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ค ำน ำ 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ปี 2556 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ฉบับนี้ วิทยาลัยฯ 
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ซึ่งคณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ข้อมูลของ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา  จ านวน 1 ชุด ได้แก่ ข้อมูลปีการศึกษา 2555 – 2556  ด้านครูและบุคลากร 
หลักสูตรและจ านวนผู้เรียน ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทรัพยากรและงบประมาณ และผลการด าเนินงาน
ตามแผนการพัฒนา ปีการศึกษา 2555– 2556 เรียงตามล าดับ 7 มาตรฐาน 35 ตั วบ่ งชี้   
และมาตรฐานที่ 8  เป็นมาตรฐานตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา คือ ส่วนที่ 2 มาตรฐาน
ที่ 8 ด้านความเป็นไทย ในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา รวมเป็น 8 มาตรฐาน 36 ตัวบ่งชี้ 

โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ รองผู้อ านวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา  
ที่มีส่วนร่วมอย่างส าคัญที่ท าให้เอกสารฉบับนี้  มีความถูกต้องสมบูรณ์ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

1. ข้อมูลของสถำนศึกษำ 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในที่ดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ ตั้งอยู่

เ ลขที่  129 ถนนพิพิธภักดี   ต าบลสะเตง  อ า เภอเมือง  จั งหวัดยะลา  เปิดท าการสอนตั้ งแต่ 
วันที่  8 มิถุนายน 2500 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่างไม้ยะลา  และได้เข้าอยู่ในโครงการสนธิสัญญาป้องกัน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) เมื่อปีการศึกษา 2503 ปีการศึกษา 2510 ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรี
เข้ากับโรงเรียนการช่างยะลา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนการช่างยะลา ปีการศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคยะลา”   

2. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา แยกออกเป็นประเภทวิชา สาขาวิชาและสอน

ในหลักสูตร ดังนี้  
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม        
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ระดับ ปวช.) 
- สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์ 
- สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล 
- สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
- สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง   
- สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานสถาปัตยกรรม 
- สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง  สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.)    
- สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์   
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   สาขางานเครื่องมือกล   
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อม   
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง   สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 

     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

     สาขางานโทรคมนาคม   
- สาขาวิชาก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
- สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา    
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- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม  
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
- สาขาวิชาเทคโนโยลีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม  
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ระดับ ปวช.) 
- สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ  
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.)    
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  
ประเภทวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สภำพกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้สร้างความตระหนักให้กับครู เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ  

และคนงานเจ้าหน้าที่ โดยได้ด าเนินการในเรื่องการสร้างความตระหนักดังนี้ 
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้ครู เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการและคนงานเจ้าหน้าที่

ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ ซึ่งหน้าที่ที่ทุกคนได้รับมอบหมาย     
จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2556 

2. วิทยาลัยฯ จัดการประชุมชี้แจงให้ครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และคนงาน
เจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  
ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 

3. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556  

4. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการประกวดหรือแข่งขัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ โครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 
และแผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2556 

5. ให้ความส าคัญกับแผนกวิชาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. สร้างความสามัคคี ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ 
7. น าหลักการพัฒนาคุณภาพงานตามวงจร PDCA ไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกงาน  

ทุกโครงการ และทุกกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลในการ
สืบค้นได้อย่างดี 

8. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ราชการและคนงานภารโรงอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
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9. มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือใหผู้้เรียนและบุคลากรทุกคนได้มีความรู้และรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ 

10. ผู้บริหารใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

11. วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ประหยัด คุ้มค่า และเป็นธรรม 

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ได้ให้ครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และคนงานเจ้าหน้าที่มีความ
พยาม ดังนี้  

1. ครูด าเนินงานและบูรณาการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา  
สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

2. ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบาย 3 D 

3. ครูประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
ผู้เรียน สังคมและชุมชน 

4. ส่งเสริมให้ครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่และคนงานเจ้าหน้าที่ ได้พัฒนาตนเอง 
เช่น การประชุม อบรม ศึกษาต่อ และดูงาน 

5. ก าหนดระเบียบการปฏิบัติงานของครู บุคลากร อย่างชัดเจน เช่น การแต่งกาย  
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

6. พัฒนาหลักสูตร วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การจัดการเรียนการสอนเป็น
ชิ้นงานโครงการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ของครู 

7. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้สอน เช่น กีฬา อนุรักษ์
ธรรมชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สอนมี ความรัก ความสามัคคี  

๘. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม หรือโครงการรวมแผนพัฒนาสถานศึกษา  
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2556 เพ่ือน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

8. จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วัสดุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ กำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก สมศ. 

ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
(ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ค่ำคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 72.89 3.64 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ผู้ เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการ
ท างาน 

ร้อยละ 49.42 2.47 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
จากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

ร้อยละ 70.23 3.51 ดี 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานที่ เป็นนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
 

ร้อยละ 51.84 2.57 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลงานที่ เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 50.84 2.54 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผลการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

ร้อยละ 100.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ร้อยละ 100.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
8.1  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
8.2  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
 

10.00 คะแนน 
 

9.34 คะแนน 

9.67 
 

(5.00) 
 

(4.67) 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ผลการบริหารความเสี่ยง 8.33 คะแนน 4.17 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพ 
9.00 คะแนน 4.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

9.00 4.50 ดี 

ผลรวมคะแนนกำรประเมินตัวบ่งชี้พื้นฐำน :   57.57  
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ตัวบ่งชี้กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
(ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ค่ำคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 14 ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ

และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา 
14.1 ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 
14.2 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นหรือจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 

10.00 คะแนน 
 
 

10.00 คะแนน 

10.00 
 

(5.00) 
 
 

(5.00) 

ดีมาก 

ผลรวมคะแนนกำรประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ :  10.00  
กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรฐำนกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 7.66 คะแนน 3.83 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16 ผลการพัฒนาคุณภาพครู 10.00 คะแนน 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 17 การพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 9.00 คะแนน 4.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี 18 การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาส

ทางการศึกษา 
9.00 คะแนน 4.50 ดี 

ผลรวมคะแนนกำรประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม :  17.83  
ผลรวมคะแนนกำรประเมินของทุกตัวบ่งช้ี :  85.40 ดี 

สรุปผลกำรประเมินตำมกลุ่มประเภทตัวบ่งชี้ สมศ. 

กลุ่มประเภทตัวบ่งช้ี สมศ. ตัวบ่งชี้ท่ี คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  1-13 70 57.57 
ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  14 10 10.00 
ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 15-18 20 17.83 

ภำพรวม 18 100 85.40 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา    
1.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย

สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ 76.40 4 (ดี) 

1.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผลตาม(5) 

5 (ดีมาก) 

1.๓ ร้ อยละของผู้ เ รี ยนที่ ผ่ าน เกณฑ์การประ เมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 95.52 5 (ดีมาก) 

1.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 15.63 1  
(ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) 
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ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
1.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 37.32 1  
(ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) 

1.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกร รมกา รประกั น คุณภ าพภาย ในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

 
--ไม่มีผลการประเมิน-- 

1.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
แรกเข้า 

ร้อยละ 33.52 1  
(ต้องปรับปรุงเร่งด่วน) 

1.๘ ร้อยละของผู้ส า เร็จการศึกษาที่ ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ 82.83 5 (ดมีาก) 

1.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผลตาม(๕) 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ ๑  3.25 
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ปฏิบัติ (1) - (4) 4  
(ดี) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

ปฏิบัติ (๑)และมีผล
(๔) 

4  
(ดี) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  
(ดีมาก) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  
(ดมีาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติ 4 ข้อ 4  
(ดี) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 2  4.40 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาวิทยาลัย 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  

(ดีมาก) 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
ปฏิบัติ (1) – (5) 5 

(ดีมาก) 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา  

ตามอัตลักษณ์ 
ปฏิบัติ (1) – (5) 5 

(ดมีาก) 
3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดมีาก) 
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติ (1) – (5) 5 

(ดีมาก) 
3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 

(ด)ี 
3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม 

และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.11 ระดั บคุณภาพ ในกา รบริ ห า ร ก าร เ งิ น แล ะ
งบประมาณ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดมีาก) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 3  4.92 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 4  5.00 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 5  5.00 
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกคลองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

6.3 ระดั บคุณภาพในการส่ ง เ ส ริ มด้ านกีฬาและ
นันทนาการ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 6  5.00 
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ตัวบ่งชี้ ผลกำรประเมิน ระดับคุณภำพ 
   

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

24-29 ตัวบ่งชี ้ 4 
(ดี) 

สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 7  4.50 
สรุปผลกำรประเมิน  4.59 

ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา   
8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิค

ยะลา 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
สรุปผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ 8  5.00 

สรุปผลกำรประเมิน  5.00 
 
4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนำ 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาให้การสนับสนุน และพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา ท าให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีมาตรฐานทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 
  2. ผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกนโยบาย 3 D ของรัฐบาลทุก
รายวิชา 
  3. มีความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ของจ านวนผู้เรียน ต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เครื่อง 
  4. สถานศึกษาจัดสถานที่ ห้องเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ โรงฝีกงาน พ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ได้เหมาะสมต่อการเรียนการสอน มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  5. ครูผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ
ตามหน้าที่รับผิดชอบ 
  6. มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบปกต ิ
  8. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม  
  9. มีกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่าง
หลากหลาย 
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  10.  ทุกแผนกวิชามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เรียนจัดท านวัตกรรม งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ทั้งในหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. 
  11. ผู้บริหาร บริหารงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา และสามารถพัฒนาตนเอง 
  12. ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่
จนสามารถพัฒนาตนเองได้ 
  13. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผล สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 

14. มีระบบการดูแลผู้เรียน 
จุดที่ต้องพัฒนา 
1. ควรจัดสรรงบประมาณ ส าหรับจัดซื้อ วัสดุฝึก สื่อการเรียนการสอน ให้เพียงพอ  

และควรบันทึกการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
  2. การท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ ควรด าเนินการให้ครบวงจร PDCA 
  3. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มา
ประยุกต์จัดท าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการวิชาชีพ  ให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

4. ควรปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน และระบบการ
ดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่ผู้เรียนออกกลางคัน 

5. แนวทำงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา 

ระดับต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการปฏิรูประบบอาชีวศึกษาในการตั้ง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการน าร่องรวมกลุ่มสถานศึกษาเป็นสถาบัน มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
การเรียนการสอนรูปแบบทางไกลและผ่านอินเตอร์เน็ต จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และแข่งขันหุ่นยนต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550–2554) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545–2559) วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2554–2557) โดยความร่วมมือของคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
  1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
  2. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
  3. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
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  4. การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 
  5. การพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  6. การพัฒนาด้านก ากับการตรวจสอบ 

วิธีด าเนินการ 
จากเป้าหมาย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการต่างๆ ซึ่งมี

แผนกวิชา/งาน หรือฝ่ายรับผิดชอบโครงการ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
วันเวลาที่ด าเนินงาน ได้ก าหนดไว้ชัดเจน มีการประชุมก่อนด าเนินงาน ในขณะด าเนินงานมีการรายงานผล
และประเมินผลการด าเนินงาน มีการควบคุม ดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอท าให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เช่น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 มีโครงการที่ด าเนินการจ านวน 34โครงการ 
เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมผู้ เรียน  
การพัฒนาครู การปรับปรุงห้องเรียน ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า สภาพแวดล้อม พัฒนางานสังคม ชุมชน  
ตามโครงสร้างของวิทยาลัยฯ การบริหารชุมชน สังคม ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ ครูมีการพัฒนา 
แผนกวิชาได้จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม และผู้บริหารได้บริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ จึงนับได้ว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จอื่น ๆ ดังนี้ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะในวิชาชีพ งานวิจัยนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
2. อาคารสถานที่และภูมิทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่ดี 
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์คือ เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีจุดเด่น 

จุดเน้น เป็นอัตลักษณ์คือ สืบสานวัฒนธรรม 
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ตอนที่ 1 
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2500 โดยได้ชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้

ยะลาและได้เข้าอยู่ในโครงการสนธิสัญญาป้องกันเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) เมื่อปีการศึกษา 2503   
ปีการศึกษา 2510 ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีเข้ากับโรงเรียนการช่างยะลา โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนการช่าง
ยะลา ปีการศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในที่ดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ ตั้งอยู่

เลขที ่129-131 ถนนพิพิธภักด ี ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลา ทิศเหนือติดกับโรงเรียนคณะราษฎร
บ ารุงจังหวัดยะลา  ทิศใต้ติดกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกติด
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และทิศตะวันตกติดกับถนนพิพิธภักดี วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในเขต
ชุมชนเมือง มีสภาพสังคมพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมที่จัดร่วมกันอยู่
สม่ าเสมอคือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สถานที่เป็นที่ออกก าลังกายยามเช้าโดยการเต้นแอร์โรบิก 
และยามเย็น จัดให้มีการเล่นกีฬา เช่น ตะกร้อ เปตอง วิ่งออกก าลังกายในสนามภายในวิทยาลัยเทคนิค
ยะลา สถานที่วิทยาลัยเทคนิคยะลามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากอยู่ในตัวเมืองจังหวัดยะลา 
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1.1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 18,269,165.95 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2556 

รำยกำร จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร 

(เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง,เงินวิทยฐานะ,ค่าจ้างลูกจ้างประจ า) 
 

51,915,906.73 
2. งบด าเนินงาน 

2.1 งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

 
- 

1,762,692.83 
3. ค่าเสื่อมราคา  (อาคาร+ครุภัณฑ์) 3,943,871.80 
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน) 

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
- 

3,370,064.65 
5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ) 

5.1 โครงการ Fixit Center 
5.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
5.3 โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
5.4 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
5.5 โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 
5.6 R-Radio ศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน 

 
861,000 
146,000 

50,000 
78,000 

236,500 
100,000 

รวบงบด ำเนินกำรทั้งสิ้น 62,464036.01 

1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียด
สภาพปัจจุบันของสถานศึกษาดังนี้ 

1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 2555 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึง ตาราง
ที่ 1.5 

ตารางที่ 1.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

  
หลักสูตร รวม 

ปกติ+ทวิภำคี เทียบโอน ชำย หญิง ทั้งหมด 
ปวช.1 262 0 0 0 216 46 262 
ปวช.2 273 0 0 0 233 40 273 
ปวช.3 192 3 0 0 154 41 195 
รวมระดับ ปวช. 727 3 0 0 603 127 730 

ปวส.1 306 5 0 0 259 52 311 
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หลักสูตร รวม 

ปกติ+ทวิภำคี เทียบโอน ชำย หญิง ทั้งหมด 
ปวส.2 224 15 0 0 178 61 239 
รวมระดับ ปวส. 530 20 0 0 437 113 550 

รวมทั้งหมด 1,257 23 0 0 1040 240 1,280 

ตารางที่ 1.3 จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้บริหำร/แผนกวิชำ 
จ ำนวน 
(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ผู้บริหำร/ครู 
   

ข้า
รา

ชก
าร

 

   
พนั

กง
าน

รา
ชก

าร
 

   
อัต

รา
จ้า

ง 

   
ชา

ย 

   
หญ

ิง 

   
ป.

เอ
ก 

   
ป.

โท
 

   
ป.

ตร
 ี

   
ต่ า

กว
่า  

   
คร

ผูู้ช่
วย

 

   
คร

ู (ค
.ศ

.1
) 

   
ช า

นา
ญก

าร
 (ค

.ศ
.2

) 

   
ช า

นา
ญก

าร
พิเ

ศษ
 (ค

.ศ
.3

) 

   
เช

ี่ยว
ชา

ญ 
(ค

.ศ
.4

) 

ฝ่ายผูบ้ริหาร 5 5 0 0 5 0 0 4 1 0 0 0 3 2 0 
เครื่องกล 20 14 6 0 20 0 0 7 13 0 0 1 9 4 0 
เครื่องมือกลและซ่อม
บ ารุง/เทคนิคการผลิต 6 6 0 0 6 0 0 4 2 0 0 0 4 2 0 

โลหะการ/เทคนิค
โลหะ 

6 6 0 0 6 0 0 2 4 0 0 
0 

6 0 0 

ไฟฟ้าก าลัง 12 12 0 0 12 0 0 3 9 0 0 0 9 3 0 
อิเล็กทรอนิกส ์ 12 6 4 2 9 3 1 2 9 0 0 1 5 0 0 
การก่อสร้าง 7 7 0 0 7 0 0 4 3 0 0 0 4 3 0 
เทคนิค
สถาปัตยกรรม 

5 5 0 0 4 1 0 2 3 0 1 
0 

0 0 0 

โยธา 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 
ผลิตภัณฑ์ยาง/
เทคโนโลยียางและพอ
ลิเมอร์ 

3 1 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

4 2 1 1 3 1 0 1 3 0 1 
0 

1 0 0 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
0 

0 0 0 

คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 11 11 0 0 3 8 0 4 7 0 2 1 8 0 0 
เทคนิคพ้ืนฐาน 9 9 0 0 8 1 0 0 9 0 0 0 8 1 0 
สามัญ 13 11 2 0 4 9 1 8 3 1 0 1 8 2 0 
สัมพันธ์ 9 7 1 1 2 7 0 5 4 0 0 0 7 0 0 

รวมท้ังหมด 125 104 15 6 93 32 2 46 76 1 4 4 74 18 0 
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ตารางที่ 1.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ าแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

งำนตำมโครงสร้ำงบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน  
(คน) 

สถำนภำพ เพศ วุฒิกำรศึกษำ 

ข้ำ
รำ

ชก
ร 

ก.
พ.

 

ลูก
จ้ำ

งป
ระ

จ ำ
 

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

 

ลูก
จ้ำ

งช
ั่วค

รำ
ว 

ชำ
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

 ห
รือ

ต่ ำ
กว

ำ่ 

ม.
ปล

ำย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

ำ 

ปร
ิญ

ญ
ำต

ร ี

สูง
กว

่ำ 
ป.

ตร
 ี

ฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกร             
๑. งานบริหารงานท่ัวไป 5 - - 5 - 1 4 - 1 1 3 - 
๒. งานบุคลากร 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 
๓. งานการเงิน 2 - - 2 - - 2 - - - 2 - 
๔. งานบัญชี 2 1 - - 1 - 2 - - - 2 - 
๕. งานอาคารสถานท่ี 27 - 4 15 8 16 11 23 2 2 - - 
๖. งานทะเบียน 3 - - 2 1 - 3 - - 2 1 - 
๗. งานประชาสัมพันธ์ 3 - 1 - 2 1 2 - - 2 1 - 
๘. งานพัสดุ 7 - 2 5 - 4 3 2 3 2 - - 

รวม 50 1 7 30 12 22 28 25 6 9 10 - 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ             
๑. งานวางแผนและงบประมาณ 2 - - 2 - - 2 - 1 - 1 - 
๒. งานข้อมูลสารสนเทศ 2 - - 2 - 2 - - - 1 1 - 
๓. งานความร่วมมือ **            
๔. งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 
๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2 - - 1 1 - 2 - 1 - 1 - 
๖. งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ **            

รวม 7 - - 5 2 2 5 - 2 1 4 - 
ฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน นกัศกึษำ             
๑. งานกิจการนกัเรียน นกัศกึษำ 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - 
๒. งานครูท่ีปรึกษา 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
๓. งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - 
๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
๕. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษำ **            
๖. งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน **            

รวม 4 - 1 3 - 2 2 - 1 3 - - 
ฝ่ำยวิชำกำร             
๑. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 1 - - - 1 - 1 - - - 1 - 
๒. งานวัดผลและประเมินผล 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 
๓. งานวิทยบริการและห้องสมุด 3 - 1 2 - - 3 - 1 3 1 - 
๔. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 - 1 - - - 1 - - 1 - - 
๕. งานส่ือการเรียนการสอน 1 - - 1 - 1 - - - - 1 - 

รวม 7 - 2 4 1 1 6 - 1 4 4 - 
รวมทั้งหมด 68 1 10 42 15 27 41 25 10 17 18 - 

** งานวางแผนและงบประมาณ+งานความร่วมมือ+งานส่งเสริมผลติผลการค้าและประกอบธุรกิจ   เจ้าหน้าท่ี 2 คน 
** งานครูที่ปรึกษา + โครงการพิเศษ   เจ้าหน้าท่ี  1 คน 
** งานปกครอง+สวัสดิการ   เจ้าหน้าท่ี  1  คน 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร 

เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลกรได้
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตาม
โครงสร้างการบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 

 

 

  
 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

นายณรงค์  ปานเพ็ชร 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายศักดิ์อนันต์  แก้ววิลัย 
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศกึษา 

นายกิติพงศ์  รติปาณ 
ฝ่ายวิชาการ 

นายสมภพ  เพชรภักด ี

๑. งานบริหารงานท่ัวไป 

๒. งานบุคลากร 

๓. งานการเงิน 

๔. งานบัญชี 

๕. งานอาคารสถานท่ี 

๖. งานทะเบียน 

๗. งานประชาสัมพันธ์ 

๘. งานพัสดุ 

๑. งานวางแผนและ 
งบประมาณ 

๒. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

๓. งานความร่วมมือ 

๔. งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ ์

๕. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

๖. งานส่งเสรมิผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ 

๑. งานกิจการนักเรียน 
นักศึกษา 

๒. งานครูที่ปรึกษา 

๓. งานปกครอง 

๔. งานแนะแนวอาชีพ 
และจัดหางาน 

๕. งานสวัสดิการนักเรยีน 
นักศึกษา 

๖. งานโครงการพิเศษ  
และบริการชุมชน 

๑. แผนกวิชา (15 แผนก) 
๒. งานพัฒนาหลักสูตรและ

การเรยีนการสอน 

๓. งานวัดผลและ
ประเมินผล 

๔. งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด 

๕. งานอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคี 

๖. งานสื่อการเรยีนการ
สอน 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
ที ่ รำยกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ 
๑.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) ด้านการอาชีวศึกษา คะแนนรวม 
85.40 ระดับคุณภาพ ดี ตั้งแต่วันที่ 30 
กรกฎาคม 2556 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 

หนังสือรับรอง 
รายงาน สมศ. 
ที่  ส ม ศ .
264/2556 

๒.  รางวัลสถานศึกษาที่มีผลสอบ V-NET  
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
วันที่ 25 -27 มิถุนายน 2556 แผนกวิชา
ช่างไฟฟ้าก าลัง 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 12  

๓.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ได้รับโล่ ที่ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานโครงการส่งเสริม
การใช้หลอดผอมเบอร์ 5 แผนกวิชาไฟฟ้า
ก าลัง 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 

๔.  รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน การ
เขียนทัศนียภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (SKFTCH 
UP) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการ
แข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับภาค  ภาคใต้ 
ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 
9-13 ธันวาคม 2556  
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม  
นางสาวดวงตา  แจ้งศรี   

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๕.  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การเขียน
แบบก่อสร้างด้วยมือ ระดับ ปวช.  การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐานระดับภาค  ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปี
การศึกษา 2556 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 
นายวิชัย  ปานแก้ว   

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๖.  รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง  
การออกแบบระยะสั้น (SKETCH DESIGN) 
ระดับ ปวช.  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับภาค  ภาคใต้ 
ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 
นายนิฮาซัน  แวกาจิ  
นายฟารีส  หะยีมะดะเยะ  
 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รำยกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ 
 

๗.  รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน  การ
ออกแบบระยะสั้น (SKETCH DESIGN) 
ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับภาค  ภาคใต้ 
ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 
นายอิบราเฮง  เส็นและ    
นายซูฟีย์  ยูโซ๊ะ   
นายฟีกรี  เจะฮะ   
นายซารีฟ  หะยีดอเลาะ  

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๘.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด
ร้องเพลงสากลหญิง  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับ
ภาค  ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 
2556  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นางสาวจิราพร  ทิศคงทอง   

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๙.  เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง 
ประเภทสากลหญิง การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานระดับ
ภาค  ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 
2556   
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นางสาวจิราพร  ทิศคงทอง   

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๑๐.  เกียรติบัตรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ
ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองานวิจัย  
วันสถาปนา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3-6 
กุมภาพันธ์ 2556  
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายพิพัฒน์พงษ์ ฉะแดง   
นายอาจณรงค์  ราชูภิมนต์  
นายจิรกิตต์ สุขเกษม  
นายสกุลวงค์ พรหมพรรณ  
นายนิทัศน์ นพเกตุ  
นายอนันต์  สุวรรณ  

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ 
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ที ่ รำยกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ 
นายพีรพงค์ เพชรแท้  
นายชวลิต นกหมุด  
 

๑๑.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะ
เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ระดับ 
ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคใต้ 
ครั้งที่ 24 สาขาวิชาช่างยนต์ ประจ าปี
การศึกษา 2556 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๑๒.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ทักษะ
เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์  
แผนกวิชาช่างยนต์  
นายโอภาส  คงขวัญ 
นายวัชรพงศ์  เพชรยอดศรี 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๑๓.  วิทยาลัยเทคนิคยะลาเป็นผู้ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดจังหวัดยะลา ประจ าปี 2556 
ประเภทดีเยี่ยม ภายใต้ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด “แผนงานการ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด” วันที่ 
15 สิงหาคม 2556 

จังหวัดยะลา  

๑๔.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวด
พวงมาลา  ประเภทความคิด เนื่องในวันปิย
มหาราช ประจ าปี 2556 วันที่ 23 ตุลาคม 
2556 

จังหวัดยะลา  

๑๕.  สถานศึกษาแห่งนี้จัดอาชีวศึกษา  ระบบทวิ
ภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว ปี
การศึกษา 2556 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๑๖.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา สนับสนุนพื้นที่การฝึก
ภาคปกติของผู้เรียนวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย
ที่ 7 จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2556 วันที่ 
27 ตุลาคม 2556 

ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต าบลบ่อ
ทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัด
ปัตตานี 

 

๑๗.  โล่ประกาศเกียรติคุณนี้เพ่ือแสดงว่า สถานี
วิทยุเพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-
Radio Network วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
ความถี่ 88.50 MHZ ได้รับรางวัลที่ 3 การ
ประกวดเผยแพร่ค าขวัญเพื่อเสริมสร้าง
จิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้อง

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ยะลา 
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ที ่ รำยกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ 
ชอบธรรมทางวิทยุชุมชน วันที่ 29 
พฤษภาคม 2556 
 
 

๑๘.  รางวัลชมเชยอันดับ 1 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –เอสโซ่ 
ประจ าปี 2556  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา วันที่ 2 กรกฎาคม 2556  

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา 

 

๑๙.  รางวัลชมเชยอันดับ 2 โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา –เอสโซ่ 
ประจ าปี 2556  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา วันที่ 2 กรกฎาคม 2556  

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา 

 

๒๐.  เกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา –เอสโซ่ ประจ าปี 
2556  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 
แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
ระดับ ปวช. 
นายศุภชัย  ลุ่ยจิ๋ว   
นายภูริศ  สุขาเขิน  
นายอูลล์วี เฮงตาแกะ  
นายกฤษณ์ จิตสาธร  
นายภัทร หมื่นแก้วกล้าวิชิต  
นายธราธร บุญมี  
นายฟาอีส ยีวาตานนท์  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิค
คอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 
นายภาสกร  สวัสดิรักษา  
นายวรเดช ศรีเทพ  
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. 
นายอภิชัย อรบุตร 
นายธีรภัทร บุญกลึง 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา  
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๒๑.  นายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล   
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
อ านวยการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 9-13 
ธันวาคม 2556 
ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด จังหวัดกระบี่  

ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
ยะลา 

 

๒๒.  นายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ไดเ้ป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ประเภท วิชาสาขาเครื่องกล 
การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2556   

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๒๓.  นายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
เป็นยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2557 ตามโครงการ “ตามรอย
เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณ
คร”ู วันที่ 16 มกราคม 2557 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

๒๔.  นายณรงค์ ปานเพ็ชร  
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
เป็นผู้ก ากับผู้เรียนวิชาทหารดีเด่น  ประจ าปี
การศึกษา 2556 วันที่ 8 ธันวาคม 2556  

จังหวัดทหารบกปัตตานี  

๒๕.  รางวัลกองลูกเสือชายดีเด่น ค่ายย่อยที่ 3 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญ ภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 10-15 
มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง 
อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รำยกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ 
 
 
 
 
 

๒๖.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
และมอบวัสดุอะลูมิเนียม ในโครงการ 
“เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดท าขา
เทียมพระราชทาน”เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
โลก  
ปี 2556 

  

๒๗.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  เป็นผู้สนับสนุนการ
จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2557 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย 
กลุ่มกรุงเทพมหานคร 

 

๒๘.  เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ ประจ าปี
การศึกษา 2556  จังหวัดกระบี่ ระหว่าง
วันที่ 9-13 ธันวาคม 2556 
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลงาน กระดาษ
สาจากเปลือกกระเทียม 
นางสาวนริศรา ยา 
นางสาวนูรีดา  ดือราแม 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผลงาน “เครื่องมือตัดสัญญาณ 
(The disconnected)” 
นายถาวร  ปานแก้ว (ครูที่ปรึกษา) 
นายคอยรูดีน ดาโต๊ะ 
นายจีฟรี  จารง 
นายอับดุลเลาะ กาจา 
นายอัดนันท์  ยูโซะ 
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผลงาน “เครื่องชาร์ต
แบตเตอรี่ฉุกเฉิน (Emergent Battery 
Changer)” 
นายถาวร  ปานแก้ว (ครูที่ปรึกษา) 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รำยกำร หน่วยงำน หมำยเหตุ 
นายอูมา  สาเม 
นายสุเปียน  ดีเลาะ 
นายฮากีมี  จะสีติ 
นายฮาเซ็น  แมเราะ 
 
 
 
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  ผลงาน “เครื่องตรวจเช็คอัล
เทอร์เนเตอร์” 
นายนิสรุสมัน  จิโจ 
นายอับดุลเลาะ  สะแอ 

1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
1.4.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ของจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 
1.4.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พัฒนาให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนให้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ  

1.4.3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ท าให้มีผู้ใสใจเรียนสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

1.4.4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ สามารถออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
แก่ชุมชน  โดยจัดท าโครงการไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ  ผู้เรียนออกให้บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 และผู้เข้ารับบริการไม่น้อย
กว่า 5 ชุมชน 

1.4.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย 

สามารถจัดท าสิ่ งประดิษฐ์ เ พ่ือส่ ง เข้า
ประกวดในระดับชาติ ไม่ต าว่า 3 ชิ้นต่อปี 

1.4.6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

ผู้เรียนมีจิตส านักในความเป็นไทย และพล
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
1.4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา ของส านักมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ กษาและวิ ช าชี พ  ส านั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4.8 มารยาทไทยในวิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้เรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษาทุก
คน  มีมารยาทในการทักทายกัน  โดยเมื่อ
เจอกันยกมือไหว้ ในแบบ วิทยาลัยเทคนิค
ยะลา 

1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่ง

ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นขอบดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
1.5.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน และครู
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผู้ เ รี ยน  และครู  บุ คล ากรภาย ใน
สถานศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  ลดการเกิดอุบัติเหตุทั้ง
ภายในและโดยรอบสถานศึกษา  ให้
เป็น ศูนย์ 

1.5.2 ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท ผู้เรียนมีเหตุทะเลาะวิวาทไม่เกินร้อยละ 
0.5 ของผู้เรียนทั้งหมด 

1.5.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด ผู้เรียนติดสารเสพติดไม่มีในสถานศึกษา 
1.5.4 ความเสี่ยงด้านสังคม เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ผู้เรียนท้องก่อนวัยอันควรต้องไม่มีใน

สถานศึกษา 
1.5.5 ความเสี่ยงด้านการพนันและมั่วสุม ผู้ เรียนไม่มั่ วสุม และเล่นการพนัน 

ภายในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 2 
กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา : สร้างวินัย ให้วิชา พัฒนาสังคม 
 วิสัยทัศน์ : มุ่งม่ันผลิตผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานวิชาชีพ  
   ทันต่อเทคโนโลยีและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน ภายใน ปี 2557 
 พันธกิจ : 1.  จัดการระบบการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
   2. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน 
   3. พัฒนาบุคลากร และผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. น าเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 อัตลักษณ์ : “เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
 เอกลักษณ์ : “สืบสานวัฒนธรรม” 
2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

อาชีวศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
2. โครงการจัดหาวัสดุฝึก 
3. โครงการทดสอบ

มาตรฐานวิชาชีพทุก
สาขา 

4. โครงการเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการของผู้เรียน
ระดับชั้น ปวช.1 

5. โครงการทุนเรียนฟรี 
6. โครงการเชื่อมโยง

การศึกษากับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

7. โครงการจัดการศึกษา
ให้กับผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

8. โครงการติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

9. โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และ
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
คุณลักษณะที่พึ่ง
ประสงค์แกผู่้เรียน 

10. โครงการศูนย์การ
เรียนรู้และ Internet 

11. การวิจัยเพื่อหาทาง
แก้ไขให้ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษามากข้ึน 

2. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาให้มีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ  

1. โครงการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 

2. โครงการแบบส ารวจ
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของครู
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

3. การบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา 

พัฒนาให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับท าให้มีผู้ใสใจเรียนสายอาชีพ
เพ่ิมมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

๑. โครงการวางพวงมาลา 
๒. โครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
ความดีงามตามหลัก
ศาสนา ( 3 D )  

๓. โครงการปฐมนิเทศ 
๔. โครงการพิธีไหว้ครู 
๕. โครงการเดิน

เทิดพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี 

๖. โครงการเดิน
เทิดพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 
ธันวามหาราช 

๗. โครงการจัดท าพวง
มาลา วันปิยะมหาราช 

๘. โครงการประเพณีลอย
กระทง 

๙. โครงการเจ้าภาพกฐิน 
๑๐. โครงการถวายผ้าป่า 
๑๑. โครงการประเพณีเทียน

พรรษา 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
๑๒. โครงการงานสมโภชน์

หลักเมืองยะลา 
๑๓. โครงการเข้าร่วม

แข่งขันกีฬาอาชีวะ
เกมส์ภาคใต้  

๑๔. โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร ปวช.
3 และ ปวส.2 

๑๕. โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

๑๖. โครงการรณรงค์ให้ใช้
สถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ 

๑๗. โครงการตรวจสารเสพ
ติดในสถานศึกษา 

๑๘. โครงการ
ประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา 

๑๙. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

๒๐. โครงการจัดท าป้าย 
ไวนิลเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

4. การบริ การวิ ช าการและ
วิชาชีพ 

สามารถออกให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ แก่ชุมชน โดยจัดท าโครงการ
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ ผู้เรียนออก
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และผู้ เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 5 
ชุมชน 

1. โครงการการแข่งขัน
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

2. โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากยาง
รถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน 

3. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคใต้ 
และระดับชาติ 

4. โครงการแข่งขันวิชาชีพ
ระดับแผนก 

5. โครงการอบรมวิชาชีพ
แก่ชุมชน 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
6. โครงการขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน Fix it Center 

5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

สามารถจัดท าสิ่งประดิษฐ์เพ่ือส่งเข้า
ประกวดในระดับชาติ ไม่ต าว่า 3 ชิ้น
ต่อปี 

1. โครงการการแข่งขัน
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

6. การปลูกฝั งจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

ผู้เรียนมีจิตส านักในความเป็นไทย 
และพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. โครงการวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
การพัฒนาสุนทรียภาพ
ของผู้เรียน 

2. โครงการกีฬา 
3. โครงการองค์การวิชาชีพ 
4. โครงการส่งเสริม

องค์การวิชาชีพผู้เรียน 
5. โครงการลูกเสือวิสามัญ 
6. โครงการกิจกรรมตาม

กฎของลูกเสือและคติ
พจน์ของลูกเสือวิสามัญ 

7. โครงการผู้เรียนวิชา
ทหาร 

8. โครงการขยาย 
Bandwidth ในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

9. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

7. ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

สถานศึกษามีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพฯในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับงานประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. จัดท าคู่มือและแผนการ
ประกันคุณภาพประจ าปี 
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ด้ำน เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
8. มารยาทไทยใน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ผู้เรียน ครู และบุคลกรทาง
การศึกษาทุกคน มีมารยาทในการ
ทักทายกัน โดยเมื่อเจอกันยกมือไหว้ 
ในแบบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1. โครงการอบรมหน้าเสาธง 
ทุกวันในตอนเช้า เกี่ยวกับ
มารยาทในการไหว้ และ
มารยาททั่วไป 

2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง

จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้ำน มำตรกำรป้องกันและควบคุม เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
2.3.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จัดระบบรักษาความปลอดภัย
อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้เรียน ครู 
แ ล ะบุ ค ล าก ร  ท รั พย์ สิ นท า ง
ราชการ จัดสถานที่จอดรถส าหรับ
บุคคลภายนอก ผู้ เข้ามาติดต่อ 
และที่จอดรถส าหรับผู้เรียน เพ่ือ
ความเป็นระเบียบในการดูแลความ
ปลอดภัย ภายในสถานศึกษา 

มี ร ะ บ บ เ ว ร ย า ม รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยทั้งกลางวัน และกลางคืน 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วบริเวณ
สถานศึกษา และมีเวรครู(ชาย) 
ส าหรับการตรวจความเรียบร้อย
ภายในวิทยาลัย ในเวลากลางคืน 

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการ
ทะเลาะวิวาท 

จัดระบบการดูแล ผู้ เรียน ดูแล
เรื่องการเรียน พฤติกรรมของ
ผู้ เรียน เพ่ือป้องกันการทะเลาะ
วิวาท และมีปัญหาของผู้เรียน 

มีระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีครูที่
ปรึกษาประจ าห้องเรียน จ านวน 
1-2 คน เพ่ือให้ค าปรึกษาทุกเรื่อง
ทีผู่้เรียนมีปัญหา  

2.3.3 ความเสี่ยงด้านยาเสพติด จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 
และตรวจสารเสพติด ปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือระวังการแพร่ระบาทของสาร
เสพติดในสถานศึกษา  

มีระบบการตรวจสุขภาพ และ
ตรวจสารเสพติดประจ าปี มีการจัด
อบรมเรื่องพิษร้ายของสารเสพติด  

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจ าปี 
และตรวจสารเสพติด ปีละ 1 ครั้ง 
แ ล ะ ให้ ค ว าม รู้ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง
เพศศึกษา และแนะน าวิ ธีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

มีระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีครูที่
ปรึกษาประจ าห้องเรียน จ านวน 
1-2 เพ่ือให้ค าปรึกษาทุกเรื่องที่
ผู้เรียนมีปัญหา และจัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษา และปัญหา
ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร  และโรคที่ เ กิ ดจากการมี
เ พ ศ สั ม พั น ธ์  เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ตระหนักถึงการจะมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่เหมาะสม 
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ด้ำน มำตรกำรป้องกันและควบคุม เป้ำหมำยควำมส ำเร็จ 
2.3.5 ความเสี่ยด้านการพนัน
และการมั่วสุม 

จัดระบบการดูแล ผู้ เรียน ดูแล
เรื่องการเรียน พฤติกรรมของ
ผู้เรียน เพ่ือป้องกันการพนันมั่วสุม  

มีระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีครูที่
ปรึกษาประจ าห้องเรียน จ านวน 
1-2 เพ่ือให้ค าปรึกษาทุกเรื่องที่
ผู้เรียนมีปัญหา 
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2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลกำร 
ประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับกำร 
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี 

3.64 72.89 ดี 

ตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

 

2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 2.47 49.32 ต้องปรับปรุง 

3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
จากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ 

3.51 70.23 ดี 

4. ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

2.57 51.48 พอใช้ 

5. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

2.54 50.84 พอใช้ 

6. ผลงานให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริม
การพัฒนาทักษะผู้เรียน 

5 100 ดีมาก 

7. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 5 100 ดีมาก 
8. ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
  8.1 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  8.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
 

5 
 

4.67 

 
 

100 
 

93.40 

 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

9. ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

5 100 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 100 ดีมาก 
11. ผลการบริหารความเสี่ยง 4.17 83.30 พอใช้ 
12. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 4 80 ดี 
13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

4.50 90 ดี 

รวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 4.39 89 ดีมำก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลกำร 
ประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับกำร 
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้

14. ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ จุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา 
  14.1 ผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนตาม
เป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
  14.2 ผลพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 
 
 

5 
 
 

5 

 
 
 

100 
 
 

100 

 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ 

รวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 5 100 ดีมำก 
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.83 76.60 ดี 

ตัวบ่งชี้
มาตร 

การส่งเสริม 

16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู 5.00 100 ดี 
17. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 4.50 90.0 ดีมาก 
18. การสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

4.50 90.0 ดีมาก 

รวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 4.40 88 ดีมาก 
รวมทั้งสิ้น 4.43 85.40 ดี 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
2.4.2 การประเมินโดยต้นสังกัด ปี 2553  
1) ควรจัดสรรงบประมาณ ส าหรับจัดซื้อ วัสดุฝึก สื่อการเรียน

การสอน ให้เพียงพอ และควรบันทึกการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็น
ปัจจุบัน 

1) การจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอส าหรับการสอนเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ที่
ทันสมัย ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณอย่างต่อเนื่องและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) การท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ ควรด าเนินการให้ครบวงจร 
PDCA 

 
 
 
 
 
 

2) ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน ให้มี
การจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
วิชาชีพ ในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย 
เพ่ือนไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
3) ควรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพลงไปสู่แผนกวิชา

และรายบุคคลให้มากข้ึน 
3) น าผลจากการประเมินไปใช้เพื่อ

พัฒนาในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้ครบวงจร PDCA 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
1) ในการเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ที่ผ่านมา ไม่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ไม่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
สถานศึกษาควรมีวิธีการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ผลการประกันคุณภาพภายใน และควรลงเผยแพร่ไว้
ใน website ของสถานศึกษา รวมทั้งคู่มือและเครื่องมือใน
การประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา 

1) ควรมีการจัดท าวิจัยสถาบัน เพ่ือ
น าข้อมูลจากการวิจัยใช้ในการ
วางแผน และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2) ในการสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่ผ่าน
มาในบางตัวบ่งชี้ข้อมูลที่ได้มายังไม่ได้มีการสรุปผลเป็นเพียง
ข้อมูลดิบ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะมีการสรุปรวบรวมข้อมูลและมี
การแปรผลข้อมูลออกมาให้ชัดเจน เพ่ือประโยชน์ของการน า
ข้อมูลไปใช้ต่อไป 

2) สถานศึกษาควรมีการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้นจนถึงระดับ
ปริญญาตรีทั้งในด้านบุคลากร 
เครื่องมือและครุภัณฑ์   

3) จากข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าใน 1 ปี 
ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้ประมวลผลข้อมูล และข้อมูลของผู้
ประกอบอาชีพอิสระ ควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าประกอบ
อาชีพอะไร ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาหรือไม่ควรปรับปรุง
เเบบ สอบถามให้มีข้อมูลที่ชัดเจนในการประมวลผล 

 

4) จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จะเห็นได้ว่ามี
ผู้เรียนออกกลางคันจ านวนมาก สถานศึกษาควรหาวิธีการใน
การแนะแนวแก่ผู้เรียน ตลอดจนระบบการติดตามของครทูี่
ปรึกษาให้ใกล้ชิดเพ่ือลดจ านวนผู้ออกกลางคันให้ลดลง 

 

5) ในปีการศึกษา 2555 สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่า
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนจ านวนที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน แต่เมื่อเทียบกับงบประมาณด าเนินการ
ของสถานศึกษาแล้วยังอยู่ในระดับ 1 ดังนั้นควรจะพิจารณา
เพ่ิมงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้เพ่ิมข้ึนเพ่ีอให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
6) ในปีการศึกษา 2555 ในการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก

ภาคธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนยังไม่
สามารถรู้จัดได้ครบตามเกณฑ์ คือ ในแต่ละสาขาวิชาจะต้องเชิญมา
ให้ความรู้แกผู่้เรียนอย่างน้อย 1 คน 2 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ดังนั้นสถานศึกษาควรให้แต่ละสาขาวิชาได้มีการวางแผนในการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่
ผู้เรียน โดยอาจมีการจัดท าทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาไว้ 

 

7) สนับสนุนส่งเสริมให้ครแูละผู้เรียนได้จัดท าสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และควรจัดให้มีการ
ประกวดแข่งขันและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่าง
พอเพียง 

 

8) ควรก าหนดเป้าหมายด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไว้ใน
เป้าหมายคุณภาพซึ่งแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการติดตาม
และประเมินผลเป็นระยะตลอดจน จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่
ปรึกษา 

 

9) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา จึง
ควรมีการศึกษาข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของคนในชุมชน
ว่า ในสาขาใดสามารถให้บริการทางวิชาการในหลักสูตรหรือทักษะ
ใดได้บ้าง เพ่ือให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการทาง
วิชาการสูงขึ้น 

 

10) จากผลการส ารวจระดับความพึงพอใจของครูที่มีต่อผู้บริหารทุก
ระดับ พบว่าครูมีระดับความพึงพอใจต่อผู้บริหารทุกระดับดี แต่
ควรปรับปรุงในด้านการเปิดโอกาสทุกคน ด้านระบบติดตาม ด้าน
การสื่อสาร และด้านการวางแผน สมควรพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้บริหารทุกระดับโดยการท า O.D (Organization 
Development) 
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ตอนที่ 3 
กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ส่วนที่ 1  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ จ ำนวน 7 มำตรฐำน 35 ตัวบ่งช้ี 
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ควำมตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.
และ ปวส. 

ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุดดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัด
การศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดท าและแจกคู่มือผู้เรียน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระที่ผู้เรียน และ
ผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 

3. มีการสอนปรับระดับความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.  และ ปวส.  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการศึกษาในระดับ ปวช. ให้แก่ผู้เรียนที่สอบ
ไม่ผ่านในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการสอบวัดระดับความรู้ของ
ผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. 

4. ให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
5. ให้ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน 
6. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
7. มีการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาต่าง ๆ ที่พบว่าผู้เรียนมีปัญหาในด้านการเรียน 
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
9. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
10. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูที่ปรึกษาทุก

ห้องเรียน  
11. มีการพบปะครูที่ปรึกษาทุกวันตอนเช้าหน้าเสาธง และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน

ได้ตามความเหมาะสม 
12. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียน

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการนิเทศติดตาม 

ผลสัมฤทธิ์  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76.40 มีผลการประเมินอยู่ระดับ ดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 56._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 25 
 

 

ตำรำงแสดง  จ านวนผู้เรียนแรกเข้าที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตร จ ำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน 
จ ำนวนมีผลกำรเรียน 

2.00 ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ระดับชั้น ปวช. 730 539 73.83 
ระดับชั้น ปวส. 550 448 81.45 

รวม 1,280 987 76.40 
ผู้รำยงำน : หัวหน้างานทะเบียน นางดวงกมล แก้วนก  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ให้ความส าคัญกับสถานประกอบการต่างๆ ทั้งใน
จังหวัดยะลาและนอกเขตพ้ืนที่ อีกท้ังบุคคล ชุมชนที่ผู้เรียน ฝึกงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้พิจารณาคัดเลือก สถานประกอบการเพ่ือให้
ผู้เรียนได้ฝึกงาน โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 

1. มีการสร้ า งแบบประ เมินความพึงพอใจของสถานประกอบกา ร บุคคล  
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

2. มีการเก็บข้อมูล จากสถานประกอบการท าเป็นกลุ่มตัวอย่าง ชุมชน และบุคคล 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) อยู่ในระดับ ดีมาก  
ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้มีการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของสถานศึกษา / แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ / แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
วิทยาลัย / แผนงาน / โครงการ / ค าสั่ง / หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการประชุมที่ใช้ในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยได้สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เอกสารแสดง
จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชา เอกสารแสดงผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เอกสารแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. 
และปวส. และรายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 95.52 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ควำมตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้แผนกวิชาจัดท าโครงการและ
กิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทั่วไปและความรู้ในวิชาชีพพ้ืนฐานตามสาขาที่เรียน 

ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ด าเนินการให้ฝ่ายและแผนกวิชาจัดท าโครงการและสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ 
วิจัย นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการนิทรรศการวิชาการ โครงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพ โครงการ
ทัศนะศึกษาดูงาน โครงการพ่ีสอนน้อง โครงการพัฒนาภาษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน เป็นต้น 

2. ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเตรียมความพร้อมให้การสอบ V-NET  

ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้เรียนระดับ ปวช.3  ปวส.2  ที่มีค่าเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 
15.63  อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ควำมตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ฝ่ายและแผนกวิชาภาษาอังกฤษ 
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด าเนินการให้แผนกวิชาภาษาอังกฤษ จัดท าโครงการ English 5 minutes 
2. จัดหาครูต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 37.72 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนนเท่ากับ 1  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-- ไม่มีผลการประเมินเนื่องจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังไม่ก าหนดแบบทดสอบ – 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน 

ทั้งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2. ได้มอบหมายรายวิชาสอนให้ผู้สอนตรงกับคุณวุฒิการศึกษาและครูผู้สอนล้วนมี

ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
3. ก าหนดนโยบายจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการณ์ 
4. จัดให้มีระบบการดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ก าหนดให้มีโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์

การส าเร็จการศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชา โครงการเรียนการสอน โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 11 ดี 11 เก่ง ทั้งนี้ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 

6. ก าหนดให้มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและผู้เรียน เพ่ือสร้างความตระหนักในการ
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความพยายามเพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ก าหนด ดังนี้ 

1. ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ เน้นฐานสมรรถนะและการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนโยบาย 3D โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นสมรรถนะ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน
ต่างๆ เกี่ยวกับอาชีพ 

2. ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนและความ
ประพฤต ิ

3. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม / โครงการเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
4. แผนกฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 11 ดี 11 เก่ง เช่น โครงการ

จัดท าสิ่งประดิษฐ์ โครงการวิชาชีพ โครงการศึกษาดูงาน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ฯลฯ เป็นต้น 
5. ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือช่วยเหลือแก้ปัญหาและการพัฒนาผู้เรียน 
6. ผู้สอนวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 
7. ผู้สอนจัดการสอนซ่อมเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให้กับผู้เรียนที่มี

ปัญหาทางการเรียน 
8. ผู้สอนและครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรม Home Room ติดตามการเรียนของผู้ เรียน  

และประสานงานกับฝ่ายวิชาการ เพ่ือพบผู้ปกครองร่วมกันแก้ปัญหาของผู้เรียน 
9. จัดให้มีการสอนแทน สอนชดเชย หรือเลื่อนสอนในกรณีที่ครูไปราชการ หรือลา 
10. เปิดสอนภาคฤดูร้อนให้กับผู้เรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชาต่างๆ  

ในภาคเรียนปกติ 

ผลสั มฤทธิ์  ร้ อยละของผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาตามหลั กสู ตร เที ยบกับแรก เข้ า  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 33.52 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ค่าคะแนนเท่ากับ 1 
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ตำรำงแสดง  จ านวนผู้เรียนแรกเข้าที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตร จ ำนวนผู้เรียนแรกเข้ำ จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละ 
ระดับชั้น ปวช. 554 150 27.07 
ระดับชั้น ปวส. 463 191 41.25 

รวม 1,017 341 33.52 
ผู้รำยงำน : หัวหน้างานทะเบียน  นางดวงกมล แก้วนก  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตรตามสาขาวิชาและสาขางาน เกี่ยวกับการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการผู้เรียน ได้เสนอโครงการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษาให้สถานศึกษาด าเนินการอนุมัติโครงการ และงานแนะแนวด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ ดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลแบบส ารวจและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (ในวันรับ รบ.) 
2. สอบถามเพ่ือนร่วมรุ่น  
3. สอบถามครูประจ าแผนกวิชา/ครูที่ปรึกษา 
4. ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยการใช้
แบบส ารวจและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยตรง สอบถามเพ่ือนร่วมชั้น ครูที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง 
และขั้นตอนสุดท้ายใช้วิธีการโทรศัพท์ ติดต่อกับผู้เรียนโดยตรงแล้วท าข้อมูลการติดตามประมวลผล  
และสรุปผล 

ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาต่อภายใน 1 ปี  
ปีการศึกษา 255๖  มีผลการด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ 82.83  อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ   
๕ คะแนน  

- ระดับชั้น ปวช. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 93 คน จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 102 คน คิดเป็นร้อยละ 91.18  

- ระดับชั้น ปวส. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 158 คน จ านวนผู้เรียนระดับชั้น ปวส. 201 คน คิดเป็นร้อยละ 78.61 

- รวมผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
จ านวน 251 คน ผู้เรียนทั้งหมด 303 คน คิดเป็นร้อยละ 82.83 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผู้รับริการที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายเกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับริหารที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยงาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางานโดยจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดส่งหนังสือถึงสถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือนายจ้าง เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัย ขอความร่วมมือให้สถาน
ประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษา เข้าท างาน ในการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์กรณีสถานประกอบการอยู่
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  หากสถานประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดขอความร่วมมือส่งทางไปรษณีย์ แล้วน าข้อมูลมา
ประมวลหาค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  มีผลการด าเนินงาน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล
ตาม (5)  อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ 
70.67 

4 (ดี) 

1.2ระดับความ พึ งพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ
คุณภาพของผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม

(๒) 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล
ตาม(๕) 

5 (ดีมาก) 

1.3ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ 
95.52 

5 (ดีมาก) 

1.4ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 
- พอใช้ ๔๕ – ๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๓๕ – .๙๙ 
- ต้องปรับปรุงด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ 
18.86 

1  
(ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน) 

1.5ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้ งแต่ค่าคะแนน
เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ ช า ติ ขึ้ น ไ ป ใ น ก ลุ่ ม วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 
- พอใช้ ๔๕ – ๕๔.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง ๓๕ – .๙๙ 
- ต้องปรับปรุงด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ 
37.72 

1  
(ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน) 

1.6 ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงด่วน < ๕๐ 

 ไม่มีผลการประเมินเนื่องจาก 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี ยังไม่

ก าหนดแบบทดสอบ 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ  
33.52 

1  
(ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน) 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช้ ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ต้องปรับปรุงด่วน < ๕๐ 

ร้อยละ  
82.83 

5 (ดีมาก) 

1.9 ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม

(๒) 

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล
ตาม(๕) 

5 (ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (๑) 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ 3.25 

(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน ๑ ปี 
ตัวบ่งชี้ที่  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา  

หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ได้สนับสนุนให้แต่ละแผนกวิชาจัดท าแผนการ
เรียนของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  9 สาขางาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จ านวน 11 สาขางาน ตามกรอบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  เน้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยต้องมีการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะทุกรายวิชา  และยังมีการจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียนออกไปฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการก่อนจบการศึกษาของแต่ละหลักสูตรฯ 1 ภาคเรียน  นอกจากนี้ยังมอบหมายให้
ครูไปนิเทศ/ติดตามการฝึกของผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลจากสถานประกอบการมาจัดท า/พัฒนาการเรียนการ
สอนของแต่ละแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

ควำมพยำยำม สถานศึกษาได้ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 
1. แผนกวิชาจัดท าแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน   

9 สาขางาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จ านวน 11 สาขางาน 
2. จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนทุกสาขาวิชา/สาขางาน และจ านวนรายวิชาที่มี

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพโดยพิจารณาจาก 
- แผนการเรียนของผู้เรียน 
- รายงานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพของครู 

(ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป) 
- ข้อมูลสถานประกอบการที่รับผู้เรียนออกไปฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการและข้อมูลผู้ เรียนออกไปฝึกทักษะการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

- รายงานการน าผลการนิเทศ/ติดตามการฝึกทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียนใน
สถานประกอบการไปใช้ในการจัดท าแผนการเรียนของผู้เรียน และการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน มีผลการด าเนินงาน  
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3) และ(4) อยู่ในระดับ ดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4 
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ตำรำงแสดง จ านวนรายวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานของแต่ละแผนกวิชา (ฉบับสมบูรณ์) 

ที ่ แผนกวิชำ 
จ ำนวนรำยวิชำ 

ทั้งหมด 
จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรพัฒนำฯ 

ได้รับกำรพัฒนำ คิดเป็นร้อยละ 
1 ช่างยนต์ 133 14 10.52 
2 ช่างกลโรงงาน 47 1 0.47 
3 ช่างเชื่อมโลหะ 55 1 1.82 
4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 89 0 0.00 
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 83 0 0.00 
6 ช่างการก่อสร้าง 85 7 12.14 
7 ช่างโยธา 18 1 5.56 
8 ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 44 15 34.09 
9 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 46 12 26.09 

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 29 0 0.00 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 0 0.00 
12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 76 28 36.84 
13 เทคนิคพ้ืนฐาน 47 7 14.89 
14 สามัญ 46 10 21.74 
15 สัมพันธ์ 82 16 19.51 

รวม 887 112 12.63 
ผู้รำยงำน : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  นางกฤตยา  ประจง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครูทุกคนต้องจัดท า
โครงการสอน/แผนการสอนย่อ และแผนการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  นอกจากนี้ครูจะต้องมีการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอน/การประเมินผลว่าเป็นไปตามโครงการสอน/
แผนการเรียนรู้หรือไม่ โดยหัวหน้าแผนกวิชา และฝ่ายวิชาการ เพ่ือที่จะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 

1. จ านวนครูผู้สอนแต่ละแผนกวิชา และจ านวนรายวิชาที่ท าการสอน 
2. จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ฯ รายวิชานั้นจะต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ เช่น การ

วิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
สาระส าคัญ/เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผล/
ประเมินผล มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

- มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
- การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

3. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน 

ผลสั ม ฤทธิ์  ร ะดั บ คุณภ าพ ในก า ร จั ดท า แผน กา ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ร า ย วิ ช า  
มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตามประเด็น (4) อยู่ในระดับ ดี ค่าคะแนนเท่ากับ 
4 
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ตำรำงแสดง แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาประจ าปีการศึกษา 2555 

ที ่ แผนกวิชำ 
จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด จ ำนวนแผนกำรสอนย่อ/

โครงกำรสอน คิดเป็น
ร้อยละ ภำคเรียน 1 ภำคเรียน2 รวม ภำคเรียน 1 ภำคเรียน2 รวม 

1 ช่างยนต์ 63 70 133 58 67 125 93.98 
2 ช่างกลโรงงาน 26 21 47 26 18 44 93.62 
3 ช่างเชื่อมโลหะ 27 28 55 26 28 54 98.18 
4 ช่างไฟฟ้าก าลัง 48 41 89 41 41 82 92.13 
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 46 37 83 46 37 83 100.00 
6 ช่างก่อสร้าง 43 42 85 41 42 83 97.65 
7 ช่างโยธา 9 9 18 9 9 18 100.00 

8 
ช่างเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

22 22 44 22 22 44 100.00 

9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 36 76 40 36 76 100.00 

10 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

15 14 29 15 14 29 100.00 

11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 3 7 4 3 7 100.00 
12 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24 22 46 20 21 41 89.13 
13 สัมพันธ์ 43 39 82 43 39 82 100.00 
14 สามัญ 23 23 46 23 23 46 100.00 
15 เทคนิคพ้ืนฐาน 27 20 47 27 20 47 100.00 

รวม 460 427 887 441 420 861 97.07 
ผู้รำยงำน : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นางกฤตยา  ประจง 

 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปี 56._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 36 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการด าเนินการให้แผนกวิชาได้จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยมี
การมอบหมายให้ครูผู้สอนรับผิดชอบการสอนในรายวิชาที่ตรง/สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ความถนัดและประสบการณ์การสอนที่ชัดเจนและเหมาะสม 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการด าเนินการให้แผนกวิชาได้มีการมอบหมายให้
ครูผู้สอนรับผิดชอบการสอนในรายวิชา มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และบูรณาการ
รายวิชาที่มีคุณภาพ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้าแผนกวิชา และฝ่ายวิชาการ 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ
ครูผู้สอนทุกรายวิชา และทุกภาคเรียน 

การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  มีประเด็นการประเมิน  
4 ด้าน  ดังนี้ 

- ด้านวิชาการ  
- ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
- ด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ  
- ด้านการวัดและประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีผลการด าเนินการ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ควำมตระหนัก สถานศึกษาให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธี
ที่หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่ งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการเพ่ือระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน ด้วยการท าโครงการสอน   
(แผนการสอนย่อ) 

2. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุก
รายวิชาที่สอนโดยจัดให้มีการนิเทศติดตามตรวจสอบการส่งสมุดประเมินผลตามเวลาที่ก าหนด 

3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสม  ทุกรายวิชาที่สอนโดยให้ครูจัดท าแผนการประเมินผลในทุกรายวิชา 
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4. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุก
รายวิชาที่สอน 

5. สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะ   อันพึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน  ด้วยการท าวิจัยชั้น
เรียน 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชามี
ผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดมีาก ค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการก าหนดให้ ผู้ เรียน เก็บหลักฐาน  
ที่จะต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มีการวางแผนในการด าเนินการฝึกงาน  
ของผู้เรียน ในสถานประกอบการของวิทยาลัยฯ โดยได้ด าเนินการดังนี้คือ 

1. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้พิจารณาในการคัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ฝึกงานโดยมีการประสานงานและความร่วมมือกับสถานประกอบการแยกเป็นแต่ละสาขาวิชา 

2. มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนออกฝึกงาน 
3. มีการนิเทศติดตามผู้เรียน ฝึกงาน โดยครูนิเทศ 
4. มีการประเมินผลการฝึกงานโดยความร่วมมือของครูฝึก และครูนิเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการฝึกงาน มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 4 
ประเด็น อยู่ในระดับ ดี ได้คะแนนเท่ากับ 4  
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลั กสู ตรฐานสมรรถนะรายวิ ช าที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)  
- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) - (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)  
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ 
(1) - (4) 

4  
(ดี) 

2.2   ระดับคุณภาพในการจั ดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๒) 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล(๔) 

4  
(ดี) 

2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5  
(ดีมาก) 

2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5  
(ดมีาก) 

2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
4 ข้อ 

4  
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 4.40 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
- 
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน 
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยฯ 

ควำมตระหนัก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตามค านั่ งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา ที่  851/2555  
ลงวันที่ 10 พ.ศ. 2555 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้อาศัยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและการประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และอาศัยอ านาจระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 4 ซึ่งคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี คือ 2555-2558 คณะกรรมการวิทยาลัย ได้มาโดย
การสรรหา ประกอบด้วย 

1. ผู้แทนครู จ านวน 1 คน 
2. ผู้แทนผู้ปกครอง จ านวน 1 คน 
3. ผู้แทนองค์กรชุมชน จ านวน 1 คน 
4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คน 
5. ผู้แทนศิษย์เก่า จ านวน 1 คน 
6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ จ านวน 1 คน 
7. ผู้แทนศาสนาอิสลาม จ านวน 1 คน 
8. ผู้แทนสถานประกอบการ จ านวน 5 คน 
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 6 คน 
10. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา จ านวน 1 คน ท าหน้าที่เลขานุการ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัย เทคนิคยะลา ได้ด า เนินการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้ด าเนินการเสนอรายชื่อ
ประธานกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมวางแผนบริหารงาน พร้อมข้อเสนอข้อคิดเห็น
ต่างๆ เพ่ือวิทยาลัยเทคนิคยะลา น ามาใช้ในการด าเนินงานและการบริหารงานของวิทยาลัยฯ  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 9 คน (วิธีสรรหา) 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย มีผล
การด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ ๕  

1. วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแต่งตั้งโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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2. ได้มีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 จ านวน 2 ครั้ง 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิค

ยะลา และประเมินความพึงพอใจ ของคณะกรรมการวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับวิทยาลัย  โดยเฉลี่ย 
4.48 ซึ่งได้น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการและการบริหารงานของวิทยาลัย  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ มีความตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยมีการก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา (๒๕๕๘-๒๕๕๙)   
แผนประปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและร่วมวาง
แผนการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับจุดเด่น จุดด้อย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตามปรัชญา  
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยท าโครงการ/กิจกรรม  

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดท าผลสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
4. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ บริหารจัดการสถานศึกษา  
มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
5 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ควำมพยำยำม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือก าหนดอัตลักษณ์ และ
พิจารณาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ มีผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มีการมอบภาระหน้าที่ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่แห่งระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการ
บริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 และแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแต่ละโครงการ/แผนงาน หรือตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตามแผนงานยุทธศาสตร์ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ควำมพยำยำม ผู้บริหารได้ด าเนินการบริหารงานตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่ชุมชน มี การ
ติดตามผลการด าเนินการของบุคลากร ผู้เรียน ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน 
ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

1. ผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
2. ผู้บริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะท างานในฝ่ายต่าง ๆ  
3. ผู้บริหารได้น าข้อคิดเห็นจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการฝ่ายต่างๆ มาใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษา  
4. มีการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา โดยเฉลี่ย 

4.53  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ควำมตระหนัก วิยาลัยเทคนิคยะลา ตระหนักและให้ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสารสนเทศนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพ่ือก าหนดทิศทางใน
การปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่กระบวนการพัฒนาองค์กร วิทยาลัยเทคนิคยะลามีหน่วยงานสารสนเทศซึ่งท า
หน้าที่รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการ
ความรู้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งวางแผนก าหนดหลักเกณฑ์ ทิศทางการด าเนินงานและได้มี
การจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการติดตั้งระบบ Wireless เพ่ือ
ให้บริการครูและผู้เรียนใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ในการท างาน และยังส่งเสริมและสนับสนุนให้  
ครู บุคลากร ผู้เรียน ก้าวทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคยะลามี Website ที่สามารถให้ข้อมูล
พ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคยะลาข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิค
ยะลา แสดงผลการเรียนของผู้เรียน และเพ่ือรองรับกับประชาคมอาเซียนในอนาคตวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ได้พัฒนา Website ให้สามารถแสดงข้อมูลหลายภาษา เช่น อังกฤษ จีน มาลายู เวียดนาม และภาษา
อาหรับ 
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ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. วิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภทและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบ

ส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
1.1 วิทยาลัยมีการจัดท าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับสถานศึกษาเพ่ือการบริการองค์กร 
1.2 จัดท าข้อมูลสถานศึกษาแสดงสภาพทั่วไปของวิทยาลัย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา 
1.3 จัดท าข้อมูลบุคลากร แสดงข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ประวัติ สถานภาพ ต าแหน่ง ประวัติ

การศึกษา ประวัติการลา ประวัติการฝึกอบรม ประวัติเครื่องราช ข้อมูลด้านผลงาน 
1.4 ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน แสดงข้อมูลหลักสูตรพร้อมแผนการเรียน 
1.5 ข้อมูลงบประมาณ แสดงข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรทั้ง 5 ประเภทรายจ่ายในแต่ละปี 
1.6 ข้อมูลครุภัณฑ์ แสดงข้อมูลครุภัณฑ์ 
1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่ แสดงข้อมูลรายละเอียดของอาคาร เช่น ขนาด พ้ืนที่ งบประมาณ

การใช้งาน 
1.8 ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงานแสดงข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วม

จัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัย 
1.9 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมแสดงข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดยะลา 

2. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าโปรแกรมระบบบริหารจัดการบุคลากร ที่สามารถ

จัดเก็บข้อมูลบุคลากร เช่น ประวัติ การฝึกอบรม เครื่องราชฯ  ผลงาน ที่เป็นปัจจุบัน 
2.2 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าโปรแกรมระบบบริหารจัดการผู้เรียน ที่สามารถจัดเป็น

ประวัติผู้เรียน เช่น ที่อยู่ ผลการเรียน ที่เป็นปัจจุบัน 
2.3 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าโปรแกรมงานสารบรรณ ที่สามารถจัดเก็บและส่งงาน

หรือค าสั่งต่างๆให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
3. วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลโดย 
3.1 จัดท าข้อมูลผู้เรียน ตารางสอนครู ตารางเรียนผู้เรียน ผลการเรียน 
3.2 จัดท าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลาเพ่ือใช้ในการประกาศข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 

ภายในวิทยาลัยให้แก่ ครู บุคลากร ผู้เรียนละบุคคลภายนอกรับ 
3.3 จัดท าระบบ E-Learning เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
3.4 จัดท าระบบเว็บ Authen Server โดยระบบจะเป็นผู้ออก User และ Password ให้กับ

ครู  บุคลากร และผู้ เรียน เ พ่ือจัดการผู้ เข้ าใช้ งานระบบอินเตอร์ เน็ตภายใน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

3.5 มีการปรับปรุงความเร็วของอินเตอร์เน็ต ขยายเครือข่าย Fiber Optic และเพ่ิม Wireless 
ให้ครู บุคลากรและผู้เรียนสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

4. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคยะลาโดยครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 

5. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๙ 
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ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา มีผลการประเมิน ปฏิบัติครบทั้ง 5 ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ควำมตระหนัก ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติ 
กฎเกณฑ์และมาตรการการป้องกันการเกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีต่อผู้เรียน ดังนี้ 

- ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น อุปกรณ์รถจักยานยนต์สูญหาย  ด้านการ
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน  ด้านความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา 

- ด้านการทะเลาะวิวาทของผู้เรียนในสถานศึกษา  
- ด้านสิ่งเสพติด  เช่น  การสูบบุหรี่ การดื่มของมึนเมา และการใช้ยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ  

ของผู้เรียน 
- ด้านสังคม  เช่น  การแต่งกายผิดระเบียบ ขาดเรียน ขาดกิจกรรมเข้าแถว และการมี

สัมพันธ์ชู้สาวของผู้เรียน 
- ด้านการพนันและการมั่วสุม  เช่น การมั่วสุมเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ การเล่นพนันทายผล

ฟุตบอล การเล่นพนันแข่งฟุตบอล ของผู้เรียน 

ควำมพยำยำม ได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และเป็น
กระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ปราศจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.  มีการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจ กฎเกณฑ์ 
และระเบียบข้อตกลงต่างๆ ของวิทยาลัย 

๒.  มีการจัดท าและแจกคู่มือที่ว่าด้วยระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้เรียน ซึ่งในคู่มือ
ดังกล่าวได้ประมวลสาระที่ผู้เรียน และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การลงโทษต่างๆ เมื่อผู้เรียน
กระท าผิดระเบียบข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

๓.  มีการจัดและแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือช่วยดูแล แนะน า และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับ 
ผู้เรียน 

๔.  มีการตรวจสารเสพติดผู้เรียน ภายในสถานศึกษา 
๕.  มีการจัดท าและ ประกาศระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้เรียน ที่ว่าด้วยบทลงโทษ 
๖.  มีการประกาศและประชาสัมพันธ์หน้าแถวตอนเช้าเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
๗.  มีการจัดและด าเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
๘.  มีประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการห้ามนั่งพักบริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 
๙.  มีการจัดและด าเนินโครงการติดกล้องวงจรปิด บริเวณลานจอดรถรถจักรยานยนต์ 
๑๐.  มีการจัดและด าเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดช่วงกิจกรรมกีฬาสี 
๑๑.  มีการจัดและด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดจากวิทยากรภายนอก 
๑๒. มีค าสั่งวิทยาลัยฯแต่งตั้งครูปกครอง 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีผลการด าเนินการ ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) อยู่ในระดับ ดี ค่าคะแนนเท่ากับ 5  
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดให้มีการดูแลผู้เรียนอย่างมีระบบ ตั้งแต่ ผู้เรียน 
เริ่มเข้าเรียน จนกระทั้งจบการศึกษา มีการแต่งตั้งให้ครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียน 20-40 คน/ ครูที่ปรึกษา 1 
ท่าน มีความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพ่ือให้ระบบดูและผู้เรียน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามจุดประสงค ์

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช.1  และปวส.1 
2. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น 
3. มีการแต่งตั้งให้ครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียนทุกกลุ่ม ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ เช่น กิจกรรม 

Home Room, กิจกรรมหน้าเสาธง, ติดตามผลการเรียน ขาดเรียน 
4. มีการร่วมมือระหว่างครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือป้องกันปัญหาการ

ขาดเรียนและขาดกิจกรรม และปัญหาอ่ืน ๆ 
5. มีแผนและโครงการส่งเสริม  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
6. มีระบบคัดกรอง กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มส่งเสริมความเป็นผู้น า 
7. ครูที่ปรึกษามีแฟ้มการปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษา และมีการรายงานผลให้วิทยาลัย

ทราบ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน มีผลการด าเนินการ ปฏิบัติตาม
ประเด็น 4 ข้อ อยู่ในระดับ ดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษาและมีการจัดอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มี
การประเมินความพึงพอใจ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

ควำมพยำยำม มีแผนงานโครงการ ในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการท า
แบบประเมินความพึงพอใจ ให้บุคลากรทั้งวิทยาลัย ตอบแบบสอบถาม และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีผลการ
ด าเนินการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่ งชี้ ที่  3 .9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์   
และคอมพิวเตอร์ 
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ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้พัฒนา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
จัดสรรงบประมาณในการจัดหา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนใน
ทุกสาขางาน และให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะที่ทันสมัย ตรงตามสมรรถนะรายวิชา  จัดท าแบบสอบถาม
ความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินงานตามโครงการพัฒนา และซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ โดยการจัดสรรงบประมาณให้ทุกสาขาได้อย่างเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการ และได้
น าผลการประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์มาพิจารณาในการจัด
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป ตามความเหมาะสมกับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติยกย่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน 
ระบบงาน และผู้เรียน 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลกรทางการศึกษากับองค์กรอ่ืนๆ ตาม
สาขาวิชาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากองค์กร
ภายนอก เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมิน 
ปฏิบัติครบทั้ง 5 ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการบริหารการเงินงบประมาณ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดสรรงบประมาณท่ีใช้จริงในการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ ทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรสถานศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืนยกเว้นงบลงทุน และมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อส าหรับการเรียนการสอน
ส าหรับทุกแผนกอย่างเต็มที่ ตามความต้องการของแต่ละแผนกวิชา/สาขางาน และงบประมาณส าหรับการ
บริหารวิชาการและชีพ 
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2. มีรายได้ท่ีจากผลผลิต ที่ได้จาก วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
3. มีการจัดสรรงบประมารส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและ

ด าเนินการประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย โดยให้ครูแต่
ละแผนกวิชาเสนอโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ
และ/หรือได้รับการเผยแพร่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป 

4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทราบถึงการใช้งบประมาณที่ใช้จริงในการ
ด าเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ ทั้งหมดท่ีสาขาวิชา/สาขางาน ได้รับการ
จัดสรรสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นยกเว้นงบลงทุน ให้คุ้มค่า 

5. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตส า
หนึกและส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามความเหมะสม 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ มีผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าแผนงานและโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  โดยการบรรจุโครงการที่มี
ประโยชน์ ต่อผู้เรียน ลงในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้มีการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ดังนี้ 

1. โครงการส่งผู้เรียนศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ผู้เรียนได้
เรียน  เพ่ือผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพที่ตนเองเรียน และมีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานภายในภูมิภาค  

2. โครงการส่งผู้เรียนออกฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยมีการท า
MOU กับสถานประกอบการเพ่ือส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 

3. โครงการและกิจกรรมให้วิทยาการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และครู ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ตัวแทนชมรมผู้ปกครองในแผนกวิชา มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ 
เช่น ขับขี่ปลอดภัย ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เพ่ือให้ความรู้ทักษะในการเรียนการสอน ตอลดจน
การประกอบอาชีพ 

4. โครงการแลกเปลี่ยนครู ผู้เรียน กับโรงเรียน SMKN2  PEGASIH ประเทศอินโดนีเซีย 
5. โครงการครูภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย 
ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ มีผลการด าเนินการ ปฏิบัติ ๕ ประเด็น อยู่ในระดับ ดีมาก  
ค่าคะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

 

5  
(ดีมาก) 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)  
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)  
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  
(1) – (5) 

5 
(ดีมาก) 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)  
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)  
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  
(1) – (4) 

4 
(ดี) 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ 
5 ข้อ 

5 
(ดมีาก) 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)  
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช้ ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)  
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  
(1) – (5) 

5 
(ดีมาก) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
4 ข้อ 

4 
(ดีมาก) 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

 
 

-    
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

3.12 ร ะดั บ คุณภ าพ ในกา ร ร ะดม
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 4.92 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา ตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่าย  

ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย 
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรวิชำชีพ 

บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดท าแผนโครงการ และกิจการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมของครู แลบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตอบรับความ
ต้องการฝึกอาชีพของท้องถิ่น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและน าผลไปประเมินความพึงพอใจมา
วิเคราะห์ และปรับปรุงการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่อไป 

ควำมพยำยำม มีแผนงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วน
ร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริ หาร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4 5.00 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ - 
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ที่  5 .1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่ งประดิษฐ์    
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้วางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการเรียน การสอน ส่งเสริมงานวิจัยผู้เรียน และจัดท า
แผนงาน กิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการ 

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมประกวดการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และจัดโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ ในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ เป็นต้น จนท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์  
ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีโครงการดังนี้  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ได้ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ให้มีการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ 
อศจ. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค โครงการผู้เรียน เพ่ือประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  ของผู้ เรียน มีผลการด าเนินงาน  ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  อยู่ในระดับ  ดีมาก   
ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการส่งเสริม สนับสนุน ครูทุกคนภายในวิทยาลัย
ในการจัดท างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ทั้งการส่งครูเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน   
ที่เกี่ยวกับการจัดท างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และยังมีการส่งเสริม สนับสนุนการน าผลงาน
ดังกล่าวใช้ในการเผยแพร่ สู่ผู้เรียน ตลอดจนชุมชนต่างๆ รวมถึงค าสั่งให้ครูเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับ
การฝึกอบรม  การเผยแพร่ผลงาน  

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการ
จัดท างานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรมเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเรียน
การสอน ส่งเสริมการน าผลงานเผยแพร่สู่ผู้เรียน และชุมชนต่างๆ  
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 
5 คะแนน 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของ
ผู้เรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวั ต ก ร รม  สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์  ง าน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5 5.00 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น ได้แก่  - 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครู 
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มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมือไทยและพลเมืองโลก 

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหา
กษัตริ ย์  ส่ ง เ สริ มการปกครองระบบประชาธิป ไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ ทร ง เป็ นประมุ ข  
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ควำมพยำยำม มีโครงการกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทินทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมินความ
พึงพอใจเพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุงโครงการต่อไป 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิ ตส านึ กด้ านการรั กชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกคลองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ 
ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

ควำมพยำยำม มีการจัดโครงการกิจกรรม ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน เข้าร่วม กิจกรรม โครงการ ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม  
มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล
การด าเนินงานตามโครงการ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ  

ควำมพยำยำม มีการจัดโครงการ กิจกรรม ให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุก
คน และผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ โดยแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ มีผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือไปใช้ประโยชน์ 

ควำมพยำยำม มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
มีผลการด าเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปก
คลองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
กีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 5.00 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกคลองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ - 
 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปี 56._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 56 
 

 

มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้สร้างแรงจูงใจในการจัดท างานประกันคุณภาพ
ภายในระดับย่อย เพ่ือเก็บเป็นแฟ้มสะสมผลงานของบุคคล โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง คือการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล  รายงานการประเมินตนเอง
ระดับแผนก  และตัวบ่งชี้ที่งานได้รับมอบหมายตามงานที่รับผิดชอบ  

ควำมพยำยำม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดท าเครื่องมือ และคู่มือ ส าหรับการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา และตัวบ่งชี้ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของวิทยาลัยฯ อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพฯ จัดประชุมท าความเข้าใจเรื่องเครื่องมือ 
และคู่มือ ให้กับ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับตัวบ่งชี้ที่ต้องรับผิดชอบ  
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในนามวิทยาลัยเทคนิคยะลาได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสถานศึกษา “เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”  
ให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้  “เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อครู และบุคลาการศึกษาทุกฝ่าย/งานมีความเข้าใจ  
มีความรู้ “เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” งานประกันคุณภาพฯ ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1 
ชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามที่ผู้บริหารได้มอบหมายให้งานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 
โดยแจกเอกสาร มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา  
คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้กับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และผู้รับผิดชอบภายใน
งาน รับทราบ  และได้มีการติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสาร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของระดับ
บุคคล ระดับแผนก และงานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
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ตำรำงแสดง  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามมติของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบ่งตามหน้าที่งานที่รับผิดขอบ 

ฝ่ำย/งำน ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ท่ี 
ฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ  นายศักดิ์อนันต์ แก้ววิลัย 9 ตัวบ่งชี ้
งานวางแผนและงบประมาณ นายจ ารูญ ก้องศิริวงศ์ 3.2 3.11    
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ นายสมจิตร สุวรรณโน สนับสนุนข้อมูลตัวท่ี 3.11 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายโสภณ เรียงวิวัฒน์ 3.5     
งานความร่วมมือ นายปฏิพัทธ์ มีทอง 3.12     
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและประดิษฐ์ นายศวัส โกสุมดิษพล 5.1 5.2    
ง า น ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พแ ล ะม าต ร ฐ าน
การศึกษา 

นายวิชิต ชูนาค 7.1 7.2    

ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร นายณรงค์ ปานเพ็ชร 10 ตัวบ่งชี ้
งานบริหารงานทั่วไป นางนารียา บุญเพ็ง 3.1 3.4    
งานบุคลากร นางดวงพร มหันต์ชาครพงศ์ 3.10     
งานการเงิน นายโสภณ จีรเสถียร สนับสนุนข้อมูลตัวท่ี 3.11 

งานการบัญชี นางสาวกฤษณา เพชรรัตน์ สนับสนุนข้อมูลตัวท่ี 3.11 

งานพัสดุ นายกิตติ สุขแก้ว 3.9     
งานอาคารสถานที ่ นายศุกร์ อุบล 3.8 6.4    
งานทะเบียน นางดวงกมล แก้วนก 1.1 1.7    
งานประชาสัมพันธ์ นายประเสริฐ บุญเพ็ง สนับสนุนรูปถ่ายประกอบตัวบ่งชี้ 
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรผู้เรียน นายกิติพงศ์ รติปาณ 10 ตัวบ่งชี ้
งานกิจกรรมผู้เรียน นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล 3.3 6.1 6.2 6.3  
งานครูที่ปรึกษา นายวิทยา นิยมเดชา 3.7     
งานปกครอง นายพช แก้วเขียว 3.6     
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายกระจ่าง ชัยสินธุ์ 1.8 1.9    
งานสวัสดิการผู้เรียน นางวาสนา นุกูลกิจ สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้ท่ี 3.7 

งานโครงการพิเศษและการบริการ นายกฤตภัทร วรรณเริก 4.1     
ฝ่ำยวิชำกำร นายสมภพ เพชรภักด ี SAR ระดับแผนก 15 แผนก 

11 ตัวบ่งชี ้
แผนกเครื่องกล   

 
 

จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับแผนก 

 
 
 
 

แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  
แผนกโลหะการ  
แผนกไฟฟ้าก าลัง  
แผนกอิเล็กทรอนิกส์  
แผนกการก่อสร้าง  
แผนกโยธา  
แผนกสถาปัตยกรรม  
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ฝ่ำย/งำน ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ท่ี 
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   

 
จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับแผนก 

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์  
แผนกวิชาสามัญ  
แผนกวิชาสัมพันธ์  
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นางกฤตยา ประจง 2.1 2.2 2.3   
งานวิทยบริการและห้องสมุด นางสาวนิภาพร บุญยศ สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้ท่ี 3.8 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายขนบ เพชรซ้อน 1.2 2.5    
งานวัดผลและประเมินผล นางศิริพร รัฐพิทักษ์สันติ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.4 
งานสื่อการเรียนการสอน นายสุพัฒน์ คูหามุข สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้ท่ี 3.8 

จัดประชุมครั้งที่ 2 ชี้แจงหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้จัดท าแฟ้ม  
แต่ละตัวบ่งชี้ตามที่ฝ่ายบริหารได้มอบหมาย ชี้แจงการจัดแฟ้ม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้  
ก าหนดการส่งแฟ้ม งานประกันคุณภาพฯ จัดประชุมครั้งที่ 3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ปี 56 โดยให้หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รับฟังความคืบหน้าในการจัดท าประกัน
คุณภาพ และชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น หาข้อสรุป ในการแก้ไขปัญหา และงานประกันคุณภาพมีหน้าที่ในการ
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปี 56 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มีผลการประเมิน   
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) อยู่ในระดับ ดีมาก เท่ากับค่าคะแนน 5 

ตำรำงแสดง  ผลการส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับแผนก และระดับบุคคล 

 หมายถึง ส่ง 
 หมายถึง ไม่ส่ง 

 

ที ่ แผนกวิชำ 
SAR-บุคคล 

SAR-แผนก 
จ ำนวนคร ู จ ำนวนผู้ส่ง 

1.  แผนกเครื่องกล 20 10  
2.  แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 6 2  

3.  แผนกโลหะการ 6 2  

4.  แผนกไฟฟ้าก าลัง 12 9  

5.  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 12 8  

6.  แผนกการก่อสร้าง 7 1  

7.  แผนกโยธา 2 2  

8.  แผนกสถาปัตยกรรม 5 2  

9.  แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1  
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ที ่ แผนกวิชำ 
SAR-บุคคล 

SAR-แผนก 
จ ำนวนคร ู จ ำนวนผู้ส่ง 

10.  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4  

11.  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 0  

12.  แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 3 1  

13.  แผนกวิชาสามัญ 12 8  

14.  แผนกวิชาสัมพันธ์ 9 8  

15.  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 9 2  

สรุปผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 120 60 15 
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ตำรำงแสดง ผลกำรด ำเนินงำน ตำมประเด็นพิจำรณำ 

ประเด็นพิจำรณำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

(/) 
หมำยเหตุ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกผ่านในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

  

2. สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และจัดใหม้ีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

  

5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555 

ควำมตระหนัก วิทยาเทคนิคยะลาได้เห็นถึงความส าคัญในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง โดยผู้บริหารได้ประชุม หาข้อสรุปของมาตรฐาน ๗ มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยให้รอง
ผู้อ านวยการแต่ละฝ่ายเป็นหัวหน้าทีมในการจัดท าแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงาน และให้รอง
ผู้อ านวยการแต่ละฝ่ายแจกตัวบ่งชี้ให้กับหัวหน้างานที่ตรงกับตัวบ่งชี้ รับผิดชอบจัดท าแฟ้มและเป็นผู้ให้
ข้อมูล หากมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้  จากนั้นให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้ง 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ เพ่ือจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 
2556 และเพ่ือให้การประกันคุณภาพครบองค์ประกอบ วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 3 ระดับ คือ  

1. รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ซึ่งเป็นผลประโยชน์แก่ตัวผู้ จัดท า  
โดยรายละเอียดที่จัดเก็บเป็นผลงาน ของผู้จัดท า   

2. รายงานการประเมินตนเองระดับแผนก เป็นการจัดรายงานการประเมินตนเองที่ล้อ
การท ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้แผนกได้มีการจัดท าการ
ประเมินตนเองถึงผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2556 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 56._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 61 
 

 

3. รายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย  ที่ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้    
โดยมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจัดท าข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  

ควำมพยำยำม งานประกันคุณภาพฯ ในนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มีการมอบหมาย
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมกับการจัดท า การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล โดยได้รับการประเมินจากหัวหน้า
แผนกวิชาที่สังกัด และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชากร  และผู้อ านวยการวิทยาลัย เทคนิคยะลา ก าหนดให้
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับแผนก โดยได้รับการประเมินจากรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย  
คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายกิจการผู้เรียน  ก าหนดงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้รับมอบหมายให้จัดท าแฟ้มตามตัวบ่งชี้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดท าแฟ้ม 
และสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือรองรับการประเมินภายใน
สถานศึกษา โดยต้นสังกัด โดยมีผลการประเมินตนเอง แต่ละมาตรฐานดังนี้ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
มีผลการประเมิน 24-29 ตัวบ่งชี ้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ค่าคะแนนเท่ากับ 4 

ตำรำงแสดง  ผลการด าเนินงานแต่ละมาตรฐาน แยกตามตัวบ่งชี้ 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

ค่ำคะแนน  สรุปผล
กำร

ประเมิน 
ดีมำก 

5 
ด ี
4 

พอใช้ 
3 

ต้องปรับปรุง 
2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 
มาตรฐานที่ 1       

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1        
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2        
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3        
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4        
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5        
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 -- ไม่มีผลการประเมินเนื่องจาก สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ ยังไม่ก าหนดแบบทดสอบ – 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7       
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8       
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9       

มาตรฐานที่ 2       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5       
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

ค่ำคะแนน  สรุปผล
กำร

ประเมิน 
ดีมำก 

5 
ด ี
4 

พอใช้ 
3 

ต้องปรับปรุง 
2 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1 
มาตรฐานที่ 3       

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12       

มาตรฐานที่ 4       
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1       

มาตรฐานที่ 5       
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2       

มาตรฐานที่ 6       
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2       
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3       
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4       

มาตรฐานที่ 7       
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1       
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2       

สรุปผลแต่ละตัวบ่งชี้ 24 7 - - 3 4.59 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  จากการด าเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคยะลาโดยสรุปผลการ
ด าเนินงานดังนี้  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 24 ตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี 
จ านวน 7 ตัวบ่งชี้  ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ จ านวน 0 ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 มีผลการด าเนินงานระดับ 3.25 คะแนน 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 มีผลการด าเนินงานระดับ 4.40 คะแนน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 มี
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ผลการด าเนินงานระดับ 4.92 คะแนน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 มีผลการด าเนินงานระดับ 5 
คะแนน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 มีผลการด าเนินงานระดับ 5 คะแนน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 
มีผลการด าเนินงานระดับ 5 คะแนน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 มีผลการด าเนินงานระดับ 4.50 
คะแนน  สรุปผลการประเมิน รวมเฉลี่ย 4.59 คะแนน 

สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 

 

- ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัว
บ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง
หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

- ดี 24-29 ตัวบ่งชี้ 
- พอใช้ 18-23 ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุง 12-17 
- ต้องปรับปรุงด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี้ 

24-29  
ตัวบ่งชี้ 

4 
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7 4.50 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 7 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
 - 
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ส่วนที่ 2  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยำลัยเทคนิคยะลำ  1 มำตรฐำน 1 ตัวบ่งช้ี 
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนควำมเป็นไทย ในแบบวิทยำลัยเทคนิคยะลำ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ควำมตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นคนไทย  
การไหว้ การสวัสดี เป็นการทักทายกันในแบบของคนไทย และสร้างให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตส านึกรักความเป็นไทย มีมารยาทแบบไทย ๆ ในแบบของวิทยาลัยเทคนิคยะลา  

ควำมพยำยำม ได้มีโครงการจัดให้มีการอบรมหน้าเสาธง ในเรื่องมารยาทต่างๆ รวมถึง
การไหว้และการทักทายในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยผู้ เรียนทุกคน และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีจิตส านึกรักความเป็นไทย อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาทในการทักทายกัน 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการประเมิน  
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) อยู่ในระดับ ดีมาก เท่ากับค่าคะแนน 5 
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สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
กำรด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมิน 

8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ข้อ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ข้อ 
- พอใช้ ปฏิบัติ 3 ข้อ 
- ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ข้อ 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ 1 ข้อ 

ปฏิบัติ  
5 ข้อ 

5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8 5 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ - 
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ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 สรุปได้ดังนี้ 

4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้  
 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที ่1.3  
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 
  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 
  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 
  มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
  มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
  มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 
  มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 
  มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 
  มาตรฐานที่ 7  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
  ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
  มาตรฐานที่  8  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 
 

4.1.2 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง เรียงตามล าดับดังนี้  
 --ไม่มีตัวบ่งชี้ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง— 
 

4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7   
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4.2 แนวทางการพัฒนาถานศึกษาในอนาคต 
เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตใน
รูปแบบของกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

แผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557  มีองค์ประกอบดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  :  ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
2. โครงการจัดหาวัสดุฝึก 
3. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา 
4. โครงการเรียนรู้ในสถานประกอบการของผู้เรียนระดับชั้น ปวช.1 
5. โครงการทุนเรียนฟรี 
6. โครงการเชื่อมโยงการศึกษากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. โครงการจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
8. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
9. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์แก่ผู้เรียน 
10. โครงการศูนย์การเรียนรู้และ Internet 
11. การวิจัยเพื่อหาทางแก้ไขให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามากข้ึน 

มาตรฐานที่ 2  :  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1. โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
2. โครงการแบบส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

มาตรฐานที่ 3  :  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
๑. โครงการวางพวงมาลา 
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามตามหลักศาสนา ( 3 D)  
๓. โครงการปฐมนิเทศ 
๔. โครงการพิธีไหว้ครู 
๕. โครงการเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 
๖. โครงการเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 
๗. โครงการจัดท าพวงมาลา วันปิยะมหาราช 
๘. โครงการประเพณีลอยกระทง 
๙. โครงการเจ้าภาพกฐิน 
๑๐. โครงการถวายผ้าป่า 
๑๑. โครงการประเพณีเทียนพรรษา 
๑๒. โครงการงานสมโภชหลักเมืองยะลา 
๑๓. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้  
๑๔. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปวช.3 และ ปวส.2 
๑๕. โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๑๖. โครงการรณรงค์ให้ใช้สถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ 
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๑๗. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 
๑๘. โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 
๑๙. โครงการพัฒนาบุคลากร 
๒๐. โครงการจัดท าป้าย 
๒๑. ไวนิลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

มาตรฐานที่ 4:  ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๑. โครงการการแข่งขันวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
๒. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน 
๓. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้ และระดับชาติ 
๔. โครงการแข่งขันวิชาชีพระดับแผนก 
๕. โครงการอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน 
๖. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center 

มาตรฐานที่  5  :  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
๑. โครงการการแข่งขันวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

มาตรฐานที่  6  :  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
๑. โครงการวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการพัฒนาสุนทรียภาพของผู้เรียน 
๒. โครงการกีฬา 
๓. โครงการองค์การวิชาชีพ 
๔. โครงการส่งเสริมองค์การวิชาชีพผู้เรียน 
๕. โครงการลูกเสือวิสามัญ 
๖. โครงการกิจกรรมตามกฎของลูกเสือและคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ 
๗. โครงการผู้เรียนวิชาทหาร 
๘. โครงการขยาย Bandwidth ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
๙. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

มาตรฐานที่  7  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงานประจ าอย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดท าคู่มือและแผนการประกันคุณภาพประจ าปี 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556  มีองค์ประกอบดังนี้ 
  มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
  มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานที่  8 ด้านความเป็นไทย ในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
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วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ได้สร้างความตระหนักให้กับครู  เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ  
และคนงานเจ้าหน้าที่  โดยได้ด าเนินการในเรื่องการสร้างความตระหนักดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้ครู  เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการและคนงาน 
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ  ซึ่งหน้าที่ที่

ทุกคนได้รับมอบหมาย  จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557   
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 

2. วิทยาลัยฯ จัดการประชุมชี้แจงให้ครู  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่และคนงาน
เจ้าหน้าที่  ได้รับความรู้ความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 

3. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  
ทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา  ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556  

4. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการประกวดหรือแข่งขัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ  โครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ.  255 4  
ถึง พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2556 

5. ให้ความส าคัญกับแผนกวิชาในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
6. สร้างความสามัคคี  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ 
7. น าหลักการพัฒนาคุณภาพงานตามวงจร  PDCA ไปใช้ในการปฏิบัติงานทุกงาน   

ทุกโครงการ และทุกกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลในการ
สืบค้นได้อย่างดี 

8. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน
ราชการและคนงานภารโรงอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

9. มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือใหผู้้เรียนและบุคลากรทุกคนได้มีความรู้และรับทราบรายละเอียดต่างๆ 

ผู้บริหารใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆ 
ในท้องถิ่น 
 4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
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ภำคผนวก ก 
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