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ค าน า  
 

เอกสารแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ สถานศึกษา ได้
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการน าแนวนโยบายของรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 และนโยบายด้านอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ โดยการพัฒนา
สถานศึกษาแห่งนี้ กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เพ่ือให้
เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความส าคัญที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล  

แผนปฏิบัติการสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ มีการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (โดยใช้ 
SWOT Analysis) เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ผู้เรียน เป้าประสงค์ของสถานศึกษา ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเป้าประสงค์ แผนงาน(กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมพึงได้รับ 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้มีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้เอกสารฉบับนี้เป็นคู่มือใน
การพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

 

ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 

พฤษภาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 2561 
 

ค าช้ีแจง 
 

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอนิเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร ปีการศึกษา 2561 ได้จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งมีสาระส าคัญประกอบด้วย 5 ส่วน
ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 2) ข้อมูล
ด้านบุคลากร 3) ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 4) ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 5) 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 6) ข้อมูลด้านงบประมาณ และ 7) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ที่พึงประสงค์ 2) มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา และ 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่วนที่ 
3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) 
พันธกิจ (Mission) 3) กลยุทธ์ (Strategy) 4) พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และ 
5) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา 2) การมอบหมายหน้าที่งาน
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา และ 3) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา และ 
ส่วนที่ 5 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการและ
ความส าคญัของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2) วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และ 3) ขั้นตอนการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

โดยสถานศึกษามีหน้าที่โดยตรงในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สามารถน า
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอนิเตอร์เนชั่นแนล อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร ปี
การศึกษา 2561  เพ่ือใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษา และการจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 
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สารบัญ 
เนื้อเรื่อง                  หน้า 
ค าน า 
ค าชี้แจง 
สารบัญ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา        1 
ตอนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         19 
ตอนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา    28
ตอนที่ 4 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา     52 
ตอนที่ 5 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา   56 
ภาคผนวก 
     ภาคผนวก  ก   ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 -   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

- ค าสั่งประชุมคณะอ านวยการและคณะบริหารงาน ประจ าปีการศึกษา 2561 
- มติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พิจารณาเห็นชอบรับรองแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

การศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



หน้า 1 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

 
1.1 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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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 

 
นายศักด์ิประชา  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 ๓ 
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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 
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1.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 
 

1.2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.พวงเพชร  ชุปวา ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2 ดร.พรพรหม  ชุปวา ผู้จัดการ รองประธาน 
3 ดร.พรสิงห์  ชุปวา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4 นายสง่า   สู้ณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา ผู้แทนครู กรรมการ 
6 นายบุญธรรม บุญศรี ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7 นายบัณฑิต ศรีวะรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
1.2.2 คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ในการด าเนินการให้เงนิอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การ

เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 ดร.พวงเพชร  ชุปวา ผู้รับใบอนุญาตและผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2 ดร.พรพรหม  ชุปวา ผู้จัดการ รองประธาน 
3 นางเพ็ญ ทองแก้ว ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
4 นางสุพัด ณุวงษ์ศรี ผู้แทนชุมชน กรรมการ 
5 นางตุ๊กตา มีลา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
6 นางกุหลาบ ธงบุราณ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 
7 นายศักดิ์ดา วงษ์โสภา ผู้แทนครู กรรมการ 
8 นางสาวสร้อยสุรินทร์ แสงใสแก้ว ผู้แทนครู กรรมการ 
9 นางสาวเบญจมาศ สูงสนิท ผู้แทนนักเรียน กรรมการ 

10 นายอนุรักษ์ สีแดงก่ า ผู้แทนนักเรียน กรรมการ 
11 นายบัณฑิต ศรีวะรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
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1.2.3 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 
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1.2.4 รายช่ือครูผู้สอน 

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 / / 

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

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 ์   / 

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

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

2๔ นางสาวณัฐจรีย์  ไชย
สาคร 

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

- สังคมศึกษา   / 

 

 
1.2.4 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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 1.3 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 1.3.1 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี   
                        (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 
 

1.3.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 
(ไม่มีการเปิดการเรียนการสอน) 
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1.3.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)  
ระดับ/สาขางาน จ านวน รวม 

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน 
ระดับ ปวช.(พาณิชยกรรม)     
- สาขางานการบัญชี 21 - - 21 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 - - 52 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ - 14 - 14 

รวม ปวช.(พาณิชยกรรม) 73 14 - 87 
ระดับ ปวช.(อุตสาหกรรม)     
- สาขางานยานยนต์ 44 - - 44 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 20 - - 20 
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ - - - - 

รวม ปวช.(อุตสาหกรรม) 64 - - 64 
รวม ระดับ ปวช. 137 14 - 151 

ระดับ ปวส.(บริหารธุรกิจ)     
- สาขางานการบัญชี 19 - - 19 
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 - - 14 
- สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ - 4 - 4 

รวม ปวส.(บริหารธุรกิจ) 33 4 - 37 
ระดับ ปวส.(อุตสาหกรรม)     
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 4 - - 4 
- สาขางานไฟฟ้าก าลัง 7 - - 7 
- สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบ
ขนส่งทางราง 

- - - - 

- สาขางานบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำใน
ระบบขนส่งทำงรำง 

- - - - 

 รวม ปวส.(อุตสาหกรรม) 11 - - 11 
รวม ระดับ ปวส. 44 4 - 48 

รวมทั้งสิ้น ปวช. และ ปวส. 181 18 - 199 
 

1.3.4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)  
(ไม่มี)  คน 
 



หน้า ๑๑ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

1.4 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) สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซ้ือ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

o สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
o สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) 

- สาขาวิชาไฟฟ้า 
o สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
o สาขางานบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  (ทวิภาคี) 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
o สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
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1.5 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
1.5.1 รายละเอียดประกอบแผนผังอาคารทุกหลัง (ที่ได้รับอนุญาต) 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 

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

ชั้น ๓ 

ห้อง ๔๓๑ 
ปวช.๓/๓ 

คอมพิวเตอร์ 

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 

บัญชี 

ห้อง ๔๒๒ 
ปวส.๑ 
บัญชี 

ห้อง ๔๒๓ 
ปวส.๒ 
บัญชี 

ห้อง ๔๒๔ 
ปวส.๑ 

คอมพิวเตอร์ 

ห้อง ๔๒๕ 
ปวส.๒ 

คอมพิวเตอร์ 

ห้อง ๔๒๖ 
ปวช.๒/๒ 

คอมพิวเตอร์ 

ห้อง ๔๒๗ 
ปวช. ๓/๒ 

คอมพิวเตอร์ 
 

ระเบียงหน้าชั้น 
 

ชั้น ๑ 

ห้อง ๔๑๑ 
ปฏิบัติการคอม๑ 

ห้อง ๔๑๒ 
ปวช.๑/๒ 

คอมพิวเตอร์ 

ห้อง ๔๑๓ 
ปวช.๑/๑ 

บัญชี 

ห้อง ๔๑๔ 
ปวช.๒/๑ 

บัญชี 

ห้อง ๔๑๕ 
ปฏิบัติการภาษา 

ห้อง ๔๑๖ 
พิมพ์ดีดไทย 

ห้อง ๔๑๗ 
พิมพ์ดีดอังกฤษ 

 
ระเบียงหน้าชั้น 

 

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

๒๐๑ 
ปวส.๑ 

ช่างไฟฟ้า 

๒๐๒ 
ปวช.๑/๖ 
ช่างไฟฟ้า 

๒๐๓ 
ปวช.๑/๗ 

ช่างอิเล็กทรอฯ 

๒๐๔ 
ปวส.๒ 

ช่างไฟฟ้า 

๒๐๕ 
ปวส.๑ 

ช่างยนต์ 

๒๐๖ 
เทคนิคเครื่องกล
ระบบขนส่งทำง

รำง 

ปวส.๑ 

๒๐๗ 
บ ำรุงรักษำระบบ
ไฟฟ้ำในระบบ
ขนส่งทำงรำง  

ปวส.๑ 

๒๐๘ 
บ ำรุงรักษำระบบ
ไฟฟ้ำในระบบ
ขนส่งทำงรำง  

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 
 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 
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(๔) แผนผังอาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๕) 

ชั้น ๔ 

ห้อง ๕๔๕ 
เทคนิค
เครื่องกล
ระบบขนส่ง
ทำงรำง 

ปวส.๑(ม.๖) 

ห้อง ๕๔๔ 
เทคนิค
เครื่องกล
ระบบขนส่ง
ทำงรำง 

ปวส.๒(ม.๖) 

ห้อง ๕๔๓ 
บ ำรุงรักษำ

ระบบไฟฟ้ำใน
ระบบขนส่งทำง

รำง  
ปวส.๑(ม.๖) 

ห้อง ๕๔๒ 
บ ำรุงรักษำ

ระบบไฟฟ้ำใน
ระบบขนส่ง
ทำงรำง  

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 

กำรโรงแรม 

ระเบียงหน้าชั้น 
 ห้องพักครู ชั้น๓  

 

ชั้น ๒ 

ห้อง ๕๒๖ 
ห้องปัญญาภิวัฒน์๔ 

ปวส.๑ 

ห้อง ๕๒๕ 
ห้องปัญญาภิวัฒน์๕ 

ปวส.๒ 

ห้อง ๕๒๔ 
ห้องปัญญาภิวัฒน์๓ 

ปวช.๒/๔ 

ห้อง ๕๒๓ 
ปวส.๒ 

กำรโรงแรม 

 

ห้อง ๕๒๒ 
ปวส.๑ 

กำรโรงแรม 

 

ห้อง ๕๒๑ 
ปฏิบัติการ 1 

ห้องพัก 

กำรโรงแรม 

ระเบียงหน้าชั้น 
 ห้องกระจายเสียง  

 

ชั้น ๑ 

ห้อง ๕๑๖ 
ปฏิบัติการ 1 

ระบบขนส่งทำงรำง 

ห้อง ๕๑๕ 
ห้องปัญญาภิวัฒน์๒ 

ปวช.๒/๓ 

ห้อง ๕๑๔ 
ห้องปัญญาภิวัฒน์๑ 

ปวช.๑/๓ 

ห้อง ๕๑๓ 
ห้องปัญญาภิวัฒน์๖ 

ปวช.๓/๕ 

ห้อง ๕๑๒ 
ห้องเรียน 

ห้อง ๕๑๑ 
ห้องเกียรติยศ/ประชุม 

ระเบียงหน้าชั้น 
 

 

 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

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

ห้องเรียนปฏิบัติการช่าง
ยนต์๒ 

ห้องเรียนปฏิบัติการช่างยนต์๑ ห้องเก็บอุปกรณ์ 
 

ห้องพักครู ประตู ๑ ห้องเรียนปฏิบัติการช่างยนต์๒ ประตู ๒ ห้องเก็บเครื่องมือ 
 

(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/ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องเขียนแบบ 

 
 

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

ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องเรียนปฏิบัติการฝึกฝีมือ๑ ห้องเรียนปฏิบัติการ
ฝึกฝีมือ๒ ห้องเก็บเครื่องมือ  

ห้องพักครู ประตู ๑  ประตู ๒ 

 

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

๑๐๑ 
ห้องผู้อ านวยการ 

ห้องการเงิน 

๑๐๒ 
ห้องธุรการ/ห้อง

ทะเบียน 

๑๐๓ 
ห้องเรียน 

๑๐๔ 
ห้องเรียน 

๑๐๕ 
ห้องเรียน 

๑๐๖ 
ห้องเรียน 

๑๐๗ 
ห้องเรียน 

ระเบียง 
 

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

ห้อง
เจ้าหน้าที่ 

ห้องสมุด ห้องพัสดุ 

ระเบียง 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 

หอ้งน ้ ำ 
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(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 

 

(๑๓) แผนผังสนามฟุตบอล 

สนามฟุตบอล 
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(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 

 

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

ห้องพัก 1 

 

ห้องพัก 3 

ระเบียง ห้องพัก 2 
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 1.๕.2 รายละเอียดการใช้ อาคารเรียน/อาคารประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ 

อาคาร/โรงฝึกงาน ห้องเรียน 
(ห้อง) 

ห้องเรียนปฏิบัติการ
(ห้อง)/พื้นที่ฝึกปฏิบัติ 

รวม 
(ห้อง/พื้นที่) 

๕.๑ อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๑) ๔ - ๔ 
๕.๒ อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๒) ๘ - ๘ 
๕.๓ อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๓) ๘ - ๘ 
๕.๔ อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๔) ๑๔ ๗ ๒๑ 
๕.๕ อาคารเรียน คสล. ๔ ชั้น ๑ หลัง (อาคาร ๕) ๒๒ ๑ ๒๓ 
๕.๖ 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. 

๕.๗ 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. 

๕.๘ 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 พื้นที่สถานที่ฝึกปฏิบัติงานช่าง
อุตสาหกรรม 

- ๒,๑๒๕ ตร.ม. ๒,๑๒๕ ตร.
ม. 

 

 1.5.3 รายละเอียดห้องเรียน/ห้องเรียนปฏิบัติการ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ 

อาคาร/โรงฝึกงาน ชั้น ห้องเรียนปฏิบัติการ จ านวน 
๖.๑ 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 

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

ชั้นเดียว - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 
- ห้องพักคร ู
- ห้องพัสดุ 

๔ ห้อง 
๓ ห้อง 
๑ ห้อง 

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

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

๖.๔ 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 
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 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 

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

ชั้นที่ ๑ - ห้องเรียน (๘ ม.X๘ ม.) 
- ห้องที่ปรกึษาฝ่ายบริหาร 
- ห้องสมาคมการศกึษาเอกชน 
- ห้องประกนัคณุภาพการศึกษา 
- ห้องเกียรติยศ/ห้องประชุม 
- ห้องน้ า 

๓ ห้อง 
๒ ห้อง 
๑ ห้อง 
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 

๔.๖ อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง 
(สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน โรงฝึกฝีมือ) 
(โครงเหล็ก) 

ชั้นเดียว - ห้องเรียนปฏิบัติงานโรงฝึกฝีมือ (๘ ม.X๘ ม.) 
- ห้องพักคร ู(๓ ม.X๓ ม.) 
- ห้องเก็บอปุกรณ ์(๔ ม.X๔ ม.) 
- ห้องเก็บเครื่องมือ (๔ ม.X๔ ม.) 

๓ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 

๔.๗ อาคารเรียน คสล. ๑ ชั้น ๑ หลัง 
(สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน ช่างยนต์) 
(โครงเหล็ก) 

ชั้นเดียว - ห้องเรียนปฏิบัติงานโรงฝึกฝีมือ (๘ ม.X๘ ม.) 
- ห้องพักคร ู(๓ ม.X๓ ม.) 
- ห้องเก็บอปุกรณ ์(๔ ม.X๔ ม.) 
- ห้องเก็บเครื่องมือ (๔ ม.X๔ ม.) 

๔ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 
๑ ห้อง 

๔.๘ 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 
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1.5.4 แผนที่ตั้งสถานศึกษา 

จุด  A  คือ สถานที่ตั้งสถานศึกษา  ณ  ต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 

ภาพ แผนที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 
 
1.6 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
 

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 
 
1.๗ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

 1.7.1 ข้อมูลท่ัวไป  
 

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เดิมชื่อ โรงเรียนยโสธรพณิชยการเทคโนโลยี รหัสถาน
ศึกษา 35-1-00012 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2541 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 154 หมู่ 5 
ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000 โทรศัพท์ 045-586301 โทรสาร 
045-586300 บนเนื่อที่ ๙ ไร่ ๔ งาน ๘๘ ตารางวา เดิมผู้รับใบอนุญาตได้แก่ ดร.พวงเพชร ชุปวา และ
ผู้จัดการ ได้แก่ ดร.พรสิงห์  ชุปวา ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น
“วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล” และเป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

A 
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ชื่อย่อภาษาไทย  “ว.ท.ย.อ.” 
ชื่อภาษาอังกฤษ  “YASOTHON INTERNATIONNAL TECHNOLOGICAL COLLEGE” 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ “Y.I.T.C” 
Web-Site : www.ypt.ac.th 

 1.๗.๒ 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)” 

ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้มงคลนิยมใช้ประกอบพีธีที่ส าคัญ เช่น พีธีเสาไม้หลักเมือง เป็น 
ส่วนประกอบในการท าคฑาจอมพล และ ยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ท าพิธีปลูกบ้าน ฯลฯ 

ปรัชญา  “การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม” 
เอกลักษณ์ “บริการวิชาชีพ” 
อัตลักษณ์ “วินัยดี มีปัญญา ล้ าหน้าด้านไอที” 
ค าขวัญ  “วายมสสุ สกิจเจสุ จงพยายามในหน้าที่ของตน” 
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1.๗.๓ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
 สภาพสังคมของชุมชน เช่น สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชน บริบทของชุมชน 

 สถานที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ใกล้ถนนแจ้งสนิททางหลวงหมายเลข 23 ย่านชานเมืองนอกเขต
เทศบาลเมืองยโสธร อยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลส าราญ ซึ่งเป็นพื้นที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมีศูนย์การค้า
บิ๊กซี โรงแรมที่พักหลายแห่ง มีร้านค้าร้านอาหารและหน่วยงานราชการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้แก่ 
อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด สหกรณ์จังหวัด รวมทั้งส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะหน่วยงานก ากับดูแลการศึกษาเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทห่างออกไป 1 กิโลเมตร จึงถือว่าเป็นสถาน
ที่ตั้งเหมาะสม การคมนาคมสะดวกอากาศปลอดโปร่งไม่แออัด อยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนสภาพพ้ืนฐานของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงแวดล้อมด้วยหมู่บ้านต่างๆในเขตต าบลส าราญ
ได้แก่ บ้านส าราญ บ้านเชียงหวาง บ้านสว่าง บ้านบาก บ้านหนองนางตุ้มและมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับ
หมู่บ้าน ต าบลอื่นๆที่ใกล้เคียง เช่น ต าบลน้ าค าใหญ่ ต าบลขั้นไดใหญ่ ต าบลค้อเหนือ รวมทั้งอ าเภอพนม
ไพร อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดซ่ึงชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายรับจ้างในตัวเมืองส่วน
ใหญ่มีรายได้ไม่สูงนัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีประเพณีวัฒนธรรมดังเดิม ถือฮีตสิบสองครอง
สิบสี่ แต่ความเจริญทางวัตถุ ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ และอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากท้ังวิถีชีวิตของผู้คน 
วัฒนธรรมการบริโภคปัญหาเพศสัมพันธ์ท้องในวัยเรียน ปัญหายาเสพติด และการพนันในรูปแบบต่างๆ 
สภาพดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยต่อการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของการจัดการศึกษาทั้งในสาย
สามัญและอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

  1.7.4 ตารางการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (โดยใช้ SWOT Analysis) 
 

สภาพ/ปัจจัย รายการ รายการ 

ภายใน 
(Internal environment) 

จุดเด่น (Strengths) 
1) ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ 80 มีงาน
ท าและศึกษาต่อ 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการยอมรับ
จากสถานประกอบการ 
3) ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามสถาน
ประกอบการต้องการ 
4) สถานศึกษาได้รับการยอมรับจาก
คนในชุมชน 

จุดที่ควรพัฒนา (Weakness) 
1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน
น้อยเม่ือเทียบแรกเข้า 
2) อัตราการเข้าออกของครูสูง 
3) งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน นวัตกรรม โครงงาน มีน้อย 
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5) สถานศึกษามีความพร้อมด้าน
เครื่องมือ อุปกรณ์ฝึก ที่ทันสมัย 
6) สถานศึกษามีเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพ 

ภายนอก 
(External environment) 

โอกาส (Opportunity) 
1) สถานศึกษาตั้งอยู่ในที่มีการ
คมนาคมสะดวกและตั้งอยู่ใกล้เขตนิคม
อุตสาหกรรม 
2) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรต่างประเทศ 
4) ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
5) สถานประกอบการให้ความร่วมมือ
จัดการเรียนการสอนกับสถานศึกษา 
 

อุปสรรค (Threat) 
1) สถานศึกษาอยู่ใกล้เขตนิคม
อุตสาหกรรมท าให้เกิดมลภาวะรบกวน
การจัดการเรียนการสอน 
2) ค่านิยมและทัศนคติของผู้ปกครอง
และนักเรียนที่มีต่อการศึกษาสาย
สามัญศึกษามากกว่าสายอาชีวศึกษา 
3) สภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้คนใน
ชุมชนประกอบอาชีพเมื่อจบ ม.3  
(ไม่ศึกษาต่อ) 
4) สถานศึกษาของรัฐทั้งอาชีวศึกษา
และสามัญศึกษามีนโยบายรับผู้เรียน
เข้าเรียนไม่จ ากัด 
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ส่วนที่ 2 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๒๘ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณ์ของสถานศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ไว้ดังนี้ 
 
“ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะทางวิชาชีพท่ีมีมาตรฐานการศึกษาสู่

สากล” 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 

 พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

 พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกา้วสู่สากล 

 พันธกิจที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพครู 

 พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
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3.3 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 

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 



หน้า ๒๙ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

3.3 กลยุทธ์ (Strategy) (ต่อ) 

 วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

ที ่ พันธกิจ ที ่ กลยุทธ์ 
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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3.4 พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด 
 

 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
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 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 าปกีารศึกษา 2561 
    ๒.๒.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     ๒) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
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   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 
    ๒.๓.3 ตวัชี้วัด 
     ๑) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 
     ๒) ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้
มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึงพอใจในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 

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 
    2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
    2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     ๑) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
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         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 
 
   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 
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     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 
     ๑) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการควบคุมความเสี่ยง ของนักเรียน 
นักศึกษา ทุกๆแผนงาน 
     ๒) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันทุกๆแผนงาน 
 
   2.๕ กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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    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 
    2.1.1 เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
    2.1.2 แผนงาน โครงการ 
     โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
    ๒.1.3 ตวัชี้วัด 
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     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 
     ๔) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
     ๕) ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครงการพัฒนาคุณภาพการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

6) ร้อยละ 80 ของนักเรียน  นักศึกษา ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ยโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน   
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   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 
   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 



หน้า ๓๗ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

    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 
   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 
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    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 
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3.5 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะ
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึง
พอใจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณภาพในของสถานศึกษา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2 โครงการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะ
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึง
พอใจในการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

3 โครงการจัดอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับประกัน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 - 
2563 

เพ่ือจัดอบรมพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปี 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะ
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึง
พอใจในการจัดอบรมพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561,  ร้อยละ 
85 ประจ าปีการศึกษา 256๒  
และร้อยละ ๙๐ ประจ าปีการศึกษา 
256๓ 

 
 
 



หน้า ๔๑ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 
 



หน้า ๔๒ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2561 

เพ่ือส่งเสริมการจัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะ
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึง
พอใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศกึษา 2561 

5 โครงการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

เพ่ือส่งเสริมการจัดท า
เอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ของคณะผู้บริหาร คณะ
ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน พึง
พอใจในการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 
 
 
 



หน้า ๔๓ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงทั้งในวิทยาลัยฯและสถานประกอบการ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 
 

7.1) แผนงานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
 
๗.2) แผนงานจัดท าตารางเรียนตารางสอน 
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจ าทุกปีการศึกษา 
 
 
๗.3) แผนงานติดตามและนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 

๗.4) แผนงานนิเทศติดตามนักเรียนที่เข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 

 
 
-เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 
-เพ่ือจัดท าตารางเรียนตารางสอน 
ภาคเรียนที่ 1-2 ประจ าทุกปี
การศึกษา 
-เพ่ือจัดท าแผนงานติดตามและ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 
 
-เพ่ือนิเทศติดตามนักเรียนที่เข้า
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 

 

 
 
ครูผู้สอน 
 
 
ครูผู้สอน 
 
 
ครูผู้สอน 
 
 
 

ผู้เรียน เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 

 
 
-ร้อยละ 80 ความพึงพอใจจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
-ร้อยละ 80 ความพึงพอใจจัดท า
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 
1-2 
-ร้อยละ 80 ความพึงพอใจจัดท า
แผนงานติดตามและนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

-ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของการ
นิเทศติดตามนักเรียนที่เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

 



หน้า ๔๔ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

7 ๗.5) แผนงานส ารวจและส่งเสริมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-
NET)  
 
๗.6) แผนงานซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการ
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

-เพ่ือส ารวจและส่งเสริมการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 

-เพ่ือแผนงานซ่อมเสริมนักเรียนที่
มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

ผู้เรียน เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-NET) 
 

ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

-ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) 
 

-ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

8 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ -เพ่ือปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ 

ผู้เรียนใหม่ -ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนใหม่ปฐมนิเทศนักเรียน 
นักศึกษา 

9 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา -เพ่ือปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา -ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๕ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงตามสาขาวิชาชีพ 
 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

10 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) 

-เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ICT) 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

-ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ICT) 

11 โครงการการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนการสอน 

-เพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ

จัดการเรียนการสอน 

ผู้เรียน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจโครงการ
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับ

จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๔๖ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1๒ โครงการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
๑. แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
๒. แผนงานส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม กิจกรรมวันไหว้ครู และกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
๓. แผนงานส่งเสริม วันส าคัญของชาติ 
กิจกรรมวันพ่อ และกิจกรรมวันแม่ 
๔. แผนงานส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาชุมชน และวัด 
๕. แผนงานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ     
    - กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล 5 คน  
    - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
    - กิจกรรม Y-TECH สัมพันธ์  
    - กิจกรรมประกวดร้องเพลง Y-TECH 
Music Award 

- เพ่ือปลูกจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกให้กับผู้เรียน 

- เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับ
ผู้เรียน 

- เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนรู้จัก ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมวัน
ไหว้ครู และกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
- เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
และวัด ของผู้เรียน 
- เพ่ือส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ ของผู้เรียนด้านต่างๆ 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุก
คน และผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของโครง
ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทุกๆ
แผนงาน 

 
 
 



หน้า ๔๗ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1๓ โครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพแห่งประเทศ
ไทยของนักเรียน นักศึกษา 

- เพ่ือส่งเสริมองค์การวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทยของนักเรียน 
นักศึกษา 

ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพแห่ง
ประเทศไทยของนักเรียน นักศึกษา 

 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลดการออกกลางคัน 

เป้าประสงค์ เพ่ือควบคุมความเสี่ยง และลดการออกกลางคัน 
 



หน้า ๔๘ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1๔ โครงการควบคุมความเสี่ยง ของนักเรียน 
นักศึกษา 
๑. แผนงานรนณรงค์ด้านความปลอดภัย  
๒. แผนงานป้องกันดูแลการทะเลาะวิวาท 
๓. แผนงานต่อต้านยาเสพติด 
๔. แผนงานป้องกันตนเองจากภัยสังคมและ
การตั้งครรภ์ 
๕. แผนงานด้านการพนันและการมั่วสุม 

- เพ่ือควบคุมความเสี่ยง ของ
นักเรียน นักศึกษา 
- เพ่ือรนณรงค์ด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
- เพ่ือป้องกันดูแลการทะเลาะ
วิวาทของผู้เรียน 
- เพ่ือต่อต้านยาเสพติด 
- เพ่ือป้องกันตนเองจากภัยสังคม
และการตั้งครรภ์ 
- เพ่ือป้องกันการพนันและการมั่ว
สุม 

ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการควบคุมความเสี่ยง ของ
นักเรียน นักศึกษา ทุกๆแผนงาน 

1๕ โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน 
๑. แผนงานประชุมผู้ปกครองของนักเรียน 
นักศึกษา  
๒. แผนงานออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครอง 
 

- เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปัญหา
การออกกลางคัน 

ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา เพ่ือลดปัญหา
การออกกลางคันทุกๆแผนงาน 

 
 
 



หน้า ๔๙ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

พันธกิจที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1๖ โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
1. งานแนะแนวภายใน 
2. งานแนะแนวภายนอก/ระบบทวิภาคี เพ่ือ
การศึกษาต่อ 

- เพ่ือจัดให้มีการแนะแนว
การศึกษาและอาชีพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
 

ผู้เรียนทุกคน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

1๗ โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหรือผู้รับบริการที่
มีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๕๐ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก้าวสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้สถานประกอบการ ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1๘ โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

- เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถาน

ประกอบการ 

 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก้าวสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพของนักเรียนสู่สากล 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน และผู้สอนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและยกระดับทักษะวิชาชีพของนักเรียน 

 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1๙ โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 ของผู้คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 



หน้า ๕๑ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒๐ โครงการการบริหารงานทะเบียน 
๑. แผนงานทะเบียนนักเรียน นักศึกษา 
๒. แผนงานประเมินผลการเรียนของแต่ละ
หลักสูตร นักเรียน นักศึกษา 
๓. แผนงานตรวจสอบวุฒิการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา 
๔. แผนงานจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
และรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกๆปีการศึกษา 
๕. แผนงานจัดท าแผนรับนักเรียน นักศึกษา
ใหม่ ทุกๆปีการศึกษา 

- เพ่ือพัฒนางานบริหารงาน
ทะเบียนทุกๆแผนงาน 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุก
คน และผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการการบริหารงานทะเบียน 
ทุกๆแผนงาน 

๒๑ โครงการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกๆปีการศึกษา 

-เพ่ือจัดพิธีรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ทุกๆปีการศึกษา 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทุก
คน และผู้มีส่วนได้เสียกับ
สถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการจัดพิธีรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๒๒ โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
 

- เพ่ือเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพ 

ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่
ประสบความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพ 

 
 
    



หน้า ๕๒ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

ผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการพัฒนาคุณภาพการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

24 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

- เพ่ือเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้  สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

ครู บุคลากร ผู้เรียน ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
นักเรียน  นักศึกษา ครูและบุคลากร 

 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก้าวสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ของครู นักเรียน และสนับสนุนให้มีการน าไปประกวด เผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒5 โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
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ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒6 โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูผู้สอนใน
ระดับอาชีวศึกษา 

- เพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครูผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครูผู้สอนในระดับ
อาชีวศึกษา 

 
พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือก้าวสู่สากล 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการบริการงานวิชาชีพสู่ชุมชน หน่วยงาน และสถานศึกษา 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒7 โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

- เพ่ือบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน 

สถานประกอบการ ชุมชน 
หน่วยงาน และสถานศึกษา 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียน 
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พันธกิจที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนครู บุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนครู บุคลลากรในวิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒8 โครงการ วิเคราะห์อัตราก าลัง สรรหา และ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณวุฒิด้านวิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

- เพ่ือวิเคราะห์อัตราก าลัง สรรหา 
และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการ วิเคราะห์อัตราก าลัง สรร
หา และพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพตรงตามสาขาวิชา 

 
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน และวิชาชีพครู 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 
เป้าประสงค์ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากร 

 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๒9 โครงการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้กับครูและบุคลากร 
 

- เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับครู
และบุคลากร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับครูและ
บุคลากร 
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พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
เป้าประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

30 โครงการการบริหารการเงินและงบประมาณ - เพ่ืองานบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มี
ส่วนได้เสียกับสถานศึกษาทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

 
พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ให้มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย 

 
ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓1 โครงการพัฒนา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และ
แหล่งเรียนรู้ 
1. แผนงานซ่อมแซมอาคารสถานที่     
๒. แผนงานปรับปรุงห้องสมุด 
 

- เพ่ือพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการพัฒนา ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ ของทุกๆ
แผนงาน 
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พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เป้าประสงค์ เพ่ือสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ที ่ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

๓2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

คณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา
ทุกคน 

ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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ตอนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1 แนวทางการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

 1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน จะพิจารณาความก้าวหน้าและความส าเร็จอย่างรอบด้าน
จากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดส าคัญที่ก าหนด 

 2. ผู้รับผิดชอบแผนงาน เป็นผู้ประเมินโครงการ ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ กิจกรรม 
ที่ด าเนินงาน 

 3. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ ละ 1 ครั้ง 

 4. รายงานผลสรุปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเม่ือสิ้นการด าเนินงานตามแผน 

  การก ากับ (Monitoring) 

1. วิทยาลัยจัดระบบการก ากับ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและแผนงานหรือกลยุทธ์ 
เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ  บุคลากร  ระยะเวลาด าเนินการ และงบประมาณ 

2. วิทยาลัยจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ  
และสิ้นสุดการด าเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า  อุปสรรค  ปัญหาและความส าเร็จของงาน 

  การตรวจสอบ (Auditing) 

1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal  Quality) วิทยาลัยได้ประเมินตนเอง (School  
Self Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการบริหารของสถานศึกษาเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคลากร การน าไปปฏิบัติ การควบคุม การจัดสรร
งบประมาณ การติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางานและการประเมินภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้ประเมิน 

2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External  Quality Audit) สถานศึกษาจะได้รับการ 
ประเมินจากองคก์รอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลก าหนด ประเมินเพ่ือรับรอง มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

  การรายงาน (Reporting) 

1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงาน สรุปผลการด าเนินงานทุกสิ้น
ภาคเรียน  

2. จัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือรายงานภาพรวม 
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ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คุณภาพสถานศึกษาและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ทั้งผลส าเร็จ  อุปสรรค ปัญหา  ด้านปัจจัย  กระบวนการและสิ่งที่
สถานศึกษาจะด าเนินการต่อไป  เมื่อจัดท ารายงานเรียบร้อยแล้ว ต้องน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารของ
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป  

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปี ตามบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546  ก าหนดว่า การบริหารราชการจะต้องวางแผนโดยก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีการพัฒนา  องค์
ความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอและให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ประกอบกับ  
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ข้อ 14 
(2)  ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ 
รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 

1.  ดร.พวงเพชร  ชุปวา   ประธาน 
2.  ดร.พรพรหม  ชุปวา   รองประธาน 
3.  นายสง่า  สู้ณรงค์   กรรมการ 
4.  ดร.รัญญา  ชุปวา      กรรมการ 
5.  นายไพรัช  บุญทศ             กรรมการ 
6.  นายศักดิ์ดา  วงษ์โสภา  กรรมการ 
7.  นายบัณฑิต  ศรีวะรมย์   กรรมการ 
8.  นายธนธรณ  บุตรสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล  

มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

3. รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อคณะผู้บริหาร
สถานศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และประกาศผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาในรายงานผลการประเมินตนของสถานศึกษา (SAR) และจัดให้มีการส่งรายงานต่อต้นสังกัด และให้
มีการเผยแพร่เอกสารได้ต่อไป 

 



หน้า ๕๙ 
 

แผนปฏิบัติการ วิทยาลยัเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนช่ันแนล ปีการศึกษา 256๑ 
 

4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สามปี การประเมินผลจ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิด
ความ ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ วิธีการประเมินผลระดับความส าเร็จและความล้มเหลว
ของ แผนงาน/โครงการ มี 3 ระดับ คือ   

1. ผลผลิต เป็นการพิจารณาปริมาณ เวลา งบประมาณ คุณภาพและความพึงพอใจ   

2. ผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดจากผลผลิตซึ่งเป็นการวัดระดับความส าเร็จและความล้มเหลวของผลลัพธ์ของ 
แผนงาน/โครงการ เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ   

3. ผลลัพธ์สุดท้าย ผลของโครงการแต่ละโครงการควรบรรลุผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


