากผลงานการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยต่างๆ ที่เผยแพร่และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ 
 ๓.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                                      
  ๓.๕.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนผู้เรียนที่ไดร้ับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 
16 คน        
  ๓.๕.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละระดับ 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล รายการแข่งขันทักษะวิชาชีพ รางวัล 

1 นายวัชรินทร์ จรัลศรี การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง
ระดับ ภาค 

2 นางสาวกัลยรัตน์ พันธ์
เพชร 

งานติดตั้งเครื่องเสียง (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง 
ระดับ ภาค 

3 นายวีระวุฒิ ตะกั่วนอก  งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง 
ระดับ ภาค 

4 นายปฏิพล  สีดาพันธ์ งานเครื่องยนต์เล็ก (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญทอง
ระดับ ภาค 

5 นายประภัศร์  ปินะพัง การประกอบเครื่องและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ปวส.) โดย สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 
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อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

6 นายก้องเกียรติ นาศพัฒน์ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

7 นางสาวปวีณา สารสะ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๘ นางสาวธิดาวรรณ เครือ
วงษ ์

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๙ นางสาวฉวีวรรณ ค าใจ การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๐ นางสาวรัชดาภรณ์ สา
สุนันท์ 

การประกวดมารยาทไทย ไม่แยกระดับ โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๑ นางสาวศิริพร อุ่นเพ็ง งานอิเล็กทรอยกส์อุสาหกรรม (ปวช.) โดย สมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๒ นายอภิสิทธ์ มีภูงา เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

๑๓ นางสาวพิรัลรัตน์ พงษ์
สนิทชัย 

เครื่องท าความเย็น (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญเงิน 
ระดับ ภาค 

1๔ นายเจษฎากร สระบัว งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

1๕ นายปิติกร บุญเคน งานซ่อมรถจักรยานยนต์ (ปวช.) โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

1๖ นางสาวกิตติยากร มานุช ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งหญิง  โดย สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เหรียญ
ทองแดง 
ระดับ ภาค 

3.5.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา 
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เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การยอมรับสถานศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ของผู้เรียน 
 3.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ              
  ๓.๖.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 
148 คน                                       
  ๓.๖.2) เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
77.89                                      
  ๓.๖.3) ผลสะท้อน  : หน่วยงาน สถานประกอบการให้การยอมรับสถานศึกษาและผู้เรียนที่
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   มีองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 
 ๓.๗) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
 ๓.๗.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) จ านวน 21 คน 
  ๓.๗.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 11.05 
  ๓.๗.3) ผลสะท้อน  : หน่วยงานภายนอก สทศ. ให้การยอมรับสถานศึกษาและผู้เรียนที่ผ่าน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 3.8) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา              
  ๓.๘.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา มี
งานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จ านวน 158 
คน        
  ๓.๘.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ ผ่าน
มา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  79.39                                    
  ๓.๘.3) ผลสะท้อน  :  หน่วยงาน สถานประกอบการภายนอกให้การยอมรับสถานศึกษาและ
ผู้เรียนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งยังสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 3.9) การบริการชุมชนและจิตอาสา    
 3.9.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 2 กิจกรรม        
  3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาได้อย่าง
ยอดเยี่ยม                                       
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 3.9.3) ผลสะท้อน  :  หน่วยงาน ชุมชน โรงเรียนให้การยอมรับสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ออกบริการชุมชนและจิต
อาสา 
๔.๑.2 จุดเด่น        

1. ผู้เรียนทีไ่ดร้ับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หน่วยงานภายนอก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี  
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การยอมรับสถานศึกษาในการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 
 2. กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 2 กิจกรรม หน่วยงาน ชุมชน โรงเรยีนให้การ
ยอมรับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้ออกบริการชุมชนและจิตอาสา 
 
๔.๑.3 จุดที่ควรพัฒนา      
 ให้สถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริบท
ของ สถานศึกษา    
  1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทาง สทศ. ก าหนดให้มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
  ๓. ส่งเสริมให้กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.) ได้รับผลการ
ประเมินในระดับ รางวัล หรือ ระดับมาตรฐานดีเด่น ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาค 
     ๔. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพ่ือ
ได้รับรางวัล ในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป 
 

๔.๑.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       
 ให้สถานศึกษาระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
ตามบริบทของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. โครงการระบบดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  2. โครงการเรียนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (Pre V-NET) 
  3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
  4. โครงการส่งเสริมกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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๔.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา        
๔.2.๑ ผลสัมฤทธิ์      
1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ด้าน
หลักสูตรอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้                       

1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ        
1.1.1) เชิงปริมาณ  : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลัก 

สูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 50 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
1.1.3) ผลสะท้อน   : คุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับต่อผู้เรียนและ 

หน่วยงานภายนอก รวมทั้งสถานประกอบการทั้ง 20 แห่ง ท่ีมีนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์ใหก้ารยอมรับสถานศึกษาใน 

การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 

1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา 
เดิม หรือ ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม                                

1.2.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม รวม ปวช. ปวส. จ านวน 9
สาขาวิชา จากจ านวนสาขาวิชาที่วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน จ านวน 14 สาขาวิชา               

1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนา 
หลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 64.28                        

1.2.3) ผลสะท้อน   :  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะอย่างเป็นระบบ และ 
ปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม และก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 
หน่วยงานที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ 

1.3) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ        
1.3.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 1 เล่ม ใน 

รายวิชา การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 
1.3.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับ ดี 
1.3.3) ผลสะท้อน  :  คุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับต่อ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ในการน ารายวิชาไปสู่การประกอบอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ 
1.4) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 

น าไปใช้ใน การจัดการเรียนการสอน                                
1.4.1) เชิงปริมาณ  : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ 

ปฏิบัติที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 24 คน       
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1.4.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ 
การปฏิบัติ ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น 100 

1.4.3) ผลสะท้อน  :  คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอน เป็นที่ยอมรับต่อสถานประกอบการและหน่วยงาน
ราชการที่ท าความร่วมมือกับวิทยาลัยฯในด้านต่างๆ 
 

2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในพัฒนาการ 
จัดการอาชีวศึกษาด้านจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้         

2.๑) การจัดการเรียนการสอน        
2.1.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  

จ านวน 24 คน                                                               
      2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน  จ านวน  

24 คน                                                                
      3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 24 คน                                                                
      4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 

การเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 คน 
      5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ 

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 10 คน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 10 คน 
2.1.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 86.67 
2.1.3) ผลสะท้อน   : คุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับต่อผู้เรียนและ 

หน่วยงานภายนอก 
2.๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน       

2.2.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 24  
คน                                                                

       2. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน 
และรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 24 คน   

       3. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จ านวน 24 คน   

       4. จ านวนครูผู้สอนที่ใชว้ิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมคีวามมุ่งมัน่ตั้งใจ 
ในการเรียน จ านวน 24 คน                                                      

      5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน 
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และด้านอ่ืน ๆ  จ านวน 24 คน  
2.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน  

100        
2.2.3) ผลสะท้อน    :  คุณภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นที่ยอมรับต่อผู้ปกครองและ 

ผู้เรียน 
 

3) ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ 
อาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้       

3.๑) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ        
3.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าการพัฒนา 

วิชาชีพ จ านวน 24 คน 
       2. จ านวนครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  

จ านวน 24 คน  
 

3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 24 คน                                                                 

4. จ านวนครูผู้สอนทีม่ีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 
วิชาชีพ จ านวน 24 คน 

5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ 
วิชาชีพที่ไดร้ับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 2 คน       

3.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนที่ไดร้ับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  
81.67 

3.1.3) ผลสะทอ้น   :  ผู้ปกครองและผู้เรียนให้การยอมรับต่อสมรรถนะและจรรยาบรรณ 
ของครูผู้สอน 

3.๒) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
3.2.1) เชิงปริมาณ  :  ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 

3.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมลูการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนรว่ม อยู่ในระดบั  

ยอดเยี่ยม 

3.2.3) ผลสะท้อน   : ผู้บรหิารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ 4 ฝ่าย  

ครูและบุคลากรทางการศึกษามสี่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ร่วมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผน

ปฏิบัติงานประจ าปี 
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    3.3) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา         
3.3.1) เชิงปริมาณ  :  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับการบริหารจัดการ 

ภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพความเร็วอยู่ที่ 100 mbps3. 
3.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ 

บริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3.3) ผลสะท้อน    :  บุคลากรและนักศึกษามีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษา 
 

  3.4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี        
3.4.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2  

สถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซี พี ออล์ล จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
3.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2  

สถานประกอบการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในเกณฑ์ ระดับ ดีเยี่ยม 
3.4.3) ผลสะท้อน   :  ผู้ปกครองและผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วยงาน ให้การยอมรับ 

ต่อสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.5) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน        

3.5.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
จัดการเรียนการสอน 100.00                 

3.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
การสอน ยอดเยี่ยม        

3.5.3) ผลสะท้อน   :  วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการ 
สอนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการ ในการจัดอบรมต่างๆตาม
สาขาวิชาที่เหมาะสม 

3.6) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
3.6.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานทีไ่ด้รับการ 

พัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  100.00                
3.6.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  

โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยู่ในเกณฑ์ระดับ ยอดเยี่ยม      
3.6.3) ผลสะท้อน  :  ผู้ปกครองและผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วยงาน ให้การยอมรับ 

ต่อสถานศึกษาในการจัดการเกีย่วกับอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน  
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3.7) ระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน         
3.7.1) เชิงปริมาณ  :  ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดแ้ก  

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความ
ปลอดภัยไดร้ับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100.00        

3.7.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในเกณฑ์
ระดับ ยอดเยี่ยม 

3.7.3) ผลสะท้อน   :  ผู้รับการบริการมีความพึงพอใจในระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน    
3.8) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ        

3.8.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของผู้เรียนทีใ่ช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
28.35                          

3.8.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
ปานกลาง       

3.8.3) ผลสะท้อน   :  ความพึงพอของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
อยู่ในระดับ ดี    
 

    3.9) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา         
3.9.1) เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และ 

สถานศึกษา ครอบคลุมทุกอาคาร ความเร็ว จ านวน 100 เมกกะบิตต่อวินาที 
           โปรแกรมบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายใน ได้แก่ I Student 
           โปรแกรมบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายนอก ได้แก่ PVIS, e-
Office และ V-COP   

3.9.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ 
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ยอดเยี่ยม       

3.9.3) ผลสะท้อน   :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา        
 

3.10) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรยีน        
3.10.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 68 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน จ านวน 58 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
18 ห้อง        

3.10.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
สูงในการจัดการเรียนการสอน  100.00     
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3.10.3) ผลสะท้อน  :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                 

4) ด้านน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ 
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้           

4.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี                                     
4.4.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2  

สถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท ซี พี ออล์ล จ ากัด(มหาชน) และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
4.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2  

สถานประกอบการ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในเกณฑ์ ระดับ ดีเยี่ยม 
4.4.3) ผลสะท้อน   :  ผู้ปกครองและผู้เรียน สถานประกอบการ หน่วยงาน ให้การยอมรับ 

ต่อสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       4.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน        

4.2.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 
จัดการเรียนการสอน  100.00               

4.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 
การสอน ยอดเยี่ยม        

4.2.3) ผลสะท้อน   :  วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการ 
สอนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการ ในการจัดอบรมต่างๆตาม
สาขาวิชาที่เหมาะสม 

4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                     
4.3.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา 2 กิจกรรม      
4.3.2) เชิงคุณภาพ   :  ผลการประเมนิ และกิจกรรมการบริการชุมชน และจิตอาสา  

ยอดเยี่ยม                                     
4.3.3) ผลสะท้อน    :  หน่วยงาน ชุมชน โรงเรียนให้การยอมรับสถานศึกษา ผู้บริหาร  

ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ออกบริการชุมชนและจิต
อาสา 

4.4) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา        
4.4.1) เชิงปริมาณ  :  ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และ 

สถานศึกษา ครอบคลุมทุกอาคาร ความเร็ว จ านวน 100 เมกกะบิตต่อวินาที 
           โปรแกรมบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายใน ได้แก่ I Student 
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           โปรแกรมบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายนอก ได้แก่ PVIS, e-
Office และ V-COP   

4.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้ 
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  ยอดเยีย่ม       

4.4.3) ผลสะท้อน   :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา        

4.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน        
4.5.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 68 ห้อง แบ่งเป็นห้องเรียน จ านวน 58 ห้อง ห้องปฏิบัติการ จ านวน 
18 ห้อง        

4.5.2) เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
สูงในการจัดการเรียนการสอน  100.00     

4.5.3) ผลสะท้อน  :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  

๔.2.2 จุดเด่น 
         ให้สถานศึกษาระบุจุดเด่นของการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการ
จดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของ 
สถานศึกษา   

1. สถานศึกษามีการบริการวิชาการวิชาชีพกับชุมชน สังคม อย่างหลากหลาย และหลายกลุ่มอาชีพที่
สามารถน าไปปะกอบอาชีพอิสระได้ 

2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ 
3. สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งาน 
4. สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ 

 

๔.2.3 จุดที่ควรพัฒนา      
ให้สถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัด การ

เรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบทของ
สถานศึกษา   

1. ควรจัดการระบบบริหารการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดปัญหาเด็กออกกลางคัน 
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๔.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา      
  ให้สถานศึกษาระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   ด้าน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติตามบริบท
ของ สถานศึกษา    

1. แนะแนวประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน ท้องถิ่น ให้ทราบเรื่องการเรียน การสอนของวิทยาลัยให้มากขึ้น 
 
๔.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       
๔.3.๑ ผลสัมฤทธิ์      
1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน การพัฒนาการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามรายการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้     

1.๑) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ       
1.1.1) เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา 

วิชาชีพ จ านวน 24 คน 
     2. จ านวนครูผู้สอนทีไ่ดร้ับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี 

จ านวน 24 คน 
     3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 24 คน                                                        
     4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 

วิชาชีพ จ านวน 24 คน               
     5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา 

วิชาชีพที่ไดร้ับการยอมรับหรือเผยแพร่ จ านวน 2 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของครูผู้สอนที่ไดร้ับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ   

81.67 
1.1.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอก ผู้ปกครองและผู้เรียนให้การยอมรับต่อสมรรถนะ 

และจรรยาบรรณของครูผู้สอน 
1.2) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม        

1.2.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา  
100 

1.2.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

1.2.3) ผลสะท้อน   :  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรภายในสถานศึกษามี 
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ส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษา 
1.3) การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา        

1.3.1) เชิงปริมาณ  :  มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายใน 
สถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ                                      

1.3.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม          

1.3.3) ผลสะท้อน   :  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน      

1.4) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน        
1.4.1) เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ 

จัดการเรียนการสอน  100.00 
1.4.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน 

การสอน ยอดเยี่ยม       
1.4.3) ผลสะท้อน   :  วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการ 

สอนและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการ ในการจัดอบรมต่างๆตาม
สาขาวิชาที่เหมาะสม 

1.5) การบริการชุมชนและจิตอาสา                                      
1.5.1) เชิงปริมาณ   :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  2 กิจกรรม     
1.5.2) เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา  

ยอดเยี่ยม                                      
1.5.3) ผลสะท้อน   :  สถานศึกษาได้รับการยกย่องจากชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในการออกให้บริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
 
2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงาน 
ผลสัมฤทธิ์ใน   การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ตามรายการประเมินคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้        

2.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย                                      
2.1.1) เชิงปริมาณ  :  จ านวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย  

จ านวน 17 ผลงาน                                      
 2.1.2) เชิงคุณภาพ :  รางวัลทีไ่ดร้ับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ เครื่องวัดฟ้ากระแสแรงดันต่ า ให้กับหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดยโสธร 
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 ๒.๑.3) ผลสะท้อน   :  หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับจากผลงานการประกวดนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยต่างๆ ที่เผยแพร่และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ 

2.2) การจัดการเรียนการสอน      
2.2.1) เชิงปริมาณ  : 1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  

จ านวน 24 คน                                                               
      2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  จ านวน  

24 คน                                                                
      3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จ านวน 24 คน                                                                
      4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวตักรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง 

การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 คน 
      5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และ แก้ 

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 10 คน ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 10 คน 
2.2.2) เชิงคุณภาพ  : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 86.67 
2.2.3) ผลสะท้อน   : คุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับต่อผู้เรียนและ 

หน่วยงานภายนอก 
 
๔.3.2 จุดเด่น        

ให้สถานศึกษาระบุจุดเด่นของการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ตามบริบทของสถานศึกษา   

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการบริหารวิชาการ วิชาชีพ ให้แก่ชุมชน สังคม อย่างหลากหลาย และหลายกลุ่มอาชีพ 

  
 

๔.3.3 จุดที่ควรพัฒนา       
ให้สถานศึกษาระบุจุดที่ควรพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคม  

แห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยตามบริบทของสถานศึกษา     
1. สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาจัดท าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัย เพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งน าผลงานไป

ประกวดแข่งขันให้มากขึ้น 
2. พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ให้ความรู้ความช านาญและทันสมัยเพื่อจัดการเรียนสอนที่ทันสมัย พร้อม

ทั้งงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ยิ่งขึ้น 
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๔.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา      
ให้สถานศึกษาระบุข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือใน 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยตามบริบทของ
สถานศึกษา 

1. ส่งเสริมให้มีความชัดเจนในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย 
2. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน ส่งเสริมการประกวดงานให้รางวัล และสนับสนุนงบประมาณ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความช านาญ และทันสมัยเพ่ือจัดท าโครงการ การท าวิจัย นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐ์ให้ได้มาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

คะแนนที่ได้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 68.53 
ประเดน็ที่ 1.1 ด้านความรู้ 68.75 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68.75 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 68.08 
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการศึกษา 76.26 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 74.00 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 58.00 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 87.33 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 85.71 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 68.13 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 91.25 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 45.00 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 70.97 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 
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ส่วนที่ ๕ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน      
   

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน ๕ ด้าน ตามระดบัการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้  
๕.๑ ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม  

สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จ านวน ๕ ด้าน ๒๕ ข้อการประเมิน ดังนี้  
๕.๑.๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  

การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตาราง
ที ่๑  
ตารางท่ี ๑ ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่าน  าหนัก

(๕๐) 

คะแนนที่ได ้

จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนัก X ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

๑ การดูแลและแนะแนวผู้เรียน  ๑ ก าลังพัฒนา ๒ ๒ 

๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ  
หรือการประกอบอาชีพอิสระ  

๕ ยอดเยี่ยม ๓ ๑๕ 

๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

๔ ดีเลิศ ๓ ๑๒ 

๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ๔ ดีเลิศ ๒ ๘ 

๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ๔ ดีเลิศ ๒๐ ๘๐ 

๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

๑ ก าลังพัฒนา ๓ ๓ 

๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

๔ ดีเลิศ ๑๕ ๖๐ 
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ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๑๙๐ 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๑ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐ 

                                    ๒๕๐ 

๑๙๐ x ๑๐๐ 

๒๕๐ 

= ๗๖.๐๐ 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)  ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐)  

 
๕.๑.๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ ปรากฏผลดังตารางที่ ๒  
ตารางที ่๒ ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการ

ประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก

(๑๐) 

คะแนนที่ได ้

จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนัก X ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

๑. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ    ๕  

 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
อย่างเป็นระบบ 

๔ ดีเลิศ ๒ ๘ 

 ๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

๓ ดี ๓ ๙ 

 ๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  ๕  

 ๒.๑ คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติ  

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 



หน้า ๗๓ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 ๒.๒ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  

๕ ยอดเยี่ยม ๓ ๑๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๔๒ 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๒ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐ 

                                    ๕๐ 

๔๒ x ๑๐๐ 

๕๐ 

= ๘๔ 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลงัพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

๕.๑.๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ ๓  
ตารางท่ี ๓ ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก

(๑๐) 

คะแนนที่ได ้

จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนัก X ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

๑. ครูผู้สอน    ๑๐  

 ๑.๑ การจัดการเรียนการสอน ๕ ยอดเยี่ยม ๕ ๒๕ 

 ๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๕ ยอดเยี่ยม ๓ ๑๕ 

 ๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา    ๑๐  

 ๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ๕ ยอดเยี่ยม ๕ ๒๕ 

 ๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

๕ ยอดเยี่ยม ๕ ๒๕ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๑๐๐ 



หน้า ๗๔ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๓ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐ 

                                    ๑๐๐ 

๑๐๐ x ๑๐๐ 

๑๐๐ 

= ๑๐๐ 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

๕.๑.๔ ด้านการมีส่วนร่วม  
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ ๔  
ตารางท่ี ๔ ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก

(๑๐) 

คะแนนที่ได ้

จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนัก X ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๕ ยอดเยี่ยม ๖ ๓๐ 

๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา  ๔ ดีเลิศ ๒ ๘ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๔๘ 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๔ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐ 

                                    ๕๐ 

๔๘ x ๑๐๐ 

๕๐ 

= ๙๖ 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

 



หน้า ๗๕ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

๕.๑.๕ ด้านปัจจัยพื นฐาน  
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ปรากฏผลดังตารางที่ ๕  
ตารางท่ี ๕ ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจ าแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน ค่า

น  าหนัก

(๑๐) 

คะแนนที่ได ้

จากการประเมิน 

(ค่าน  าหนัก X ค่าคะแนน) 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม  

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๒ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  ๒ ปานกลาง ๒ ๔ 

๔ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

๕ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  

๕ ยอดเยี่ยม ๒ ๑๐ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๔๔ 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ ๕ = ผลรวมคะแนนที่ได้ x ๑๐๐ 

                                    ๕๐ 

๔๔ x ๑๐๐ 

๕๐ 

= ๘๘ 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙)   ดี (ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙)  
 ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐) 

 

 

 

 

 



หน้า ๗๖ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

๕.๑.๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ ๖  
ตารางท่ี ๖ ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายด้าน 
 
ที ่ ด้านการประเมิน ค่าน้ าหนัก 

(100) 
ที่ได้จากการประเมิน

แต่ล่ะด้าน 
ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนท่ีได้จากการประเมินของดน x น้ าหนักคะแนนของด้าน) 
คะแนนรวมของด้าน 

๑ ผู้เรยีนและผูส้ าเรจ็การศึกษา ๕๐ 1๙๐ 
 1๙๐ x ๕๐     =   3๘ 
     ๒๕๐ 

๒ 
หลักสตูรและการจัดการเรยีน 
การสอน 

๑๐ ๔๒ 
   ๔๒ x ๑๐     =   ๘.4 
      ๕๐ 

๓ 
ครูผูส้อนและผู้บรหิาร
สถานศึกษา 

๒๐ ๑๐๐ 
   ๑๐๐ x ๒๐   =   ๒๐ 
     ๑๐๐ 

๔ การมีส่วนร่วม ๑๐ 48 
   48 x ๑๐     =   9.6 
      ๕๐ 

๕ ปัจจัยพื้นฐาน ๑๐ 4๔ 
   4๔ x ๑๐     =   8.๘ 
      ๕๐ 

 ร้อยละคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินในภาพรวม  ๘4.80 
สรุป  ระดับคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๗๗ 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๑ วิทยาลยัเทคโนโลยยีโสธรอินเตอรเ์นช่ันแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

ส่วนที่ 6 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายใน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

  
ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา ของสถานศึกษา 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
ก าหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือบรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑.๒ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพใน
ของสถานศึกษา 
๑.๓ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
2. กลยุทธ์ 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง มีจ านวน 3 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร คณะ
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษาทุกคน  

โครงการที่1 โครงการพัฒนาการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
โครงการที่2 โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีงานท าและ
ศึกษาต่อ 
โครงการที่3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการ 
โครงการที่4 โครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 
โครงการที่5 โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
โครงการที่6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ลานกีฬา 
โครงการที่7 โครงการส่งเสริมผู้เรียน ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
โครงการที่8 โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 
โครงการที่9 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It 
Center) 
โครงการที่10 โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
โครงการที่11 โครงการแนะแนวนักเรียน นักศึกษา
เข้าเรียนต่อ 
โครงการที่12 โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
โครงการที่13 โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
โครงการที่14 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
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2.1.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๒.1.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน พึงพอใจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณภาพในของสถานศึกษา 
2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการ
ประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร 
คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย
กับสถานศึกษาทุกคน 
2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒) โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประกัน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2563 
๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน พึงพอใจในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๒) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน พึงพอใจในการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561,  
ร้อยละ 85 ประจ าปีการศึกษา 256๒  และร้อยละ 
๙๐ ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 
2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) โดยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 

โครงการที่15 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา 
โครงการที่16 โครงการลดปัญหาออกกลางคัน (Drop 
Out) 
โครงการที่17 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเอดส์และ
ลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
โครงการที่18 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
บุคลากร 
โครงการที่19 โครงการจัดพิธีรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของ ผู้ส าเร็จการศึกษา 
โครงการที่20 โครงการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ 
โครงการที่21 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ 
โครงการที่22 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
การอบรมของ ช่างอุตสาหกรรม 
โครงการที่23 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
การอบรมของ พาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ 
โครงการที่24 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
การศึกษาดูงาน 
โครงการที่25 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
การกิฬา 
โครงการที่26 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
โครงการที่27 โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
โครงการที่28 โครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 
โครงการที่29 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
วิทยาลัยฯ 
โครงการที่30 โครงการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต (WIFI) 
โครงการที่31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย 
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บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน 
2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2561-2563 
๒) โครงการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561-2563 
๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน พึงพอใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2561,  ร้อยละ 85 ประจ าปีการศึกษา 
256๒  และร้อยละ ๙๐ ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
๒) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน พึงพอใจในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปีการศึกษา 2561,  ร้อยละ 85 
ประจ าปีการศึกษา 256๒  และร้อยละ ๙๐ ประจ าปี
การศึกษา 256๓ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และ
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในวิทยาลัยฯและ
สถานประกอบการ 
๑.๒ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความส านึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และควบคุมความเสี่ยง 

1.4 เพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลดการออกกลางคัน 
๑.๕ เพ่ือส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อ 
2. กลยุทธ์ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และ
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความ

โครงการที่32 โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” 
โครงการที่33 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษาฯ 
โครงการที่34 โครงการติดตามและประเมินผลการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ฯ 
โครงการที่35 โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาทวิภาคี 
โครงการที่36 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน 
โครงการที่37 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน 
โครงการที่38 โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
โครงการที่39 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาคฯ 
โครงการที่40 โครงการจัดท าห้องเรียนอัจฉริยะ 
โครงการที่41 โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริง 
โครงการที่42 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
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ต้องการของสถาน ประกอบการมีจ านวน 5 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งใน
วิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้ง
ในวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
2.1.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
๑.๑) แผนงานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
๑.2) แผนงานจัดท าตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียน
ที่ 1-2 ประจ าทุกปีการศึกษา 
๑.3) แผนงานติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการ
สอน 
๑.4) แผนงานนิเทศติดตามนักเรียนที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
๑.5) แผนงานส ารวจและส่งเสริมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)  
๑.6) แผนงานซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
๒) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
๓) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 
๒.1.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ของทุกๆ
แผนงาน 
๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
๓) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษา 
2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ 
2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อ
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เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตาม
สาขาวิชาชีพ 
2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) 
๒) โครงการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 
๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) 
๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
๑.๑) แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย  
๑.๒) แผนงานส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมวันเข้าพรรษา 
๑.๓) แผนงานส่งเสริม วันส าคัญของชาติ กิจกรรมวัน
พ่อ และกิจกรรมวันแม่ 
๑.๔) แผนงานส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน และวัด 
๑.๕) แผนงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรม
แข่งขันฟุตซอล 5 คน กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม ่กิจกรรม Y-TECH สัมพันธ์ และกิจกรรม
ประกวดร้องเพลง Y-TECH Music Award 
๒) โครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย
ของนักเรียน นักศึกษา 
๒.3.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงปลูกจิตส านึก
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และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ทุกๆแผนงาน 
๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการส่งเสริม
องค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทยของนักเรียน 
นักศึกษา 
2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อควบคุมความ
เสี่ยง และลดการออกกลางคัน 
2.4.1 เป้าประสงค์ เพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลด
การออกกลางคัน 
2.4.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการควบคุมความเสี่ยง ของนักเรียน นักศึกษา 
1.๑) แผนงานรนณรงค์ด้านความปลอดภัย  
1.๒) แผนงานป้องกันดูแลการทะเลาะวิวาท 
1.๓) แผนงานต่อต้านยาเสพติด 
1.๔) แผนงานป้องกันตนเองจากภัยสังคมและการ
ตั้งครรภ์ 
1.๕) แผนงานด้านการพนันและการมั่วสุม 
๒) โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
2.๑) แผนงานประชุมผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษา  
2.๒) แผนงานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
๒.๔.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการควบคุม
ความเสี่ยง ของนักเรียน นักศึกษา ทุกๆแผนงาน 
๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการ
ออกกลางคันทุกๆแผนงาน 
2.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.5.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
2.5.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
1.1) งานแนะแนวภายใน 
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1.2) งานแนะแนวภายนอก/ระบบทวิภาคี เพ่ือ
การศึกษาต่อ 
๒) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
๒.5.3 ตวัชี้วัด 
๑) รอ้ยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียน
การสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อก้าวสู่สากล 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในด้านการเรียนการ
สอน 

๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนมีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพของ
นักเรียน 

๑.๓ เพ่ือสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครู นักเรียน 
และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 
1.4 เพ่ือสนับสนุนการบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน 
หน่วยงาน และสถานศึกษา 
2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการ
สอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือกา้วสู่สากล ประกอบการมีจ านวน 4 
กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในด้านการ
เรียนการสอน 
2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ 
ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในด้าน
การเรียนการสอน 
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2.1.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
๒.1.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ผูเ้รียน และผู้สอนมี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะ
วิชาชีพของนักเรียนสู่สากล 
2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอน
มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะ
วิชาชีพของนักเรียน 
2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
๒) โครงการการบริหารงานทะเบียน 
๒.๑) แผนงานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา 
๒.๒) แผนงานประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร 
นักเรียน นักศึกษา 
๒.๓) แผนงานตรวจสอบวุฒิการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา 
๒.๔) แผนงานจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน และ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกๆปีการศึกษา 
๒.๕) แผนงานจัดท าแผนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ทุกๆปีการศึกษา 
๓) โครงการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกๆปีการศึกษา 
๔) โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพ 
5) โครงการพัฒนาคุณภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
6) โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 
๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ของผู้คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาผ่าน
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การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการการ
บริหารงานทะเบียน ทุกๆแผนงาน 
๓) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการจัดพิธีรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๔) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการเชิดชู
เกียรติศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ 
๕) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนา
คุณภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
6) ร้อยละ 80 ของนักเรียน  นักศึกษา ครูและ
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 
เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้  สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน   
2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างโครงงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ
ครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด 
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างโครงงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของ
ครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด 
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน 
2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
๑) โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๒) โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา 
๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนา
คุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนา
คุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครูผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา 
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2.4 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนุนการบริการงาน
วิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 
2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการบริการงาน
วิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 
2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียน 
๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน 
 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพ
ครู 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสนับสนุนครู บุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้ารับการอบรม
สัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 

1.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและ
บุคลากร 
2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพครู 
ประกอบการมีจ านวน 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนคร ูบุคลลากรในวิทยาลัยฯ 
ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้ารับการอบรม
สัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 
2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนครู บุคลลากรใน
วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้ารับ
การอบรมสัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 
2.1.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการ วิเคราะห์อัตราก าลัง สรรหา และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพ
ตรงตามสาขาวิชา 
๒.1.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการ วิเคราะห์
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อัตราก าลัง สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตาม
สาขาวิชา 

2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจใน
การท างานให้กับครูและบุคลากร 
2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้กับครูและบุคลากร 
2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน
ให้กับครูและบุคลากร 
๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการส่งเสริมและ
สร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
1.2 เพ่ือสนับสนุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ ให้มีความคงทน แข็งแรง และ
ปลอดภัย 
1.3 เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ประกอบการมีจ านวน 3 กล
ยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 
2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการบริหารการเงิน
และงบประมาณ 
2.1.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการการบริหารการเงินและงบประมาณ 
๒.1.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 
2.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนซอ่มแซม ปรับปรุงอาคาร 
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สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความคงทน แข็งแรง 
และปลอดภัย 
2.๒.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความคงทน 
แข็งแรง และปลอดภัย 
2.๒.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการพัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่ง
เรียนรู้ 
1) แผนงานซ่อมแซมอาคารสถานที่     
๒) แผนงานปรับปรุงห้องสมุด 
๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนา 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ ของทุกๆ
แผนงาน 
2.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.๓.1 เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์
ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.๓.2 แผนงาน โครงการ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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