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ค าน า 
 

ตามท่ี กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ ศึกษา พ.ศ.2561 ลงวัน ท่ี 20 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2561ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยจัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและให้มีการจัดท าและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือ หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น นั้น  

วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ก าหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้รายงานการประเมินตนเองและจัดท า
รูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน ได้แก่ มาตรฐานท่ี ๑ 
คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี พึงประสงค์ มาตรฐานท่ี ๒ การจัดการอาชีวศึกษา และ มาตรฐานท่ี ๓การ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด  

ในการรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : 
SAR) ของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ปีการศึกษา 2564 นี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาฝ่าย
แผนงานและความมือ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา 
ทุกท่าน ส่งผลให้การรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4 ของ
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้ส่งเสริมสนับสนุนและการด าเนินการจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 - 2567 และได้พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิด
คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในรอบปีการศึกษา 2564 ที่จะท ารายงานผลการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2564 สามารถสรุปผลการประเมินตนเองเป็นหลายมาตรฐานและหลาย
ประเด็นการประเมินได้ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
1.1) ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1.1 ด้านความรู้ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน ระดับปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 80 
 1.1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์  ผลการประเมินคุณภาพ 
อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยมคิด เป็นร้อยละ 80 

1.2) จุดเด่น 
 1.2.1  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในสาขาวิชาชีพของตนเองอย่างแท้จริง และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนส าหรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
 1.2.2  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีโครงการและผลการด าเนินงานในรูปแบบ PDCA จนสามารถเข้ารับการประเมิน
และได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ระดับจังหวัด รอบปีงบประมาณ 2563 ระดับ 3 ดาว 
 1.2.3  ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
เคารพสิทธิ์ของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  
  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิก
ดีเด่นภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาด
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เล็ก ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 งานประชุมวิชาการ องค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
         - ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือการศึกษาต่อ 
      - ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 90 

1.3) จุดที่ควรพัฒนำ 
 1.3.1 วัสดุ คุรุภัณฑ์ สื่อ ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ไม่เพียงพอต่อจ านวน
ของผู้เรียนและไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร 
 1.3.2 ระยะเวลาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ทักษะพ้ืนฐานในหลายหลายประเภท ไม่มีหรือไม่เพียงพอ 
 1.3.3 การเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคน มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และให้โอกาส
ผู้เรียนท ากิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
หรือกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน 
 1.3.4 ด้านการมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา ควรมีระบบติดตามผู้เรียน 
ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนติดต่อสื่อสารกับวิทยาลัยได้สะดวกขึ้น และให้สามารถติดต่อ 
กับผู้เรียนได้  

1.4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1.4.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อ ในการจัดการเรียนการสอน 
 1.4.2 ลดภาระงานอ่ืน ๆ ของครูผู้สอน เพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
จริงจังและส่งเสริมการเรียนการสอนทางทักษะวิชาชีพ 
 1.4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรพัฒนาระบบหรือช่องทางการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและการมีงาน
ท า รวมถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษา ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ  
ให้สามารถติดตามได้เป็นปัจจุบันและทันสมัยมากขึ้น เพ่ือข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 2.1.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 64 
 2.1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 90 
 2.1.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 2.1.4 ด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบัติผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็น 
รอ้ยละ 100 
 

2.2 จดุเด่น 
 2.2.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ตรงตามความ 

ต้องการของตลาดแรงงาน 
 2.2.2 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียน ที่ม ี

การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการจัด 
การเรียนรู้ สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ เช่น Project base learning (PjBL) 

 2.2.3 มีครูผู้สอนที่มีคุณภาพทางการศึกษา ตรงตามสาขาที่สอน มีการบริหารจัดการเรียน และ 
มีข้อมูลนักเรียน นักศึกษา เป็นรายบุคคล จึงท าให้การเรียน การสอน ที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

 2.2.4 มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อความต้องการต่อการจัดการเรียน การสอน สภาพแวดล้อม ที่ร่ม 
รื่นสะอาดน่าอยู่ การจัดสภาพแวดล้อมอาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการและ
ห้องสมุด มีระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการสืบค้นและช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

 2.2.5 มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการจัดท าความร่วมมือในการ 
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯมีจ านวนเพียงพอ
สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 

2.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
 2.3.1 วิทยาลัยควรเพิ่มการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 

ให้มากยิ่งขึ้น 
 2.3.2 ครูผู้สอน มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ที่ได้ 

การยอมรับหรือเผยแพร่ 
 2.3.3 ควรจะมีจ านวนหนังสือให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษา เพ่ือใช้ใน 

การศึกษาค้นคว้ามากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน ชั้นวางหนังสือ หรือเอกสารยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการและควรจะมีเครื่องปรับอากาศ เพ่ือปรับอุณหภูมิในห้องเรียนไม่ให้หนังสือ 
เกิดความเสียหายวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ บางชิ้นช ารุดเสียหาย และล้าหลังเทคโนโลยี 
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 2.3.4 ถนนภายในวิทยาลัย ระบบระบายน้ า โรงอาหาร ตึก อาคาร บางส่วนช ารุดเสียหาย  
ซึ่งต้องการการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 2.3.5 ขาดแคลนครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีความพร้อมในการดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 2.3.6 ควรเพิ่มการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการรับนักเรียน นักศึกษา  

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้น 

2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 2.4.1 ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 2.4.2 วิทยาลัยควรส่งเสริมให้ครูผู้สอน เข้ารับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

เพ่ือสร้างนวัตกรรมของตนเองและสามารถเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น 
 2.4.3 ศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุด ต้องจัดให้มีบริการพ้ืนฐานที่เหมาะสมทุกประเภท  

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนตามความ
ต้องการ 

 2.4.4 จัดหาครูฝึกหรือจัดอบรมครูฝึก ให้มคีวามเข้าใจในการดูแลนักเรียนนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ 
 มาตรฐานที่ 2 ผลการประเมินโดยภาพรวม  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 75 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแหง่กำรเรียนรู้ 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 3.1.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 64 

 3.1.2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัยผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
คิดเป็นร้อยละ  60 
3.2 จุดเด่น 
 3.2.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีการให้บริการชุมชนด้านวิชาการวิชาชีพและจิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.2.2 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนหน่วยงานและสถานประกอบการ
ในพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
 3.2.3 ผู้บริหารส่งเสริมด้านการให้บริการชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพวิชาการหรือจิตอาสา
การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการจัดการเรียนการสอนแบบ PjBL 

3.3 จุดที่ควรพัฒนำ 
 3.3.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียน 
และชุมชน 
 3.3.2 ให้การสนับสนุนส่งเสรมิผู้เรียน แสดงความคิดสร้างสรรค์ และลงมือท าด้วยตนเองแก้ไข
ปัญหาและสามารถท างานได้เป็นทีม 

3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 ควรเพิ่มงบประมาณ ในการจัดท าผลงานให้เพียงพอต่อการท าผลงานในแต่ละชิ้นงาน ซึ่งเป็น
การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์งานวิจัย ที่ส าคัญ 
       มาตรฐานที่ 3  ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 90 
 สรปุผลการประเมินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจ า 
ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ 88 
 
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้จัดการเรียนศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยภายใต้
มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษารวมถึงแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี 2563-2567 และพัฒนาแผน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของวิทยาลัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกับสถานประกอบการดังนี้ 

 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้สร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมและผลิตผู้ส าเร็จ
การศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาอาชีวะศึกษา มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงตามหลักการทฤษฎีและแนว
ปฏิบัติต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน  โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตเป็นไป 
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ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี    
มีการรายงานติดตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่สามารถด าเนินกิจการเป็นผู้ประกอบกิจการท าอาชีพอิสระ
หรือศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิทยาลัยฯได้บรรจุกิจกรรมการก ากับติดตามดูแล
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีแผนงานการด าเนินกิจกรรมโครงการที่
บูรณาการให้ผู้เรียนเข้าร่วม  เพ่ือสร้างความมีวินัยความรับผิดชอบมีจิตอาสาเป็นผู้มีความภาคภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยเคารพกฎหมายรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีจิตส านึกรักสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นที่พ่ึงพอใจ 
ของตลาดแรงงานส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค  
ราษีไศล จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายในและภายนอก        

 เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  ได้พัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนส่งเสริมสาขาวิชาหรือสาขางาน ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือข้อก าหนดของรายวิชาเพ่ิมเติมร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและ 
เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ และได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการ 
การพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือน ามาพัฒนาในการเรียนการสอน ให้มีผลงานหรือมีนวัตกรรม ได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ต่อไปและการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ ทั้งนี้การด าเนินการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือ 
ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน  
มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการในทุกสาขาวิชา 
เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและสถานประกอบการโดยการบริหารจัดการ  ยึดหลักการด าเนินงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ได้รับความเชื่อมั่นในการมอบหมายหน้าที่ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือ
ตามหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

          การสร้างความเชื่อมั่น โดยการให้ความร่วมมือกับบุคคลชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษาการจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์งานวิจัย โดยผู้บริหารครูบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้เรียนหรือร่วมกับบุคคลชุมชนองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์
และเผยแพร่สู่สาธารณชน จนได้รับการยอมรับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น ใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดและเพ่ือพัฒนาต่อไป 
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3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินงานตามแผนงานโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมการสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาและการเขียนแผนธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ภายใต้โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 3. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it center 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 4.  โครงการจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ประจ าปีการศึกษา 2564 
 5.  โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564 
 6.  โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ภายใต้การ
ด าเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

 4.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการเรียน 
การสอนในด้านวิชาวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้านสาขา
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะความรู้ ในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน  
การแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จึงจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2567 และ
แผนการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมีนโยบาย
ให้สถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน มุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยก าหนดให้สถานศึกษา จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้ด าเนิน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา ปีพุทธศักราช 
2561 มุ่งพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้ส าเร็จการศึกษาโดยมีประสบการณ์ ทางด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้และทักษะ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และกล้า
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เปลี่ยนแปลง ท าในสิ่งที่ดีงาม มีความเป็นประชาธิปไตย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
จึงมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านการท ากิจกรรมในรูปแบบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงมีนโยบายให้สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดตั้ง  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาขึ้น นั้น 

 ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้เล็งเห็นการพัฒนาผู้เรียนผ่านการท ากิจกรรม เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จึงได้จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล เพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขภายใต้งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
 
4.2 วัตถุประสงค์ 

4.2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน สายอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ  
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 4.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นผู้น า และเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

4.2.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและสังคม โดยใช้ 
ความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
     4.2.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชมรมวิชาชีพสถานศึกษากับองค์การและสมาคม
วิชาชีพ ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียน การสอนวิชาชีพนั้น ๆ  
ในสถานศึกษา 

4.2.5 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน การสอน  
และการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่ตนเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ จนสามารถเป็นผู้น าในวงการวิชาชีพของตนได้ 
 
4.3 วิธีกำรด ำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีรูปแบบในการด าเนินงานภายใต้กระบวนการ PDCA ดังนี้ 
     4.3.1 ขั้นวางแผน Plan 
            - มีแผนงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่ก าหนดและผ่านการอนุมัติ 
            - มีโครงการที่เขียนครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและผ่านการอนุมัติ 
            - มีค าสั่งสถานศึกษาและประกาศองค์การตามแบบ อวท. 31 

           - มีเอกสารการประชุมประกอบด้วย บันทึกการขออนุญาตประชุม วาระการประชุม  
วาระการประชุม บันทึกเชิญประชุม ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและมีรายงานการประชุม โดยมีนายก
องค์การและครูที่ปรึกษารับรอง 
 4.3.2 ขั้นด าเนินงาน Do 

          - มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกโดยได้รับการอนุญาตจาก 
สถานศึกษามากกว่าสามช่องทาง 

          - มีเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น การก าหนดกิจกรรมตารางการ 
ฝึกอบรมกติกา เกณฑ์ต่าง ๆ หนังสือประสานงาน 
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          - มีหลักฐานการจัดกิจกรรม มีรูปถ่ายการด าเนินงานเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีหลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการโดยสมาชิกเข้าร่วม
โครงการร้อยละ 85  
          - มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตามแผน และมีการเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ 
        4.3.3 ขั้นสรุปและประเมินผล Check 
         -  มีตัวอย่างและเครื่องมือการประเมินผลกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

       - มีหลักฐานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้และมีสรุปข้อเสนอแนะ 
  4.3.4 ขั้นสรุปผลตามผลการประเมิน Act 
        - มีเอกสารรายงานผลการด าเนินโครงการตามที่ก าหนดมีรูปเล่มเอกสารรายงานผล
การด าเนินงานถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่ก าหนด 
 
4.4 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ปีการศึกษา 2564 โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข ภายใต้การด าเนินงานของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ปรากฏผลการด าเนินงานดังนี้ 

 4.4.1 รางวัลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษา ขนาดเล็ก 
ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
 4.4.2 รางวลั การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับ
เหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564  
งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
 
4.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.5.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

 - นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก เป็นผู้ที่ม ี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูงขึ้น 
            -  นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา  และสังคมโดย 
ใช้ความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

            - นักเรียน นักศึกษา รู้จักการท างานตามกระบวนการ รู้จักการท างานเป็นทีม มีน้ าใจ 
ช่วยเหลือผู้อ่ืน และเกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
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 4.5.2 ผลที่เกิดกับสถานศึกษา 
          - ได้รับรางวัลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 งานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ยโสธร 
           - ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair 
Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 งานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดยโสธร  
         - ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม
ประเภทFlair Bartender ระดับ ปวช./ปวส. ระดับ ชาติ ครั้งที่ 30 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน 
  - มีคณะกรรมการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรม โดยนักเรียน 
นักศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สามารถน าไปต่อยอดและเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอ่ืน 
  - เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานศึกษาอีกทางหนึ่ง 
 4.5.3 ผลที่เกิดกับชุมชนและสังคม 
          - องค์กรหน่วยงานภายนอก หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การยอมรับ ยกย่องสถานศึกษา  
ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นคนดี  แสดงออกทั้งด้านจิตใจ
และพฤติกรรม วิทยาลัยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น าเห็นคุณค่าและ
ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืนและเป็นคนดีของสังคม วิทยาลัย
ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นที่ดีจากชุมชนและสังคม พ่อแม่และผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน 
เข้าศึกษาต่อ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วยสำระท่ีส ำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ 
 ที่อยู่  : วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 98 หมู่ 3 บ้านค้อ ต าบลดู่  อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
33160 
   โทรศัพท์ : 0933277908    โทรสำร : 045682424 
   E-mail : rstechs@ rstech.ac.th  Website : www.rstech.ac.th 

ประวัติสถำนศึกษำ 
  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ที่ 3 บ้านค้อ ต าบลดู่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  
มีเนื้อที่ 69 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา เริ่มจัดการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้  
อ าเภอราษีไศล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ท าการเรียนการสอนครั้งแรก โดยอาศัยอาคารของโรงเรียนราษี
ไศล ต่อมานายปวีณ แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 ในสมัยนั้น ได้ประสานขอใช้พ้ืนที่
สาธารณประโยชน์องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ (นายสง่า ศรีอนันต์กูล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดู่) 
ตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีประวัติย่อโดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 
 พ.ศ. 2551 ศูนย์การเรียนรู้อ าเภอราษีไศล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดร.อนันท์ งามสะอาด 
(ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ) มีนายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ (รองผู้อ านวยการ) และนายหยาด พลตรี  
(รองผู้อ านวยการ) เป็นผู้บริหารและท าหน้าที่บริหารศูนย์การเรียนรู้อ าเภอราษีไศล วิทยาลัยเทคนิ ค 
ราษีไศล ตามล าดับ ซึ่งในช่วงนี้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการ
ผลักดันอย่างดีจากภาคการเมืองและภาคราชการ (นายปวีณ แซ่จึง และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ)  
 พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นโรงฝึกงานช่างยนต์ (งบประมาณวิทยาลัยเทคนิค
ศรีสะเกษ) 
 พ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 ชั้น ขนาด 6*32 ตารางเมตร โดยงบประมาณ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา จ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
 พ.ศ. 2553 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 ชั้น ขนาด 6*32 ตารางเมตร โดยงบประมาณ
พัฒนายุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จ านวนเงิน 1,000,000 บาท  
 พ.ศ. 2553 ก่อสร้างอาคารห่อประชุมและโรงอาหารชั่วคราว 1 ชั้น ขนาด 12*32 ตาราง
เมตร โดยงบประมาณพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จ านวนงบประมาณ 1,000,000 
บาท 
 พ.ศ. 2554 ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายเทิดศักดิ์  
สรรพศรี รองผู้อ านวยการ ท าหน้าที่บริหารศูนย์การเรียนรู้อ าเภอราษีไศล ได้ด าเนินการเสนอประชา
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พิจารณ์ร่วมกับชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลดู่ (นายทองสาย สาสังข์ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดู่) ได้ด าเนินการเสนอประชาพิจารณ์ ผ่านความเห็นชอบของชุมชนและส่วนราชการ โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายประทีป กีรติเรขา) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งเป็น
สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อ าเภอราษีไศล วิทยาลัยเทคนิคศรีสะ
เกษเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล” สังกัดส านักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2556 นายอ านาจ เอียดมิ่ง ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการราษีไศล คนแรก ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งวิทยาลัยใหม่ จากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้แก่  
  - อาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 1,920 ตารางเมตร 1 หลัง งบประมาณ 16,800,000 
บาท 
  - อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 ชั้น งบประมาณ 9,800,000 บาท  
  - บ้านพักครู 24 ยูนิต งบประมาณ 6,600,000 บาท  
  - งบลงทุนระบบสาธารณูปโภคประปา ไฟฟ้า งบประมาณ 3,200,000 บาท 
   พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงห้องน้ า  
รวม 5,500,000 บาท 
 พ.ศ. 2558 นายโรม กิจจาวิเศษ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 
ราษีไศล ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 4,000 ตารางเมตร 
34,380,000 บาท 
 พ.ศ. 2563 นายวิโรจน์ ธิมา เข้ามาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการ
จัดการราษีไศล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 มีการจัดท าประชาพิจารณ์ ร่วมกันชุมชน ส่วนราชการ 
โดยมี นายปวีณ แซ่จึง (ผู้มีคุณูปการ) นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 
รวมทั้งได้มีการประสานอนุเคราะห์ข้อมูลในการน าเสนอผ่านความเห็นชอบจากอาชีวศึกษาจังหวัด  
ศรีสะเกษ (ดร.อักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์) และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
(นายลิขิต พลเหลา) เสนอขอเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิค ไปยังต้นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 
เป็น “วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล” เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา โดย นายวิโรจน์ ธิมา  
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศลคนแรก 
 พ.ศ. 2563 นายสุรีย์ ศรีชะตา เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสมทบทุนสร้างพระวิษณุกรรม ประจ าวิทยาลัยเพ่ือให้
บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจ ส าหรับสักการะบูชา ในด้านการศึกษาครูช่าง
บูรพาจารย์เนื่องในโอกาส “ก้าวสู่ปีที่ 9 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ขึ้น 
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        พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 - ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบควบคุมมัลติมีเดีย  จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 
2,000,000 บาท 
 

กำรจัดกำรศึกษำ 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
      - สาขาวิชาช่างยนต์   
      - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   
      - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง   
      - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)  
      - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
      - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
      - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
      - สาขาวิชาไฟฟ้า 
 ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
      - สาขาวิชาการบัญชี 
      - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
      - สาขาวิชาการโรงแรม 
 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      - สาขาวิชาการบัญชี 
      - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
      - สาขาวิชาการโรงแรม 
 ประเภทวิชำอุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
      - สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
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สภำพชุมชน 
  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชนมีความผูกพันและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้ความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
การกีฬา อยู่เป็นประจ า อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การให้บริการความร่วมมือทางวิชาการ 
ประสานงานกับสถานประกอบการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี การบริการสาธารณะและด าเนินการอบรม
ด้านวิชาชีพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมพูนผลผลิตและจัดงานมหกรรมอาชีพ 108 อาชีพฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือให้ประชาชนได้ฝึก
อาชีพและออกให้บริการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และการให้บริการจิตอาสาเพื่อชุมชน 

สภำพเศรษฐกิจ 
 สภาพทางเศรษฐกิจของอ าเภอราษีไศล มีลักษณะเช่นเดียวกับที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทยกล่าวคือ 
เป็นการผลิตเพ่ือใช้บริโภคภายในครอบครัวเป็นหลัก แต่ละครอบครัวจะผลิตของที่จ าเป็นในการบริโภค
หลายๆ ชนิดแต่ละชนิด ปริมาณในการผลิตจะมีไม่มากนัก ประชากรมีรายได้น้อยถึงปานกลาง 

สภำพสังคม 
1. ด้านการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่มีทั้งหมด ดังนี้ 

  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 
      -  โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
  -  โรงเรียนมัธยม 3 แห่ง 
       -  โรงเรียนขยายโอกาส  1 แห่ง 
      -  วิทยาลัย 1 แห่ง 
       -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 14 แห่ง 
 2. ด้านสาธารณสุข 
       -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง 
       -  มีส้วมซึมทั้งหมด 1,698 ครัวเรือน 
 
 3. ด้านสังคมสงเคราะห์ 
      -  ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 1,062 คน 
       -  ผู้พิการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 227 คน 
       -  ผู้ป่วยโรคเอดส์ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ 35 คน 
หมำยเหตุ : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี (2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 

ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 200 0 0 200 

ปวช.2 180 0 0 180 

ปวช.3 159 0 24 183 

รวม ปวช. 539 0 24 563 
 

ระดับชัน้ ปกต ิ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 0 101 101 

ปวส.2 0 87 87 

รวม ปวส. 0 188 188 
 

 ข้ อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 116 71 61.21 

ปวส.2 80 66 82.50 

รวม 196 137 69.90 

   

 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 219 61 27.85 

ปวส.2 88 61 69.32 

รวม 307 122 39.74 
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ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จดัการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 2 2 - 

ข้าราชการคร/ู ครเูอกชนท่ีได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ไดร้ับการรับรอง 6 6 6 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการคร ู 3 3 3 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 
ครูพิเศษสอน 13 11 13 

เจ้าหน้าท่ี 7 - - 

บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ) 2 - - 

รวม คร ู 22 20 22 

รวมทั้งสิ้น 33 20 22 
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ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ 
ระดับ ปวช.
(สำขำวิชำ) 

 ระดับ ปวส.
(สำขำวิชำ) 

รวม
(สำขำวิชำ) 

อุตสาหกรรม 4  4 8 

พาณิชยกรรม 2  2 4 

ศิลปกรรม 0  0 0 

คหกรรม 0  0 0 

เกษตรกรรม 0  0 0 

ประมง 0  0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1  1 2 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0  0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0  0 0 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0  0 0 

พาณิชยนาวี 0  0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 
 

0 0 

รวมทั้งสิ้น 7  7 14 
   

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน (หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 3 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 12 
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ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน (บำท) 

งบบุคลากร 553,080.00 

งบด าเนินงาน 4,476,100.00 

งบลงทุน 2,000,000.00 

งบเงินอุดหนุน 7,842,579.00 

งบรายจ่ายอื่น 1,967,250.00 

รวมทั้งสิ้น 16,839,009.00 

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ 

  ปรัชญำ 
    ยึดมั่นคุณธรรม ก้าวน าความรู้ คู่ภูมิปัญญาวิชาชีพ  

  อัตลักษณ์ 
    เป็นคนดี มีฝีมือ ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  เอกลกัษณ์ 
    แหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาชีพ 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

  วิสัยทัศน์ 

    สถานศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือชุมชน 

  พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับช่างฝีมือและระดับช่างเทคนิคตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
  2. จัดการศึกษาวิชาชีพให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

        3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
        4. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึงและเสมอภาค 
       5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน 
       6. สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ วิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี 
        7. สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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เป้ำประสงค์ 
 1. ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  

2. ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 3. สถานศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบโดย 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  
 4. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

5. สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด 
การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย 
ผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

  ยุทธศำสตร์ 
  1. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 2. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
 3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
        กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนานด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
        กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
       กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาการบริหารจัดการ 
        กลยุทธ์ที่ 2.4 น านโยบายสู่การปฏิบัติ  
        กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
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2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
  รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2563 งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2563 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

“หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ
จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 
ประเภท S รายจ่ายลงทุนที่ได้รับตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
แต่ ไม่เกิน 10 ล้านบาท  

รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ 

การประเมินโครงการติดตามประเมินผลและยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา ในการด าเนินการโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ
จังหวัด รอบปีงบประมาณ 2562 “ระดับ 3 ดาว” 

รางวัลอื่น ๆ  จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE  ชนะเลิศ จังหวัด สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
   
 รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น 
สถานศึกษาขนาดเล็ก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น 
ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ อุปกรณ์วัดงานแท่น
ตัดไฟเบอร ์

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
(สอศ.) 
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางปฐมพร พรมลาย  
ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด  
ประจ าปีการศึกษา 2563 งานประชุมวิชาการองค์การนักว 

ชนะเลิศ จังหวัด 

อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

นางปฐมพร พรมลาย  
ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในการประเมินองค์การมาตรฐาน
ดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ ภาค 

อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางปฐมพร พรมลาย  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ผลงาน “กล่องฆ่า
เชื้อ” วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว  
ครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ  

นางสาวศิรประภา นะคะจัด  
ครูผู้ควบคุม การประกวดดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยว แคน  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวศิรประภา นะคะจัด  
ครูผู้ควบคุม การประกวดดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยว แคน  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 
2563  

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย์ 

นายกิตติชัย โชคจันทรา  
ครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

เล็กดีเซล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

นางปฐมพร พรมลาย  
ครูที่ปรึกษาธุรกิจ การประเมินโครงการติดตามประเมินผล 
และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ในการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด รอบปีงบประมาณ 2562 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวขนิษฐ์ ค าดี  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ยาหม่องหอมแดง” ในงาน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ยาหม่องหอมแดง” ในงาน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ EM Plus” 
 ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ปุ๋ยยูเลียธรรมชาติ EM Plus”  
ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางธนพร เดชบุรัมย์  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ยาหม่องหอมแดง” ในงาน “สุด
ยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสรินยา ธนะค าดี  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ยาหม่องหอมแดง” ในงาน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวสมหมาย นากรณ์  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “ปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ EM Plus” 
 ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางแพรวา รัตนะ  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เทียนหอมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” 
 ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน “เทียนหอมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ”  
ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายกิตติชัย โชคจันทรา  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
การแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ผลงาน “กล่องฆ่า
เชื้อ” วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายพัชระ พรมลี  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ผลงาน “กระถางอัจฉริยะ (Smart Pot)”  
ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรสีะเกษ 

นางสาวจิรวดี บึงไกร  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ผลงาน “กระถางอัจฉริยะ (Smart Pot)”  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 



25 
  
 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

นางสาวศิรประภา นะคะจัด  
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ผลงาน “กระถางอัจฉริยะ (Smart Pot)”  
ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางแพรวา รัตนะ  
ครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการผสม
เครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน 
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวธารารัตน์ เห็นสม  
ครผูู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน "การเล่านิทาน
พ้ืนบ้าน" งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดร้อง
เพลงไทยสากลชาย" งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม  
ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งชาย" งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวศิรประภา นะคะจัด  
ครูผู้ควบคุม การประกวดดนตรีพื้นเมือง ประเภทเดี่ยว โหวด  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวมาลีรินทร์  สุวรรณไตย์  
ครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ 
ทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายปุณณวัฒน์   โหว่ภักดี  
ครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะการติดตั้ง
เครือ่งปรับอากาศ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายอภิลักษ์ ขันค า  
การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ Mobile Amplifier งานประชุมวิชาการ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสรินยา ธนะค าดี  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายราชพงศ์ ลิไทสง  
ครูผู้ฝึกสอนและครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางปฐมพร พรมลาย  
ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง  
สถานศึกษาขนาดเล็ก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 
(สอศ.) 

นางปฐมพร พรมลาย  
ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองเเดง  
สถานศึกษาขนาดเล็ก งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษา
จังหวัดยโสธร 
(สอศ.) 

นายวิทยา  บุญเเสน  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  
ระดับ ปวช./ปวส. ระดับเหรียญเงิน งานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน 

รองชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษา
จังหวัดน่าน 
(สอศ.) 

นายวิทยา บุญเเสน  
ครูผู้ควบคุม ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภทFlair Bartender ระดับ 
ปวช./ปวส. ระดับเหรียญเงิน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษา
จังหวัดยโสธร 

นางสาวสีนวน  ศรีหะบุตร  
ครูผู้ควบคุม การประกวดดนตรีพื้นบ้าน ประเภท โหวด  
งานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 
(สอศ.) 

นายทัตพงศ์   ขันตี  
ครูที่ปรึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง  
สถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษา
จังหวัดยโสธร 
(สอศ.) 

นายนรากร บุญเยี่ยม  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 
(สอศ.) 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายนรากร บุญเยี่ยม  
ครูผู้ควบคุม ทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล 
ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายศศิวงศ์ ภูนาเพชร  
ครูที่ปรึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน" 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน เครื่องขัดรองเท้าอัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ 

นายสุระพงษ์ ดีแสง  
ครูที่ปรึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน" 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน อุปกรณ์วัดงานแท่นตัดไฟเบอร์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ 

นายราชพงษ์ ลิไทสง  
ครูทีป่รึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน" 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน เครื่องปั่นกรอกปุ๋ยคอก 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ 

นายธาดา แสนสุด  
ครูที่ปรึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน" 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน รถตัดหญ้านั่งขับ แบบพ่วงข้าง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ 

นายพงษ์พัฒน์  วรรณทอง  
ครูที่ปรึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน" 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน ชาหอมแดงเพ่ือสุขภาพ (Healthy 
Shallot Tea) 

ชนะเลิศ จังหวัด อศจ.สรีสะเกษ 

นางแพรวา รัตนะ  
ครทูีป่รึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน" 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน หมูกระชาย 

รองชนะเลิศ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ 

นายด ารงพล นวนชื่น  
ครูที่ปรึกษา "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน" 
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ชื่อผลงาน ตู้อบสมุนไพร พลังงานโซล่าเซลล์ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อศจ.ศรีสะเกษ 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายชัยรัตน์ บัวหุ่ง  
การประกวดดนตรีพ้ืนเมือง ประเภทเดี่ยว แคน  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายศิวนาถ  ทองดี  
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายสิทธิพงษ์ เพชรไทย  
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม ประเภท Classic Bartender  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายรัฐนันท์ นามวงษ์  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล งานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายชุติไชย พิมศรี  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล งานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายธีร์ธวัช เขียวกิ่ง  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็กดีเซล งานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวอมรรัตน์ มนัยนิล  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน "การเล่านิทานพ้ืนบ้าน" งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวศิริลักษณ์  พลแสน  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน "การเล่านิทานพ้ืนบ้าน" งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายภาสกร บุญคง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย"  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา 
จังหวีดศรีสะเกษ 

นายวัชรากร บัวส่อง  
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน "การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย"  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายประเสริฐ อ ามะ  
การประกวดดนตรีพ้ืนเมือง ประเภทเดี่ยว โหวด งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายศิรศักดิ์ ศุภศร  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายสุริยันต์ นาห่อม  
การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายจักรพันธ์ วิรุณพันธ์  
การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 
Mobile Amplifier งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายอนุพงษ์ จันทร  
การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 
Mobile Amplifier งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวอนุสรา กุมรัตน์  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวจุฑารัตน์ ชะบา  
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวปวันรัตน์ มุนสุรินทร์  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ) ผลงาน “กล่องฆ่าเชื้อ” วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในงาน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นางสาวเมษยา วงษ์วิลา  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ) ผลงาน “กล่องฆ่าเชื้อ” วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในงาน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวกรรณิกาญน์ แสงพฤกษ์  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกัน
โรคติดต่อ) ผลงาน “กล่องฆ่าเชื้อ” วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในงาน  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนภสร จันทร์บุญ  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“ปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ EM Plus” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวบัณฑิตา สาสังข์  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“ปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ EM Plus” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวบุศรินทร์ ละม่อม  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“ปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ EM Plus” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวฐิติกานต์ ไชยเสนา  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน 
“ยาหม่องหอมแดง” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวนงลักษณ์ ประทุมชาติ  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“ยาหม่องหอมแดง” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวนงนุช ภูสี  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผลงาน  
“ยาหม่องหอมแดง” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวพิชญธิดา ธรรมวัตร  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ผลงาน “เทียนหอมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวศศิวรรณ ใหม่สี  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ผลงาน “เทียนหอมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นางสาวจิราภรณ์ ยางน้อย  
สิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
ผลงาน “เทียนหอมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ” ในงาน “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายชัยรัตน์ บัวหุ่ง  
การประกวดดนตรีพ้ืนเมือง ประเภทเดี่ยว แคน งานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี
การศึกษา 2563  

รองชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์ 

นายสุรชัช โคตรพงษ์  
การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563   

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายศิวนาถ ทองดี  
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender 
ระดับ ปวช./ปวส.งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ ภาค 
อาชีวศึกษา
จังหวัดยโสธร 
(สอศ.) 

นายศิวนาถ ทองดี  
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภทFlair Bartender 
ระดับ ปวช./ปวส.งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ  

นายศิวนาถ ทองดี  
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภทFlair Bartender 
ระดับ ปวช./ปวส. ระดับเหรียญเงิน งานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน 

รองชนะเลิศ ชาติ 
อาชีวศึกษา
จังหวัดน่าน   

นายประเสริฐ อ ามะ  
การเเข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีพ้ืนบ้าน ประเภท โหวด  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ   

นายกฤษฎา เเก้วค า  
การเเข่งขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดร้องเพลง ไทยลูกทุ่ง (ชาย)  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ  

นายสันติภาพ เรืองนาม  
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล  
ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัดศรีสะเกษ 

นายวัชรัตน์ หงษ์ทอง  
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล  
ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน  

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายไตรัตน์ สิงห์ค า  
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล  
ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายสุรพงษ์ วงศ์อนัน  
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล  
ระดับเหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายชัยยงค์ สุนา  
การแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดวงดนตรีสากล ระดับ
เหรียญทอง การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยและการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อาชีวศึกษา
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

นายประเสริฐ อ ามะ  
การเเข่งขันทักษะพ้ืนฐาน เหรียญเงิน การประกวดดนตรีพ้ืนเมือง โหวด  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และการเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
อาชีวศึกษา
จังหวัดยโสธร 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษา
หรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  
  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้  
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้ำนควำมรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และ 
มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่าง  
มีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน  
ที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรี ยนและวัยท างาน  
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่ งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
  1) ผลสัมฤทธิ์  

4.1.1 ด้ำนควำมรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
 1.1 ผลกำรประเมินผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 
      - เชิงปริมำณ ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก จ านวน 214 คน 
      - เชิงคุณภำพ ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก  ร้อยละ  100 

 - ผลสะท้อน  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นมาตรฐานในสาขาวิชาชีพ  
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้ร่วมจัดท าและพิจารณาแบบทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ในการ
ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพและส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่  3 และระดับ ปวส.  
ชั้นปีที่ 2 ของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ 

1.1.1 มีกระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เป็นไปตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

1.1.2 ผู้ เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรจ านวนคนพ้นสภาพหรือออกกลางคัน จ านวน 31 คน 
คงเหลือ จ านวน 85 คน  

1.1.3 ผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา ตาม 
โครงสร้างหลักสูตรจ านวนคนพ้นสภาพหรือออกกลางคัน จ านวน 6 คน 
คงเหลือ จ านวน 74 คน 

1.1.4 ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  
จ านวน  136 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

1.1.5 เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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1.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ(V-NET) 
      1.2.1 มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจ าปีการศึกษา 
2564 

            -  จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม 
โครงสร้างหลักสูตร จ านวน 136 คน เข้ารับการประเมิน 115 คน ผ่าน 43 คน ปรับปรุง 72 คิดเป็น 
ร้อยละ 37.39 
             -  จ านวนผู้เรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับ 
ชาติ ขึ้นไป 

 
2. ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้  

ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา 
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือผู้ประกอบอำชีพอิสระ 
  - เชิงปริมำณ  ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการ 

ประกอบอาชีพอิสระจ านวน 60 คน ผู้เรียนประสบความส าเร็จเป็นผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 1 คน 

  - เชิงคุณภำพ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ผ่านการประเมินโครงการติดตามประเมินผล 
และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาในการด าเนินโครงการการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด รอบปีงบประมาณ 2563 ระดับ 3 ดาว ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี 

  - ผลสะท้อน  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนโดยมี 
โครงการเพ่ือให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระร่วมกับ
สถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาสามารถน าไปเป็นผู้ประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระได้ส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาในระดับ 3 ดาว 
  2.1.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เช่น 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการอบรมเขียนแผนธุรกิจและการเป็น 
ผู้ประกอบการ 
  - โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ 
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  2.1.2 ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน 60 คน  
  2.1.3 ผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็นผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 1 คน 
  2.1.4 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด รอบปีงบประมาณ 2563 ผ่านในระดับ 3 ดาว 

 2.2 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  
  - เชิงปริมำณ  ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ 

อาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน  20 คน ระดับภาค จ านวน 15 คน  ระดับชาติ จ านวน 4 คนผู้เรียนได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 20 คน ระดับภาค จ านวน 
3 คน ระดับชาติ จ านวน 3 คน 

  - เชิงคุณภำพ  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ความรู้และทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  การจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานและได้
เป็นตัวแทน ระดับสถานศึกษา เพ่ือเข้าแข่งขันต่อในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ 
และระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

  - ผลสะท้อน  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐานท าให้มีผู้เรียนสามารถเข้าร่วมในการแข่งขันระดับสถานศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนเข้าการแข่งขันใน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและประสบความส าเร็จจนได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับ ชาติ 

 2.2.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ 
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวดการแข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่น การจัดโครงการและการเข้าร่วมโครงการ 
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  - งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ประจ าปีการศึกษา 2564 
  - งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
  - งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 

 - งานประชุมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
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การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับชาติ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
น่าน 

• ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ 
-  รางวัลชนะเลิศทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ  

ปวช./ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพ้ืนฐาน โดย อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ แผนกวิชาการโรงแรม จ านวน 1 คน 

-  รางวัลชนะเลิศทักษะพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีพ้ืนบ้าน ประเภท โหวด งานประชุมวิชาการ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 1 คน 

-  รางวัลชนะเลิศทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทการประกวดดนตรีสากล การประชุมวิชาการ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
โดยอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 5 คน 

• ระดับภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 -  รางวัลชนะเลิศทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender ระดับ ปวช./ปวส.  

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร แผนกวิชาการโรงแรม จ านวน 1 คน 

 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทักษะพ้ืนฐาน การประกวดดนตรีพ้ืนบ้าน ประเภท โหวด  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร จ านวน 1 คน 

• ระดับชำติ 
 -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดที่ 4 ทักษะวิชาชีพ การผสมเครื่องดื่ม ประเภท Flair Bartender  

ระดับ ปวช./ปวส. งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 30 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน แผนกวิชาการโรงแรม จ านวน 1 คน 

4.1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  
 3.1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
  -  เชิงปริมำณ 
    ผู้เรียนแรกเข้า รวมทั้งสิ้น 196 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งสิ้น 137 คน  
       ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3   จ านวน  116  คน  มีผู้ส าเร็จการศึกษา 71  คน  
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                             ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2   จ านวน   80  คน  มีผู้ส าเร็จการศึกษา 66  คน  
           -  เชิงคุณภำพ     
   ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ  61.21 
                            ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ  82.50 
                            มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง ปวช. และ ปวส. รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ   69.90  
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี 
  -  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
แก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาออกกลางคันน้อยลง และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
       3.1.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีกระบวนการดูแลและแนะแนวผู้ เรียนของ
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการ
ออกกลางคัน เช่น การจัดโครงการ 
               -  โครงการการปฐมนิเทศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
            -  โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
             -  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
      3.1.2 ผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 (รหัส 61) แรกเข้า จ านวน 116 คน 
      3.1.3 ผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 62) แรกเข้า จ านวน   80 คน 
       3.1.4 ผู้เรียนระดับ ปวช. ส าเร็จการศึกษา   จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 61.21 
       3.1.5 ผู้เรียนระดับ ปวส. ส าเร็จการศึกษา   จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 82.50  
       3.1.6 ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ในการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาออก
กลางคันน้อยลง และมีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
          -  เชิงปริมำณ   
 ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จ านวน 627 คน   
         -  เชิงคุณภำพ 
 ผู้เรียนทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
          -  ผลสะท้อน        
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
มีความเป็นประชาธิปไตย สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก 
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ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
 3.2.1 ผู้เรียนทั้งหมดของวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีจ านวนทั้งสิ้น 627 คน   
               -  ระดับ ปวช.  มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  471  คน 
               -  ระดับ ปวส.  มีจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  156  คน 
      3.2.2 ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร 
มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
       3.2.3 หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ได้แก่ การด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขโดยด าเนินการโครงการ
ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA เช่น   
             การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข   
             1)  แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม 
                   -  โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 92.29   
             2)  แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ  กีฬาและนันทนาการ 
                   -  โครงการแข่งขันกีฬาสีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
91.27  
             3)  แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
                   -  โครงการธนาคารความดี วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.29   
             4)  แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

         -  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับ อ าเภอราษีไศล  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 87.67 

             5)  แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   -  โครงการรักษ์ป่า   มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 91.97 
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             การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 
              1)  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
                   -  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ   
                      มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90.67 
              2) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                   -  โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 86.30 
              3) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
                   -  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม “การสร้างจิตส านึกการเป็นผู้การ
ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ”  
                      มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 90.37 
              4) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้  และความสามารถทางวิชาการ 
                   -  โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
95.31 
              5) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล 
                   -  โครงการอบรมภาษาเพ่ือมัคคุเทศก์น้อย มีผู้เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 96.60 
 3.2.4 ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญ
ทอง สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2564 งานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร 
  - รางวัลชนะเลิศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564 
ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
              - รางวัลชนะเลิศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2564 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ศรีสะเกษ 
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 3.3 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
          -  เชิงปริมำณ      

  ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น 137  
คน จากจ านวนผู้เรียน ในระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด  178  คน (แรกเข้า 196 
คน) 
          -  เชิงคุณภำพ     
  ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ  76.96 
        -  ผลสะท้อน       

  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีองค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวของให้การ 
ยอมรับและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อจ านวนมากท้ังในเขตพ้ืนที่ และนอกเขตพ้ืนให้บริการตามความรู้
ความสามารถของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ท าให้ผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท า ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพอิสระอยู่ในระดับที่ด ี
     3.3.1 กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
       3.3.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  71  คน 
       3.3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ านวน 66 
คน 
       3.3.4 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 
2564 ที่มีงานท าประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ (จากที่ติดตามได้) มีจ านวน 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 
87.32 

     3.3.5 ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีงานท า  
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ (จากที่ติดตามได้) มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 
       3.3.6 ผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  
ติดตามได้ทั้งหมด 77 คน คิดเป็นร้อยละ 56.20 

  2) จุดเด่น  
  2.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  มีการมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน ทั้งในด้าน 

ทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในวิชาชีพของตนเองอย่างแท้จริงและ 
มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนส าหรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก่อนจบการศึกษา 

  2.2 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการหรือ 
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การประกอบ อาชีพอิสระโดยมีโครงการและผลการด าเนินงานในรูปแบบ PDCA ตลอดจนสามารถเข้ารับ
การประเมิน ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑ์และการประเมินที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดระดับจังหวัด ในรอบปีงบประมาณ 2563 ระดับ 3 ดาว 
  2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเจตคติและกิจนิสัยที่
ดีเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองมีจิตสาธารณะมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

  - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ 
เหรียญทอง  สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปีการศึกษา 2564  
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 31 ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ยโสธร 

  - ผู้ส าเร็จการศึกษาบว่า ปวช. และปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถาน 
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือเรียนต่อ 
  3) จุดที่ควรพัฒนำ  
   3.1 วัสดุครุภัณฑ์สื่อในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคเรียนไม่เพียงพอต่อ 
จ านวนของผู้เรียนและไม่ครบถ้วนตามหลักสูตร 

  3.2 ระยะเวลาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะพ้ืนฐานในหลายหลายประเภทไม่มีหรือไม่เพียงพอ 

  3.3 การเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนมีความกล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออกและให้ 
โอกาสผู้เรียนในการท ากิจกรรมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในสถานศึกษา
หรือกิจกรรมที่ท าร่วมกับชุมชน 

  3.4 ด้านการมีงานท าและการศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีระบบติดตาม 
ผู้เรียนที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้ผู้ เรียนติดต่อสื่อสารจับวิทยาลัยได้สะดวกขึ้นและเพ่ือให้สามารถ
ติดต่อกับผู้เรียนได้ 100% 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
    4.1 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ ในการจัดการเรียนการ
สอน 

  4.2 ลดภาระงานอื่น ๆของครูผู้สอน เพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
อย่างจริงจังและส่งเสริมการเรียนการสอนทางทักษะวิชาชีพ 

  4.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาระบบหรือช่องทางการติดตาม ผู้ส าเร็จการศึกษาและ 
การมีงานท ารวมไปถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือสถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ให้สามารถติดตามได้เป็นปัจจุบันและทันเหตุการณ์มากข้ึน เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย า 
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4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
  1) ผลสัมฤทธิ์  

4.2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  

 1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
          -  เชิงปริมำณ        
  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาจ านวน 8 สาขาวิชา 
 -  เชิงคุณภำพ       

  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ 
ปรับปรุงรายวิชา ท าการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
และได้มีการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
มีคุณภาพในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
          -  ผลสะท้อน          

  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีการด าเนินการส ารวจสาขาวิชาหรือสาขางานเพ่ือการ 
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ซึ่งในการส ารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางานนั้นยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหรือสาขางาน อย่างไรก็ดี ทาง
วิทยาลัยฯ อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มด าเนินการการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะอย่างเป็นระบบแล้ว 

1.1.1 ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.1.2 การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ของสถานศึกษา 

1.1.3 มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

       1.1.4 มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
       1.1.5 มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม 
 -  เชิงปริมำณ      

 จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง 
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  จ านวน  8  วิชา 
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 -  เชิงคุณภำพ     
  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง 

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  จ านวน   2  สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ  
28.57  มีคุณภาพในระดับคุณภาพก าลังพัฒนา 
 -  ผลสะท้อน        
  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมนั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหรือสาขางาน ท า
ให้ผลการประเมินคณุภาพในการด้านการพัฒนาหลักสูตรฯ อยู่ในระดับก าลังพัฒนา  
      1.2.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล เปิดท าการเรียนการสอน ทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา 

       1.2.2 มีจ านวน 2 สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

4.2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 
            -  เชิงปริมำณ     
  ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตร และมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการก าหนด
รูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่มีคุณภาพ เช่น Project Base Learning (PjBL) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
การก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย จ านวน  8  
แผนกวิชา จากท้ังหมด 8 แผนกวิชา 
           -  เชิงคุณภำพ      
  ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนกการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีแผนการจัดการ
เรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและมีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมี
การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ เช่น Project Base Learning (PjBL) แผนการจัดการเรียนรู้มี
การก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการที่
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หลากหลาย จ านวน 8 แผนกวิชา จากทั้งหมด 8 แผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
  -  ผลสะท้อน         
  จากการที่วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนกการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีแผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการก าหนดรูปแบบ
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มี
คุณภาพ เช่น Project Base Learning (PjBL) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการ
ก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้การพัฒนา
ผู้เรียนมีแนวโน้มไปในทางท่ีดีขึ้น 

  2.1.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ทั้งสิ้น 22 คน และมีครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตร 
รายวิชาจ านวน  22 คน 

       2.1.2 แผนกวิชามีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  8  แผนกวิชา 

       2.1.3 แผนกวิชามีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบของ Project Base  
Learning (PjBL) จ านวน  8  แผนกวิชา 

      2.1.4 แผนกวิชามีแผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  
และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8  แผนกวิชา 

       2.1.5 แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพ 
จริง ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย จ านวน 8 แผนกวิชา 

 2.2 กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและน ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
          -  เชิงปริมำณ         
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีครูผู้สอนทั้งหมด  22  คน  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  22  คน 
          -  เชิงคุณภำพ       
 ครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ  100  จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  
ยอดเยี่ยม 
 
 



50 
  
 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

          -  ผลสะท้อน           
 ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นใน ศตวรรษที่ 21   
ซึ่งครูสามารถจัดท าแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ จ านวน 22 คน จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 2.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
            -  เชิงปริมำณ   
  ครูผู้สอนทั้งหมด 22 คน ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  
มีจ านวน  19 คน 
  ครูผู้สอนทั้งหมด 22 คน  ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา                
มีจ านวน   22 คน 
  ครูผู้สอนทั้งหมด 22 คน  ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  มีจ านวน  22  คน 

 ครูผู้สอนทั้งหมด 22 คน  ครูผู้สอนที่มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  มีจ านวน  22   คน 

 ครูผู้สอนทั้งหมด 22 คน  ครูผู้สอนที่จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้  มีจ านวน  22  คน 
            -  เชิงคุณภำพ         
  จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   จ านวน  22  คน  
                 ครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน  คิดเป็นร้อยละ 86.36 
                ครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 
                 ครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ครูผู้สอนที่มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ใน 
การจัดการเรียนการสอน  คิดเป็นร้อยละ 100 

                ครูผู้สอนที่จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ 
เรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ 100 
            -  ผลสะท้อน          

  ครูมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก 
รายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และครูผู้สอน



51 
  
 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   คิดเป็นร้อยละ  97.27   
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

2.4 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 
          -  เชิงปริมำณ         
 จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   จ านวน   22  คน  

 ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน  22  คน 
   ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน         

จ านวน  22  คน 
   ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

จ านวน  20 คน 
              ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน  จ านวน  22  คน 

 ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ จ านวน  22  คน 
          -  เชิงคุณภำพ         
 จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   จ านวน   22      คน 
              ครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน          
คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 ครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้       
คิดเป็นร้อยละ  90.90 
 ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน  คิดเป็นร้อยละ   
100.00 
 ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น คิดเป็นร้อยละ   
100.00 
          -  ผลสะท้อน           

 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียน และรายวิชาให้เป็นเป็นปัจจุบัน ให้ใช้เทคนิควิธีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
เรียน และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่น คิดเป็นร้อยละ  98.18  มีคุณภาพอยู่
ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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2.5 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 
          -  เชิงปริมำณ         
 จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   จ านวน  22  คน 
 ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน  22  คน 
 ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี  จ านวน  18  คน 
 ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน จ านวน  22  คน 
  ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน  22  คน 
 ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
หรือเผยแพร ่จ านวน 5  คน           
          -  เชิงคุณภำพ         
 จากจ านวนครูผู้สอนทั้งหมด   จ านวน  22  คน 
 ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ  100   
 ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย  12  ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นร้อยละ  81.81   
 ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน คิดเป็นร้อยละ  100   
 ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ   100   
 ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ  22.72             
 รวมร้อยละในการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  80.90 มีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม 
          -  ผลสะท้อน          

 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง และน าผลที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาให้เกิดผลงาน
จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเพ่ือให้ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ต่อไป จึงท าให้มีระดับคุณภาพ
ในระดับ ดีเลิศ  
                2.6 กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

-   เชิงปริมำณ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
ของสถานศึกษา มีจ านวน 23 ห้อง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน มีจ านวน 21 ห้อง 

-   เชิงคุณภำพ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้มูล มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายใน
สถานศึกษา มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  
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91.30 ระดับคุณภำพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม                 
-   ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จัดให้มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกแผนกวิชา และฝ่ายงานต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากร สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้สะดวก แต่ด้วยข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท่ีใช้ใน
การจัดหาเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งสัญญาณ
เครือข่ายไปได้ในพ้ืนที่ระยะไกลได้ จึงท าให้ในบางแผนกไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

 3.1 กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
-  เชิงปริมำณ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต
ความเร็วสูง 800 Mbps มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2 เครือข่ายในการใช้งาน 

-  เชิงคุณภำพ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ในการบริหารจัดการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีการ  
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

-  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จดัการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ระบบงานทะเบียนออนไลน์ ระบบงานวัด
และประเมินผล ระบบงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระบบงานทวิภาคีฯ มีการเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังงานส านักงานและแผนกต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงและครอบคลุม 

3.1.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
3.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.1.3 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3.1.4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.5 ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

3.2 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม         
             -  เชิงปริมำณ           

 มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อการเรียนการสอนจ านวน 21 ห้อง ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 ห้อง                   
             -  เชิงคุณภำพ          
  วิทยาลัยเทคนิคราษไีศล มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ  
มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
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แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร
และผู้เรียน และด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้อง 
กับบริบทของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม     
             -  ผลสะท้อน            
  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
สามารถให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวก แก่องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า
มาใช้บริการได้   
       3.2.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองาน 
ฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
     3.2.2 มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
ได้แก่ 
  -  โครงการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 
ภายในสถานศึกษา 
 3.2.3 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นไปตามแผนงาน โครงการ 
ที่ก าหนด 
 3.2.4 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  
โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
     3.2.5 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

 
     3.2 อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม         

-  เชิงปริมำณ  มีห้องเรียนที่ เพียงพอต่อการเรียนการสอนจ านวน 21 ห้อง 
หอ้งปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้จ านวน 7 ห้อง                   

-  เชิงคุณภำพ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อ
ความต้องการ มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวก โดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรและผู้เรียน และด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม     
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-  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้ เรียนเพียงพอต่อ
ความต้องการ สามารถให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวก แก่องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บริการได้   

3.2.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม และ สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 

3.2.2 มีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 
ได้แก่ 

-  โครงการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษา 

3.2.3 การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นไปตามแผนงาน 
โครงการที่ก าหนด 

3.2.4 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู   

3.2.5 สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

                3.3 ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 

-  เชิงปริมำณ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    1) ระบบไฟฟ้ามีจ านวน 2 หม้อแปลง 500Kva(H) และ100Kva(H) 
    ๒) ระบบน้ าประปาในสถานศึกษา 2 ระบบ มีระบบน้ าบาดาลและบ่อดิน 
    ๓) มีระบบน้ าดื่มฟรีบริการนักเรียนนักศึกษา จ านวน 3 จุด 
    ๔) ระบบคมนาคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    ๕) วิทยาลัยฯ มีการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วหลาย

ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ LINE Facebook ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย แฟ็กซ์ (FAX) 
-  เชิงคุณภำพ ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน มีคุณภาพเพียงพอต่อการอุปโภคและ

บริโภคภายในสถานศึกษา มีระดับคุณภำพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
             ๑) ระบบไฟฟ้ามีจ านวน 2 หม้อแปลง 500Kva(H) และ100Kva(H) มี

คุณภาพเพียงพอต่อการใช้งานภายในสถานศึกษา                                       
               ๒) ระบบน้ าประปาในสถานศึกษา 2 ระบบ มีระบบน้ าบาดาลและ

ระบบบ่อดินที่มีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคภายในวิทยาลัย 
             ๓) ระบบน้ าดื่มที่สะอาดปริมาณที่ เ พียงพอต่อนักเรียนนักศึกษา 

บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ 
              ๔) ระบบคมนาคมมีการติดต่อท่ีสะดวกและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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              ๕) วิทยาลัยฯ มีการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว
ต่อผู้รับบริการและผู้ให้บิการใช้งานง่าย  

             ๖) มีระบบเวรยามมีการตรวจสอดส่องดูแลวิทยาลัยอย่างเคร่งคัดและมี
กล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพ 

-  ผลสะท้อน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
นี้มีความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานภายในสถานศึกษา 
                3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำรและห้องสมุด 

-  เชิงปริมำณ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล โดยงานวิทยบริการและห้องสมุดมีการ
บันทึกข้อมูลผู้เรียนที่เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการและห้องสมุดเป็นประจ า โดยหนังสือที่มี
อยู่ในห้องสมุด มีจ านวน 1,575 เล่ม และมีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 135 
คน 

-  เชิงคุณภำพ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ มีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ ระดับคุณภำพอยู่ในระดับ ดี 

-  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้า ของครูบุคลากรทาง
การศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ มีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ ท าให้ผู้เข้าใช้บริการมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพของแหล่ง
เรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนหรือผู้สนใจ 

3.4.1 มีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 
ไดแ้ก่ 

3.4.2 ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าของ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

3.4.3 จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และ 
มีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

3.4.4 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีผู้เรียนทั้งหมด 627 จ านวน 
3.4.5 มีผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด 135 จ านวน 
3.4.6 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 7 สาขาวิชา 
3.4.7 สาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้หรือสื่ออุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง จ านวน 4 

สาขาวิชา 

      3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ         

-  เชิงปริมำณ ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และ
สถานศึกษา ห้องอินเทอร์เน็ตความเร็วจ านวน 5 ห้อง        

-  เชิงคุณภำพ ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา        
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-  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา และมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์หลากหลาย 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบันได้แก่ ระบบงานทะเบียนออนไลน์ ระบบงานวัดและประเมินผล ระบบงาน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังส านักงานและแผนก 
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม     

3.5.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับการใช้งาน 

3.5.2 ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและ ใช้ข้อมูล 

3.5.3 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
3.5.4 ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
3.5.5 ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
 

4. ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

                 4.1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี 
-  เชิงปริมำณ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล จัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 5 แผนกวิชา โดยมีผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 77 คน 
-  เชิงคุณภำพ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีการส่งเสริมประเมินและข้อมูลการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบบทวิภาคี จัดการเรียนการสอน หลักสูตรทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง 
(ปวส.) โดยมีผู้เรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100  

-  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ด าเนินการตามข้ันตอนของการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด มีร่องรอยการด าเนินการชัดเจน ตรวจสอบได้จึงท าให้
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีคุณภาพในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

4.1.1 วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1.2 การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4.1.3 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4.1.4 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ

สถานศึกษา 
4.1.4 การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
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 2) จุดเด่น  
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศลมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา ที่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร เกี่ยวกับการจัดท าแผนการเรียน ที่มีการบูรณา
การคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนด
รูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่มีคุณภาพ มีครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนและมี
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่เป็นรายบุคคลจึงท าให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นยอมรับของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีห้องเรียนที่เพียงพอต่อความต้องการและการจัดการเรียนการสอน
สภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสะอาดได้อยู่การจัดสภาพแวดล้อมอาคารห้องเรียนห้องปฏิบัติการเรียนรู้ศูนย์วิทย
บริการและห้องสมุดมีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสืบค้นและช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศลมีความพร้อมในจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีการจัดท าความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยมีจ านวน
ที่พอเหมาะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 
  3) จุดที่ควรพัฒนำ  
   วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ควรเพ่ิมการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ เช่นครูหนึ่งคนต่อ
หนึ่งสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วมกันให้มากขึ้น  
 ครูผู้สอนยังมีการพัฒนานวัตกรรมที่มาจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่ 
 ควรจะมีควรจะมีจ านวนหนังสือที่ให้ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาเพ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้ามากขึ้นซึ่งในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนชั้นวางหนังสือหรือเอกสารยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการและควรจะมีเครื่องปรับอากาศเพ่ือปรับอุณหภูมิในห้องสมุดไม่ให้หนังสือเกิดความ
เสียหายวัสดุคุรุภัณฑ์ต่าง ๆ มีชิ้นงานมีความช ารุดเสียหายและล้าสมัย 
 ถนนภายในวิทยาลัยถนนภายในวิทยาลัยระบบระบายน้ าโรงอาหารตึกอาคารบางส่วนช ารุด
เสียหายซึ่งต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 ระบบน้ าภายในวิทยาลัยยังมีปัญหา การใช้น้ าภายในวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
นักศึกษาซึ่งต้องการให้พฒันาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 ขาดแคนครูฝึกในสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการดูแลนักเรียนนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ควรเพ่ิมการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน
นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มากขึ้น 
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  4) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
   ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
 วิทยาลัยฯ ควรมีส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมของตนเองและสามารถเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น 
 ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด ต้องจัดให้มีบริการพ้ืนฐานที่เหมาะสมทุกประเภทเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทนัสมัยในการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศอย่างรวดเร็วและครบถ้วนตามความต้องการ 
 จัดหาครูฝึกหรือจัดอบรมครูฝึกให้มีความเข้าใจในการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการ 
 

4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
  1) ผลสัมฤทธิ์  

 1. ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
    1.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

-  เชิงปริมำณ  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ราษีไศล มีจ านวนทั้งหมด 34 คน และทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในทุกฝ่าย 
  -  เชิงคุณภำพ  ผลการประเมินและข้อมูลสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอยู่ ใน ระดับ
คุณภำพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
  -  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศลเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ านวนบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญในด้านการบริหารงานโดยยึ ดหลัก 
ธรรมมาภิบาล เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา แสดงความคิดเห็น 
และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเกิดกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน  
  1.1.1 การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.1.2 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

1.1.3 การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1.1.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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1.1.5 มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 1.2 กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

-  เชิงปริมำณ ทุกแผนกวิชา ทุกสาขาวิชาและสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้
ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการเชิญครูหรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการเข้าร่วม
พัฒนาผู้เรียนทุกแผนกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

-  เชิงคุณภำพ ผลการประเมิน และข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับคุณภำพอยู่ในระดับ ดี 

-  ผลสะท้อน วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน
ภายนอก ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการระดมทรัพยากร ได้แก่ ทุนการศึกษา วัสดุ และครุภัณฑ์ 
รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับผู้เรียนในสาขาวิชาชีพของผู้เรียนก าลังศึกษาอยู่ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้
และมีทักษะในสาขาวิชาที่เรียน 

1.2.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่
หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา เช่น โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการมาถ่ายทอดความรู้ของ
แต่ละแผนกวิชา  

1.2.2 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 

1.2.3 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 7 สาขางาน 
1.2.4 มีสาขางานทั้งสิ้น 7 สาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 

  1.2.5 มีผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
  1.2.6 มีผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  1.3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 
  -  เชิงปริมำณ  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในการ
บริการชุมชนและจิตอาสา  จ านวน 8 กิจกรรม 
  -  เชิงคุณภำพ  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ได้สานต่อโครงการจิตอาสา โดยมีบทบาท
ในการส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมด้านจิตอาสา ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยรวมถึงชุมชน  
โดยมีจุดประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าจิตอาสาไปสร้างกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา 
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
  -  ผลสะท้อน  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ด าเนินโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา 
มาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชุมชน ในการด าเนิน
โครงการบริการชุมชนและจิตอาสา โดยวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการบริการชุมชนโดยการออกหน่วยอ าเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) โครงการจิตอาสาช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย โครงการ อาชีวะ จิตอาสา จัดท า Face Shield เป็นต้น 
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2. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย วิทยาลัยเทคนิคราศีไศล รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

    2.1 ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
  -  เชิงปริมำณ วิทยาลัยเทคนิคราษีไศลมีผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 5  ผลงาน มีจ านวนผลงานด้าน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่  26-27 
มีนาคม 2563 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 1 ผลงาน 
  -  เชิงคุณภำพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลจ านวน 1 ผลงาน 
ประเภทที่  ประเภทที่  7 สิ่ งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) กล่องฆ่าเชื้อ 
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  ระดับคุณภำพอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
  -  ผลสะท้อน นักเรียน นักศึกษา ได้น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการฝึกฝนและ
เรียนรู้จากวิชาชีพของตนเอง ไปเผยแพร่ในชุมชน สร้างรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็น
การประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย                                        
  2.1.1 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในสถานศึกษา 
  2.1.2 มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จริงในระดับสถานศึกษา ระดับชุมชน ระดับจังหวัด  
       2.1.3 ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ในระดับจังหวัด 

2) จุดเด่น  
          2.1 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีการให้บริการชุมชนด้านวิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่อง 
     2.2 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงาน และสถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เป็นอย่างดี 
     2.3 ผู้บริหารส่งเสริมด้านการให้บริการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาชีพ วิชาการหรือจิต
อาสา การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการจัดการเรียนการสอน PJBL 

3) จุดที่ควรพัฒนำ  
          3.1 สร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ผู้เรียนและชุมชน 
     3.2 ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้เรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์และลงมือกระท าด้วย
ตนเอง แก้ไขปัญหา และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
 

4) ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ  
          ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดท าผลงานให้เพียงพอต่อการท าผลงานในแต่ละชิ้นงาน ซึ่งเป็น
การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยที่ส าคัญ 
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ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำ พ.ศ. 2561 

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
ตำรำงท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) 
/ 100 

100.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
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)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 68.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
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)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำ
คะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 87 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 91.58 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 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)  
 
5.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

ตำรำงท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ 

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่ำน้ ำหนักx 
ค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 2 6 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 16 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 64.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
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)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำคะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 
(ค่ำ

น้ ำหนัก
xค่ำ

คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

2 0 0 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 75 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 88.24 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 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)  

 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 
(ค่ำ

น้ ำหนักx
ค่ำ

คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 
(ค่ำ

น้ ำหนักx
ค่ำ

คะแนน) 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
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)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ค่ำ

คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 
(ค่ำ

น้ ำหนักx
ค่ำ

คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
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)  
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5.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตำรำงท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็น 
การประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่ง 
การเรียนรูย้อดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสรำ้งสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนที่ได ้ 3 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 20.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสร้างสรรค์ 
งานวิจยัยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่ารอ้ยละ 50.00)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 
  
 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖4  วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

5.4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 
ตำรำงท่ี 4 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยภำพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 92.73 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ 68 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ 91.58 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 90.73 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 64 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชวีศึกษา 88.24 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 80 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมอืในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 20 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 90.31 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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)  
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมบริบทของสถำนศกึษำท่ีก ำหนดเพิม่เตมิ 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มา
ศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
2. โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
3. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
4. โครงการพัฒนางานวัดผลและประเมินผล  
5. โครงการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
6. โครงการจัดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม 
“การสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการและเขียน
แผนธุรกิจ” 
2. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  
3. โครงการเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา  
4. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 
5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

 
6. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน  
ระดับภาค 
7. โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาและนักเรียน นักศึกษา 
ให้สามารถใช้งานระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
(V–Cop) 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนก 5 ส.  
2. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

“เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ปีการศึกษา 2566” 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

3. โครงการประ เมินองค์ การมาตรฐานดี เด่น  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4. โครงการอบรมเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า 
จัดท าแผนปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือพัฒนาสมาชิกให้
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  

5. โครงการวันพ่อแห่งชาติ  
6. โครงการกีฬาสีร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  
7. โครงการวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ  
9. โครงการระลึกพระคุณครู  

10. โครงการงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น ระดับสถานศึกษา  

11. โครงการงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น ระดับจังหวัด  

12. โครงการงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค  
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13. โครงการงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะพ้ืนฐาน หลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติ  

14. โครงการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับสถานศึกษา  

15. โครงการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาค  

16. โครงการประกวดร้องเพลง  
17. โครงการกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับจังหวัด 

ศรีสะเกษ  
18. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับ 

อ าเภอราษีไศล 
19. โครงการอบรมภาษาเพ่ือมัคคุเทศก์น้อย (English 

for Junior Guide)  
20. โครงการเทิดทูนพระคุณแม่  
21. โครงการกีฬาอาชี วศึกษา เกมส์  ระดับภาค  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
22. โครงการกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ระดับชาติ  
23. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
24. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นความดี 

หลีกหนีคอรัปชัน 
25. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ  
26. โครงการงานชุมนุมลูกเสือ ระดับภาค  
27. โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญและเดินทางไกล

อยู่ค่ายพักแรม  
28. โครงการถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราช

เจ้า  
29. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวันคณะลูกเสือ

แห่งชาติ  
30. โครงการอบรมพ่ีเลี้ยงลูกเสือ  
31. โครงการพิธีประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ  
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32. โครงการพิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ  
33. โครงการเข้าค่ายเดย์แคมป์ (Day Camp)  
34. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
35. โครงการปรับปรุงและพัฒนางาน อวท.  
36. โครงการรักษ์ป่า  
37. โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
38. โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  
39. โครงการวันคริสต์มาส (Christmas Day) และ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
40. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการระบบ

เงินกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้เพ่ือการศึกษาในถานศึกษา  
41. โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้ เรียน

อาชีวศึกษา ภายใต้ภารกิจโครงการเยี่ยมบ้าน 
หอพัก บ้ านเช่ าและที่ อยู่ อาศัย  ของผู้ เ รี ยน
อาชีวศึกษา 

 
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนางานพัฒนาหลักสูตร  
2. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 
3. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชา  
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการสอน

มุ่ ง เน้นฐานสรรถนะและบู รณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการสอน
มุ่งเน้นสมรรถนะสอดคล้องกับสถานประกอบการ
และอาเซียน 

7. โครงอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน : PJBL 
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบปประมาณ 2565 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงอบรมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน : PJBL 
และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการสอน
มุ่ ง เน้นฐานสรรถนะและบู รณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนการสอน
มุ่งเน้นสมรรถนะสอดคล้องกับสถานประกอบการ
และอาเซียน 

4. โครงการพัฒนาครูผู้ฝึกในสถานประกอบการ  
5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ  
6. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
7. โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา ภายใต้ภารกิจโครงการเยี่ยมบ้าน 
หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  

8. โครงการเชิญผู้ เชี่ยวชาญ (ของทุกแผนกวิชา) 
ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ  

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
บริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์และการสอน
ออนไลน์ด้วย Google Classroom 

 
2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาและนักเรียน 

นักศึกษาให้สามารถใช้งานระบบศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษา(V–Cop) 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหาร
สถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ และการสอน
ออนไลน์ด้วย Google Classroom 

3. โครงการปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่ ภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

4. โครงการพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุด  
5. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

2. โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  
3. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ 

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
4. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ขับเคลื่อนด้วย

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิค
ราษีไศล  

5. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ
จิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. โครงการการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล  

2. โ ค ร งก า ร จั ดท า แผนป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ 

3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล 

4. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
5. โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
6. โครงการลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติ

ผู้ประกอบการ 
7. โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  
8. โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
9. โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ขับเคลื่อนด้วย

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิค
ราษีไศล 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการจัดท าสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพ่ือคน
รุ่นใหม่  

2. โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่  
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

3. โครงการจัดนิทรรศการรายวิชาโครงการและ
ผลงานวิชาการ  

4. โครงการ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 

 




