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ค าน า 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ปี 2557 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ฉบับนี้ วิทยาลัยฯ 
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ซึ่งคณะผู้ประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัด เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ข้อมูลของ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา  จ านวน 1 ชุด ได้แก่ ข้อมูลปีการศึกษา 2556 – 2557  ด้านครูและบุคลากร 
หลักสูตรและจ านวนผู้เรียน ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทรัพยากรและงบประมาณ และผลการด าเนินงาน
ตามแผนการพัฒนา ปีการศึกษา 2556–2557 เรี ยงตามล าดับ  7 มาตรฐาน 35 ตั วบ่ งชี้  
และมาตรฐานที่ 8 เป็นมาตรฐานตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา คือ ส่วนที่ 2  
มาตรฐานที่ 8 ด้านความเป็นไทย ในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยใน
แบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา รวมเป็น 8 มาตรฐาน 36 ตัวบ่งชี้ 

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

1. ข้อมูลของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในที่ดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ ตั้งอยู่

เลขที่ 129 ถนนพิพิธภักดี  ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดท าการสอนตั้งแต่ 
วันที่  8 มิถุนายน 2500 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่างไม้ยะลา  และได้เข้าอยู่ในโครงการสนธิสัญญาป้องกัน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) เมื่อปีการศึกษา 2503 ปีการศึกษา 2510 ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรี
เข้ากับโรงเรียนการช่างยะลา โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนการช่างยะลา ปีการศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“วิทยาลัยเทคนิคยะลา”   

2. หลักสูตรการเรียนการสอน 
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา แยกออกเป็นประเภทวิชา สาขาวิชาและสอน

ในหลักสูตร ดังนี้  
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        
1. สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต์ 
2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเครื่องมือกล 
3. สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
5. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
6. สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานก่อสร้าง   
7. สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานสถาปัตยกรรม 
8. สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง  สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
9. สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.) 
1. สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   สาขางานเครื่องมือกล 
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
4. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง   สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 

     สาขางานติดตั้งไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

     สาขางานโทรคมนาคม 
6. สาขาวิชาก่อสร้าง   สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 
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7. สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา 
8. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรรม สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
10. สาขาวิชาเทคโนโยลีคอมพิวเตอร์ สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน 

3. สภาพการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้สร้างความตระหนักให้กับครู และบุคลกรทางการศึกษาทุกคน 

โดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้กับครู และบุคลกรทางการศึกษาทุกคน ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ ซึ่งหน้าที่ที่ทุกคนได้รับมอบหมายจะสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2557 

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

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

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

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 
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 เจ้าหน้าที่และคนงานเจ้าหน้าที่มี 
ความพยาม ดังนี้  
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1. ครูด าเนินงานและบูรณาการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนา 
สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

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. จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และผู้สอน เช่น กีฬา อนุรักษ์
ธรรมชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้สอนมี ความรัก ความสามัคคี  

๘. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม หรือโครงการรวมแผนพัฒนาสถานศึกษา  
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 เพ่ือน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

8. จัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง วัสดุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(ด้านการอาชีวศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    
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 

ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้พื้นฐาน :   57.57  
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(ด้านการอาชีวศึกษา) 

ผลการด าเนินงาน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
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 

ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ :  10.00  
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม    
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 

ผลรวมคะแนนการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม :  17.83  
ผลรวมคะแนนการประเมินของทุกตัวบ่งช้ี :  85.40 ด ี

สรุปผลการประเมินตามกลุ่มประเภทตัวบ่งชี้ สมศ. 

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

ภาพรวม 18 100 85.40 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา    
1.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 

๒.๐๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ 75.72 × 5 ÷ 

80 = 4.77 
4 (ดี) 

1.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผลตาม(5) 

5 (ดีมาก) 

1.๓ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ร้อยละ 88.84 × 5 ÷ 
80 = 5.55 

5 (ดีมาก) 

1.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า

ร้อยละ 19.92 × 5 ÷ 
80 = 1.99 

2  
(ต้องปรับปรุง) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  

1.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 78.91 × 5 ÷ 
80 = 7.89 

 
 

5  
(ดีมาก) 

1.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
อาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

 
--ไม่มีผลการประเมิน-- 

1.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เข้า 

ร้อยละ 47.20 × 5 ÷ 
80 = 2.95 

 
 

2  
(ต้องปรับปรุง) 

1.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ 62.90 × 5 ÷ 
80 = 3.93 

 
 

4 (ดี) 

1.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผลตาม(๕) 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑  4.00 
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิ ชาที่ สอดคล้ องกับความต้ องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ปฏิบัติ (1) (2) 
และ(3) 

3  
(พอใช้) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล(5) 

5 
(ดมีาก) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล(5) 

5  
(ดีมาก) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  
(ดมีาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  
(ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2  4.60 
3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาวิทยาลัย 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  

(ดีมาก) 
3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
ปฏิบัติ (1) – (5) 5 

(ดีมาก) 
3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา  ปฏิบัติ (1) – (5) 5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ตามอัตลักษณ์ (ดมีาก) 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดมีาก) 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติ (1) – (5) 5 
(ดีมาก) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ด)ี 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และ
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ด)ี 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ด)ี 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3  4.77 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการ

และวิชาชีพ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4  5.00 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

5.2 ระดั บคุณภาพ ในการบริ ห า รจั ดก ารนวั ตก ร รม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5  4.00 
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
(ดีมาก) 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6  4.75 
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
24-29 ตัวบ่งชี ้ 4 

(ดี) 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7  4.50 

สรุปผลการประเมิน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี  4.35 
ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา   
8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิค

ยะลา 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8  5.00 

สรุปผลการประเมิน  5.00 
 
4. จุดเด่น-จุดที่ต้องพัฒนา 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษาให้การสนับสนุน และพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา ท าให้ผู้เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีมาตรฐานทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ ขององค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 
  2. ผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกนโยบาย 3D ของรัฐบาลทุกรายวิชา 
  3. มีความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ของจ านวนผู้เรียน ต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้งของการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 : 1 / คน : 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 การทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม  
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  9. มีกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาการและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่าง
หลากหลาย 
  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. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 
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 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย 
  1. การพัฒนาด้านการเรียนการสอน 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 57._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ฐ 
 

 

  2. การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
  3. การพัฒนาด้านทรัพยากร 
  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 2557 มีโครงการที่ด าเนินการจ านวน 34 
โครงการ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมผู้เรียน  
การพัฒนาครู การปรับปรุงห้องเรียน ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า สภาพแวดล้อม พัฒนางานสังคม ชุมชน  
ตามโครงสร้างของวิทยาลัยฯ การบริหารชุมชน สังคม ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ ครูมี การพัฒนา 
แผนกวิชาได้จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่างเหมาะสม และผู้บริหารได้บริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ จึงนับได้ว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 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 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2500 โดยได้ชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้ยะลา

และได้เข้าอยู่ในโครงการสนธิสัญญาป้องกันเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) เมื่อปีการศึกษา 2503   
ปีการศึกษา 2510 ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีเข้ากับโรงเรียนการช่างยะลา โดยใช้ชื่ อว่าโรงเรียนการช่าง
ยะลา ปีการศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในที่ดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ ตั้งอยู่

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

วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลา ทิศเหนือติดกับโรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง
จังหวัดยะลา  ทิศใต้ติดกับศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกติดกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และทิศตะวันตกติดกับถนนพิพิธภักดี วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยู่ในเขตชุมชน
เมือง มีสภาพสังคมพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ กิจกรรมที่จัดร่วมกันอยู่สม่ าเสมอคือให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้สถานที่เป็นที่ออกก าลังกายยามเช้าโดยการเต้นแอร์โรบิก และยามเย็น จัดให้
มีการเล่นกีฬา เช่น ตะกร้อ เปตอง วิ่งออกก าลังกายในสนามภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากอยู่ในตัวเมืองจังหวัดยะลา 
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1.1.4 งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 59,958,435.15 บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 งบด าเนินการ งบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2557 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร 

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

53,554,135.82 
2. งบด าเนินงาน 

2.1 งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
2.2 ค่าสาธารณูปโภค 

 
- 

2,896,860.59 
3. ค่าเสื่อมราคา  (อาคาร+ครุภัณฑ์) - 
4. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพ้ืนฐาน) 

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
4.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
5,068,538.42 
3,191,621.50 

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 

 
1,050,000 

94,000 
- 

83,000 
- 

20,000 
รวบงบประมาณทั้งสิ้น 59,958,435.15 

1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 รายละเอียดสภาพ
ปัจจุบันของสถานศึกษาดังนี้ 

1.2.1 จ านวนผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 2555 ดังแสดงในตารางที่ 1.2 ถึง ตารางที่ 
1.5 

ตารางที่ 1.2 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

  
หลักสูตร รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทียบโอน ชาย หญิง ทั้งหมด 
ปวช.1 311 0 0 0 269 42 311 
ปวช.2 188 0 0 0 139 49 188 
ปวช.3 236 3 0 0 206 30 236 

รวมระดับ ปวช. 735 3 0 0 614 121 735 
ปวส.1 298 11 0 0 259 50 309 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 57._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 3 
 

 

  
หลักสูตร รวม 

ปกติ+ทวิภาคี เทียบโอน ชาย หญิง ทั้งหมด 
ปวส.2 271 11 0 0 236 46 282 

รวมระดับ ปวส. 569 22 0 0 495 96 591 
รวมทั้งหมด 1,304 22 0 0 1,109 217 1,326 

*ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557* 

ตารางที่ 1.3 จ านวนผู้บริหารและครูจ าแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหาร/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
ูผู้ช่

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 
เทคนิคสถาปัตยกรรม 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/
เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 

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 

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 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา จ านวน  
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
ร 

ก.
พ.

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ต้น

 ห
รือ

ต่ า
กว

า่ 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

่า 
ป.

ตร
 ี

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร             
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 16 7 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 31 11 22 28 25 6 9 10 - 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ             
๑. งานวางแผนและงบประมาณ 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - 
๒. งานข้อมูลสารสนเทศ 2 - - 2 - 2 - - - 1 1 - 
๓. งานความร่วมมือ 1 - - 1 - - - - 1 - - - 
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 - 
ฝ่ายกิจการนกัเรียน นกัศกึษา             
๑. งานกิจการนกัเรียน นกัศกึษา 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - 
๒. งานครูท่ีปรึกษา 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
๓. งานปกครอง 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - 
๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 
๕. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา **            
๖. งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน **            

รวม 4 - 1 3 - 2 2 - 1 3 - - 
ฝ่ายวิชาการ             
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+งานส่งเสริมผลติผลการค้าและประกอบธุรกิจเจ้าหน้าท่ี 2 คน 
**งานครูที่ปรึกษา + โครงการพเิศษ   เจ้าหน้าท่ี  1 คน 
** งานปกครอง+สวัสดิการ   เจ้าหน้าท่ี  1  คน 
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1.3 ระบบโครงสร้างบริหาร 

เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้าง
การบริหารงานดังนี้ (แสดงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัย) 

 

 

  

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

นายนรชัย  วุฒิเจรญิมงคล 

 

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 

นายณรงค์  ปานเพ็ชร 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต ์
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศกึษา 

นายศักดิ์อนนัต์  แก้ววิลยั 
ฝ่ายวิชาการ 

นายกิติพงศ์ รติปาณ 

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 ่ รายการ หน่วยงาน หมายเหตุ 
๑.  รางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษา

ขนาดกลางระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 

 

๒.  รางวัลสถานที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาในโครงการ “ก้าวอย่างเข้าใจ” 

ส านักบริหารกองทุนโลก  

๓.  โล่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2557 

จังหวัดทหารบกปัตตานี  

๔.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวด
พวงมาลา ประเภท  ความคิด 

จังหวัดยะลา  

๕.  โล่ งานมหกรรมวิชาการและการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท า จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปี 2557 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

 

๖.  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันการ
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระดับภาคใต้ 
งานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 25 ปี
การศึกษา 2557 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๗.  เกียรติบัตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานการแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการ วิชา “ประวัติศาสตร์” ในงาน
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
และทักษะวิชาพ้ืนฐาน การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา 
- นางจงจิตต์  สายแก้ว 
- นางสาวนันทา  จันทร์มณี 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 

๘.  ทีมพิกุลทองใต้สุดสยาม ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง  การประกวดและแข่งขันการพัฒนา
โปรแกรม At Home Application “Vec 
Creative Application Contest 2014” 
ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557  
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ หน่วยงาน หมายเหตุ 
๙.  รางวัลรองชนะเทศอันดับ 1 ประเภทเกรกโก-

โรมัน (ชาย) รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  และ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 คัดเลือก
ภาค 4 “กรมหลวงชุมพรเกมส์” 
นายตระการ  ฤทธิไกรสอน 

จังหวัดชุมพร  

๑๐.  นายตระการ  ฤทธิไกรสร ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กีฬามวยปล้ า ประเภท 
เกรกโก-โรมัน รุ่นน้ าหนัก 85 กิโลกรัม การ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมา
เกมส์ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
จังหวัดนครราชสีมา 

 

๑๑.  นายกิตติ  สุขแก้ว ได้รับการอบรมโครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาสมาชิกชมรมวิชาชีพครู
ก่อสร้าง ส าหรับงานก่อสร้างและศึกษาดูงาน 
หลักสูตรที่ 1 ทดสอบการนอนเกี่ยวกับดิน 

ส านักงานพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา 

 

๑๒.  นายวิจิตร  ขวัญเอียด  เป็นวิทยากรการ
ฝึกอบรมหลักสูตรช่างบ ารุงเครื่องจักรกล  รุ่น
ที่ 3 

ส านักงานพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา 

 

๑๓.  นางดวงพร  มหันต์ชาครพงศ์ ได้รับ
ประกาศนียบัตร ผ่านการอบรมโครงการ
อบรมเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์
ในงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลักสูตร “การไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทอย่างมืออาชีพด้วยวิธีเจรจา
เพ่ือผ่าทางตัน” 

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ยะลา 

 

๑๔.  นายนรชัย  วุฒิเจริญมงคล เป็นยอดครูผู้มี
อุดมการณ์ ระดับจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 
2557  ตามโครงการ “ตามรอยเกียรติยศครู
ผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู” 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

๑๕.  นายอาบัต  สมจิต  ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
มวยสมัครเล่น บุคคล รุ่นเปเปอร์เวท การ
แข่งขันกีฬานักเรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ
ครั้งที่ 9 “ยุทธหัตถีเกมส์” 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
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ที ่ รายการ หน่วยงาน หมายเหตุ 
๑๖.  นายอาทิตย์  รัตนสุริยา  ครูที่ปรึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เครื่องตัด
สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ 
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ประจ าปี 
2557 

  

1.5 ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.4.1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของ

จ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 
1.4.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา พัฒนาให้มีหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนให้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ  

1.4.3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ท าให้มีผู้ใส่ใจเรียนสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  

1.4.4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ สามารถออกให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
แก่ชุมชน  โดยจัดท าโครงการไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ  ผู้เรียนออกให้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 และผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 
5 ชุมชน 

1.4.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย สามารถจัดท าสิ่ งประดิษฐ์ เ พ่ือส่ ง เข้ า
ประกวดในระดับชาติ ไม่ต าว่า 3 ชิ้นต่อปี 

1.4.6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

ผู้เรียนมีจิตส านักในความเป็นไทย และพล
โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ของส านักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4.8 มารยาทไทยในวิทยาลัยเทคนิคยะลา ผู้เรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษาทุกคน  
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
มีมารยาทในการทักทายกัน  โดยเมื่อเจอกัน
ยกมือไหว้ ในแบบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1.6 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2557 ซึ่ง

ประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นขอบดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.5.1 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ของผู้เรียน และครู
บุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผู้ เ รี ย น  แล ะค รู  บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
สถานศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  ลดการเกิดอุบัติเหตุทั้ง
ภายในและโดยรอบสถานศึกษา  ให้เป็น 
ศูนย ์

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 เ รี ยนไม่มั่ วสุม  และเล่นการพนัน 

ภายในสถานศึกษา 
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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

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 าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
แก่ผู้เรียน 

10. โครงการศูนย์การเรียนรู้
และ Internet 

11. การวิจัยเพื่อหาทาง
แก้ไขให้ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษามากข้ึน 

2. หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาให้มีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ  

1. โครงการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 

2. โครงการแบบส ารวจ
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอนของครู
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

3. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็น
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับท าให้มีผู้ใส่ใจเรียนสายอาชีพ
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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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑๒. โครงการงานสมโภชน์

หลักเมืองยะลา 
๑๓. โครงการเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้  
๑๔. โครงการพิธีมอบ

ประกาศนียบัตร ปวช.3 
และ ปวส.2 

๑๕. โครงการกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

๑๖. โครงการรณรงค์ให้ใช้
สถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ 

๑๗. โครงการตรวจสารเสพ
ติดในสถานศึกษา 

๑๘. โครงการประชาสัมพันธ์
สถานศึกษา 

๑๙. โครงการพัฒนา
บุคลากร 

๒๐. โครงการจัดท าป้าย 
ไวนิลเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

4. กา รบริ ก า ร วิ ช า ก า ร แล ะ
วิชาชีพ 

สามารถออกให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพ แก่ชุมชน โดยจัดท าโครงการ
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ ผู้เรียนออก
ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ
ผู้เข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน 

1. โครงการการแข่งขัน
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

2. โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากยาง
รถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน 

3. โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคใต้ 
และระดับชาติ 

4. โครงการแข่งขันวิชาชีพ
ระดับแผนก 

5. โครงการอบรมวิชาชีพ
แก่ชุมชน 

6. โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
Fix it Center 
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ด้าน เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
สามารถจัดท าสิ่งประดิษฐ์เพ่ือส่งเข้า
ประกวดในระดับชาติ ไม่ต าว่า 3 ชิ้น
ต่อปี 

1. โครงการการแข่งขัน
วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
และการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

6. การปลู กฝั งจิ ตส านึ กและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

ผู้ เรียนมีจิตส านักในความเป็นไทย 
และพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. โครงการวันส าคัญของ
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และ
การพัฒนาสุนทรียภาพ
ของผู้เรียน 

2. โครงการกีฬา 
3. โครงการองค์การวิชาชีพ 
4. โครงการส่งเสริมองค์การ

วิชาชีพผู้เรียน 
5. โครงการลูกเสือวิสามัญ 
6. โครงการกิจกรรมตามกฎ

ของลูกเสือและคติพจน์
ของลูกเสือวิสามัญ 

7. โครงการผู้เรียนวิชา
ทหาร 

8. โครงการขยาย 
Bandwidth ในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

9. โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

7. การประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของส านัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพฯในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับงานประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. จัดท าคู่มือและแผนการ
ประกันคุณภาพประจ าปี 

8. มารยาทไทยใน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ผู้เรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษา
ทุกคน มีมารยาทในการทักทายกัน 
โดยเมื่อเจอกันยกมือไหว้ ในแบบ 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1. โครงการอบรมหน้าเสาธง 
ทุกวันในตอนเช้า เกี่ยวกับ
มารยาทในการไหว้ และ
มารยาททั่วไป 
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2.3 มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึง

ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ด้าน มาตรการป้องกันและควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 
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
ผู้เรียน 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 
เพ่ือระวังการแพร่ระบาดของสาร
เสพติดในสถานศึกษา  

มีระบบการตรวจสุขภาพ และ
ตรวจสารเสพติดประจ าปี มีการจัด
อบรมเรื่องพิษร้ายของสารเสพติด  

2.3.4 ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

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

มีระบบการดูแลผู้เรียน โดยมีครูที่
ปรึกษาประจ าห้องเรียน จ านวน 
1-2 เพ่ือให้ค าปรึกษาทุกเรื่องที่
ผู้เรียนมีปัญหา และจัดกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษา และปัญหา
ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร  และโ รคที่ เ กิ ดจากการมี
เ พ ศ สั ม พั น ธ์  เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ตระหนักถึงการจะมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่เหมาะสม 

2.3.5 ความเสี่ยงด้านการ
พนันและการมั่วสุม 

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 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการ 
ประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับการ 
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
คุณภาพ 

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 

รวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 4.39 89 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการ 
ประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับการ 
ประเมิน 
(ร้อยละ) 

ระดับ 
คุณภาพ 

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 ดีมาก 
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 

รวมคะแนนกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 4.40 88 ดีมาก 
รวมทั้งสิ้น 4.43 85.40 ดี 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
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 
เพ่ือไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
และพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
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 2556 สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณค่า
วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอนจ านวนที่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน แต่เมื่อเทียบกับงบประมาณด าเนินการ
ของสถานศึกษาแล้วยังอยู่ในระดับ 1 ดังนั้นควรจะพิจารณา
เพ่ิมงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้เพ่ิมข้ึนเพ่ีอให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
6) ในปีการศึกษา 2556 ในการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก

ภาคธุรกิจและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แกผู่้เรียนยังไม่
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 
การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการ จนเป็นที่ยอมรับหรือ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ความตระหนัก สถานศึกษาได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง ทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช.และ 
ปวส. 

ความพยายาม สถานศึกษาได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีให้มากที่สุด โดย
จัดท าโครงการดังนี้ 

1. โครงการปรับพ้ืนฐานผู้เรียน 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า 2.00 ขึ้นไป 
3. โครงการสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่ผู้เรียน 
4. โครงการจัดสอนซ่อมเสริม 
5. โครงการนิเทศกาลสอนและการวัดประเมินผล 
6. โครงการสร้างแรงจูงในใจการเรียน เช่น ทุนการศึกษา เกียรติบัตร รางวัล 
7. โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  
8. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน ออกกลางคัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 
ขึ้นไป ตามประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน  

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 
ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ      
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 218 4 214 152 71.03 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 33 0 33 16 48.48 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 30 0 30 17 56.67 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 147 3 144 112 77.78 
5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 86 2 84 68 80.95 
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 46 1 45 30 66.67 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 32 1 31 15 48.39 
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 
ลงทะเบียน ออกกลางคัน คงเหลือ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 18 0 18 18 100.00 
ประเภทวิชาพาณิชยการ      
9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 125 0 125 93 74.40 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 735 11 724 521 71.96 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง      
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 169 0 169 137 81.07 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 10 1 9 8 88.89 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 16 0 16 6 37.50 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า 64 1 63 60 95.24 
5. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 62 0 62 60 96.77 
6. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 46 0 46 41 89.13 
7. อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโทรคมนาคม 8 0 8 8 100.00 
8. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 0 0 0 0 0.00 
9. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 22 0 22 16 72.73 
10. โยธา/โยธา 63 0 63 37 58.73 
11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 36 0 36 30 83.33 
12. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 11 0 11 5 45.45 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ      
13. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส านักงาน 84 0 84 75 89.29 

รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 591 2 589 483 82.00 
รวมท้ังหมด 1,326 13 1,313 1,004 76.47 

สรุปผลการด าเนินงาน  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้เรียน จ านวน 735 คน  
ออกกลางคัน จ านวน 11 คน  คงเหลือ 724 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 2.00 ขั้นไป จ านวน  
521 คน คิดเป็นร้อยละ 71.96 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้เรียน จ านวน 591 คน 
ออกกลางคัน จ านวน 2 คน  คงเหลือ 589 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 2.00 ขั้นไป จ านวน  
483 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 1,326 คน ออกกกลางคัน จ านวน 13 คน คงเหลือ  
1,313 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 2.00 ขั้นไป จ านวน  1,004 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 

ร้อยละ 76.47 × 5 ÷ 80 = 4.77 ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นางดวงกมล  แก้วนก) 
หัวหน้างานทะเบียน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ให้ความส าคัญกับสถานประกอบการต่างๆ ทั้งใน
จังหวัดยะลาและนอกเขตพ้ืนที่ อีกท้ังบุคคล ชุมชนที่ผู้เรียน ฝึกงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้พิจารณาคัดเลือก สถานประกอบการเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ฝึกงาน โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
2. โครงการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ

คุณภาพผู้เรียน 

ตารางแสดง จ านวนสถานประกอบการ หน่วยงาน และบุคคลในชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน ที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ 3.51 – 5.00  

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจ เฉลี่ย  
3.51-5.00 

ร้อยละ 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

รห
น่ว

ยง
าน

 

บุค
คล

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

รห
น่ว

ยง
าน

 

บุค
คล

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

รห
น่ว

ยง
าน

 

บุค
คล

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 5 5 10 4.16 4.29 4.23 80.30 86.30 83.30 

2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2 2 4 3.90 3.93 3.92 78.00 79.00 78.50 

3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 2 2 4 4.66 4.73 4.70 93.00 95.00 94.00 

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 3 7 10 4.40 4.22 4.31 88.00 84.00 86.00 

5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 5 3 8 4.37 4.73 4.55 87.00 95.00 91.00 

6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 5 5 10 4.14 4.41 4.28 84.00 88.00 86.00 

7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 2 2 4 4.60 4.50 4.55 92.00 90.00 91.00 

8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 2 2 4 3.47 3.77 3.62 69.00 75.00 72.00 

ประเภทวิชาพาณิชยการ            

9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 4 4.63 4.37 4.50 93.00 87.00 90.00 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 28 30 58 4.26 4.33 4.29 84.92 86.59 85.76 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 5 5 10 3.80 3.37 3.59 76.00 67.00 72.00 

2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 4 4 8 4.80 4.62 4.71 96.00 92.00 94.00 



รายงานการประเมินตนเอง ปี 57._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 22 
 

 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลการประเมินความ
พึงพอใจ เฉลี่ย  
3.51-5.00 

ร้อยละ 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

รห
น่ว

ยง
าน

 

บุค
คล

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

รห
น่ว

ยง
าน

 

บุค
คล

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

สถ
าน

ปร
ะก

อบ
กา

รห
น่ว

ยง
าน

 

บุค
คล

ใน
ชุม

ชน
 

รว
ม 

3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 4 2 6 4.86 4.60 4.73 97.00 92.00 95.00 

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า 1 5 6 4.53 4.13 4.33 91.00 83.00 87.00 

5. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ระบบโทรคมนาคม 3 4 7 4.91 4.00 4.46 98.00 84.00 91.00 

6. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง - - - - -  - - -  - 

7. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 4 4  4.80 4.53 4.67 96.00 96.00 94.00 

8. โยธา/โยธา 5 5 10 4.12 4.14 4.13 82.00 83.00 83.00 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร/์ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 2 3 5 4.36 4.40 4.38 87.00 88.00 88.00 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4 4 8 3.90 4.00 3.95 78.00 80.00 79.00 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            

11. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/เทคโนโลยีส านกังาน 2 2 4 4.17 4.00 4.09 82.00 80.00 81.00 

รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 34 38 64 4.43 4.18 4.30 88.30 84.50 86.40 
รวมท้ังหมด 62 68 122 4.34 4.25 4.30 86.61 85.54 86.08 

สรุปผลการด าเนินงาน  สถานประกอบการ หน่วยงาน จ านวน 62 แห่ง  ผลการประเมิน
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.35  จ านวน 62 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 87.00  และชุมชนที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 68 แห่ง ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.27 จ านวน 68 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 86.00 สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนตอบแบบสอบถาม จ านวน 130 แห่ง ผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.31  คิดเป็นร้อยละ 86.5 

ผลการประเมินผลความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงาน 
และชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ตอน ตามล าดับ  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานใน

สถานประกอบการ 
ตอนที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยจ าแนกเป็นภาพรวม
รายด้าน 

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 จากแบบสอบถามปลายเปิด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจที่ส่งไป ได้รับคืน และค่าร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่าง ส่งไป รับคืน ฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ 
สถานประกอบการที่นักเรียน 

นักศึกษาไปฝึกงาน 
42 42 42 100.00 

     

จากตารางที่ 1 แบบสอบถามส่งไป  จ านวน 42 ชุด  ได้รับคืน จ านวน 42 ชุด  และเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกออกเป็นสถานภาพ เพศ ชื่อสถาน
ประกอบการ และต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย  33 78.60 
หญิง 9 21.40 

รวม 42 100.00 
ชื่อสถานประกอบการ 

1. อาร์แอร์การไฟฟ้า 
2. โรงแรมยะลามายเฮาส์ 
3. ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า 
4. หจก.ยะลาเครื่องเย็นเซอร์วิส 
5. ร้านปัญญาแอร์ 
6. ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส 
7. บริษัท ทีโอที จ ากัด 
8. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เขื่อนบางลาง 
9. สกลไดนาโม 
10. ร้านบ้านแอร์ 
11. ร้านสยามไดนาโม 
12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อ าเภอ

กรงปินัง 
13. หจก.เซาท์เทิร์น สวิสซ์บอร์ด 
14. ปากน้ าโพพัฒนา 
15. บริษัทกู๊ดไวลโปรซิสเต็มส์ จ ากัด 

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

2 
3 
1 
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สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
16. เอกอะไหล่ยนต์ แอนด์ เซอร์วิส 
17. อู่บุญชัยเซอร์วิส 
18. ชูการ์มารีน่าคอลโทรล 
19. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.

สงขลา 
20. ธนาคารคูลิ่งแอร์ (หาดใหญ่แอร์เซอร์วิส).

com 
21. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย อ.บาเจาะ 
22. บริษัท ทีโอที นราภัทร 
23. พีอินเตอร์ 
24. ร้านเกรียงไกรแอร์ แบตเตอรี่ 
25. ร้านเกรียงไกร 
26. บริษัท ดีแอทติจุด คลับ จ ากัด 
27. บริษท อาซาร์.อาร์สเทคเซอร์ จ ากัด 
28. องค์การบิรหารส่วนจังหวัด 
29. อุสมาน สถาปนิก 
30. บริษัท สามแสนวิลล่า จ ากัด โครงการทอง

มณี ท่าสตัน 
31. ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
32. บริษัท ทักษิณ ส่งขลา 
33. Sunn.co.ltd 
34. ทูยู่ คอนสตรัดชั่น จ ากัด 
35. หจก. หาดใหญ่สรรพกิจ ก่อสร้าง 
36. โรงแรม ชูการ์ มารีน่า – แฟชั่น 
37. บ้านหะทิงภูเก็ต รีสอร์ท 
38. JIB Computer Group 
39. บริษัท วิชชุสินมาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 
40. บริษัท ทีโอที จ ากัด มหาชน 
41. ไซเพอร์ คอมพิวเตอร์ 
42. Yala Green Energy 
 

2 
3 

20 
3 
 

4 
 

3 
1 
3 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
4 
 

3 
6 
1 
2 
3 

29 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม 
เจ้าของสถานประกอบการ 
หัวหน้างาน 
อ่ืนๆ ผู้จัดการ และสถาปนิก 

 
16 
20 
6 

 
38.10 
47.60 
14.30 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานใน
สถานประกอบการ 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการ โดยจ าแนก
ออกเป็นระดับชั้น และสาขาวิชา 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับชั้น 

ปวช. 
ปวส. 

 
55 
85 

 
39.30 
60.70 

สาขาวิชา 
เครื่องกล 
เครื่องมือกล 
โลหะการ 
ไฟฟ้าก าลัง 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ก่อสร้าง 
โยธา 
สถาปัตยกรรม 

 
5 
6 
4 

82 
8 

10 
20 
5 

 
3.60 
4.30 
2.90 

58.60 
57.00 
7.10 

14.30 
3.60 

รวม 140 100.00 

ตอนที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยจ าแนกเป็นภาพรวม
รายด้าน 

ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน และชุมชน ที่มีต่อการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยจ าแนกเป็นรายข้อ 

ที ่ รายการประเมิน  ̅      ระดับความพึงพอใจ 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 4.31 0.59 มาก 
1 คุณธรรม 4.36 0.62 มาก 

2 จริยธรรม 4.39 0.62 มาก 

3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 4.36 0.62 มาก 

4 พฤติกรรมลักษณะนิสัย 4.29 0.81 มาก 

5 ทักษะทางปัญญา 4.14 0.72 มาก 

 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 4.15 0.63 มาก 

6 ความรู้และทักษะการสื่อสาร 4.12 0.81 มาก 

7 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.09 0.73 มาก 

8 การพัฒนางานในหน้าที่ 4.21 0.58 มาก 
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8 การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 4.26 0.70 มาก 

9 การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 4.53 0.67 มากที่สุด 
10 การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3.87 0.78 มาก 

11 การประยุกต์ใช้ตัวเลข 4.02 0.82 มาก 

12 การจัดการและการพัฒนางาน 4.09 0.73 มาก 

 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 4.14 0.75 มาก 

13 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง 

4.14 0.79 มาก 

14 การประยุกต์วิชาชีพสู่อาชีพ 4.14 0.76 มาก 

 รวม 4.20 0.59 มาก 

จากตารางที่ 4 แสดงว่า ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกงานของ
นักเรียนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก (  ̅ = 4.20 / 
S.D. = 0.59) ข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ( ̅ = 4.80 / S.D. = 0.63) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ( ̅ = 3.87 / S.D. = 0.78) 

ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิด 

ล าดับที่ ปัญหา ความถี่ 
1  ทักษะในการท างาน 5 
2  ปัญหาในการปฏิบัติงานไม่มี 4 
3  ไม่มีความรอบคอบ 4 
4  ขัดข้องในช่วงแรกๆ 4 
5  มีปัญหาด้านภาคทฤษฎีการค านวณหาค่าต่างๆ ทางไฟฟ้า 3 
6  มีปัญหาเกี่ยวกับการสั่งสาน นักศึกษาไม่เข้าใจในการใช้เครื่องมือ 3 
7  นักเรียนนักศึกษาสื่อภาษามาลายูมากเกินไป 3 
8  ต้องมีการพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานและต้องปรับปรุง สมาธิในการ

ท างาน ให้มีความต่อเนื่องและความตั้งใจในงานนั้นๆ มากขึ้น 
3 
 

9  การเดินทางระหว่างที่พักกับสถานที่ฝึกงาน ทางวิทยาลัยควรมีการ
ส ารวจสถานประกอบการเพ่ือประโยชน์ในการฝึกงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2 

10  ให้ทางวิทยาลัยฯ เน้นเรื่องของทักษะในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ในระบบ Auto cad ผลทักษะของการใช้ Sketch up 
 
 
 

2 

11  เนื่องจากนักศึกษาที่มาฝึกงาน ยังคงเป็นนักเรียน ปวช.2 จึงท าให้ 1 
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ล าดับที่ ปัญหา ความถี่ 
มีข้อจ ากัดในการฝึกงาน – ทักษะในการปฏิบัติอู่พอสมควรส่วน
ใหญ่ที่มีปัญหา คือ ความรับผิดชอบการมีวินัยในการมาฝึกงาน 
ยังคงต้องปรับปรุงเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีความกระตือรือร้นในการที่
จะเรียนรู้ในทักษะวิชาชีพ 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1  พึงพอใจกับนักศึกษากลุ่มนี้มาก ขยัน มีความรับผิดชอบ 18 
2  ควรฝึกงานในระยะเวลามากกว่านี้ เพราะน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได ้ 15 
3  ควรมีระเรียบวินัยในการมาฝึกงาน เช่น มาสาย การขาดโดยไม่

แจ้งล่วงหน้า 
10 

4  ควรฝึกให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจ ในการแสดงออกในที่
สาธารณะ เช่นการน าเสนองานที่ได้รับมอบหมายให้ทุกคนใน
ส านักงานได้รับรู้ว่าในขณะนี้ 

5 

5  จิตสาธารณะยังไม่ค่อยมี ต้องคอยให้บอกก่อนถึงจะปฏิบัติตาม 4 
6  นักศึกษาในภาพรวมท างานกันดีมาก ขยันกันทุกคน ตรงต่อเวลา 

การท างานไม่มีปัญหาในวันแรกๆ ก็มีขัดข้องไปบ้าง แต่หลังจากนั้น
ทุกคนสามารถปรับตัวได้ดีทุกคน 

3 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

ปฏิบัติ  

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99  เมื่อ
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

  

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อ
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 
 
 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อ
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 

3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80-89.99 เมื่อ
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

มีผลตาม ข้อ 5 4.31 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (๕) ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายปิยะ  บุญลอย) 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้มีการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา / แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของสถานศึกษา / แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ / แผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัย 
/ แผนงาน / โครงการ / ค าสั่ง / หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง และบันทึกการประชุมที่ใช้ในการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ความพยายาม วิทยาลัยได้สร้างเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เอกสารแสดง
จ านวนผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชา เอกสารแสดงผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เอกสารแสดงร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
เทียบกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในระดับ ปวช. และปวส. 
และรายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรม โครงการดังนี้ 

1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2. โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตารางแสดง จ านวนผู้ เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบร้อยละกับจ านวนผู้ เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร   

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 

ร้อยละ ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 72 65 90.28 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 15 11 73.33 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 9 9 100.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 40 37 92.50 
5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 34 25 73.53 
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 20 20 100.00 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 8 8 100.00 
8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 5 5 100.00 
ประเภทวิชาพาณิชยการ    
9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 19 90.48 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 224 199 88.84 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 78 69 88.46 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 2 2 100.00 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 11 11 100.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า 35 34 97.14 
5. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 28 24 85.71 
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 

ร้อยละ ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
6. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 22 21 95.45 
7. อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโทรคมนาคม 8 8 100.00 
8. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง - - - 
9. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 9 8 88.89 
10. โยธา/โยธา 21 20 95.24 
11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครอืข่ายและสารสนเทศ 20 17 85.00 
12. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 5 5 100.00 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
13. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส านักงาน 55 53 96.36 

รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 294 272 92.52 
รวมท้ังหมด 672 597 88.84 

สรุปผลการด าเนินงาน  ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ผู้เรียนลงทะเบียน
เรียนครบตามหลักสูตร  จ านวน 224 คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน  199 คน   
คิดเป็นร้อยละ 88.84  ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนครบตาม
หลักสูตร  จ านวน 294 คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน  272 คน  คิดเป็นร้อยละ 
92.50   ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรทั้งหมด จ านวน 672 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน  597 คน    คิดเป็นร้อยละ 88.84 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ร้อยละ 88.84 x 5÷80 = 5.55 ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นางศิริพร  รัฐพิทักษ์สันติ) 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้แผนกวิชาจัดท าโครงการและ
กิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทั่วไปและความรู้ในวิชาชีพพ้ืนฐานตามสาขาที่เรียน 

ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET 
2. โครงการจัดสอบ V-NET 

ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการเรียนระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 
ร้อยละ 

ทั้งหมด 
ลงทะเบียนเข้า

สอบ 
ผ่านผลการ

ทดสอบ V-NET 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 72 72 14 19.17 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 15 15 3 20.00 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 9 9 0 0 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง/อิเล็กทรอนิกส์ 72 72 26 36.11 
5. อิเล็กทรอนิกส์     
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 28 28 8 28.57 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม - - - - 
8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 5 5 0 0 
ประเภทวิชาพาณิชยการ     
9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 34 11 32.35 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 236 236 62 26.27 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 77 77 3 3.90 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 2 2 0 0 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 12 12 2 16.67 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า 65 65 11 16.92 
5. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ระบบโทรคมนาคม 32 32 5 15.63 
6. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง - - - - 
7. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 9 9 4 44.44 
8. โยธา/โยธา 21 21 7 33.33 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครอืข่ายและสารสนเทศ 20 20 4 20.00 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 5 5 3 60.00 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส านักงาน 33 33 1 3.03 
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 
ร้อยละ 

ทั้งหมด 
ลงทะเบียนเข้า

สอบ 
ผ่านผลการ

ทดสอบ V-NET 
รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 276 276 40 14.49 

รวมท้ังหมด 512 512 102 19.92 

สรุปผลการด าเนินงาน  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จ านวน 236 คน 
ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเข้าสอบ (V-NET) จ านวน 236 คน  ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ(V-NET) ผ่าน จ านวน 62 
คน ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน 276 คน ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเข้าสอบ  
(V-NET) จ านวน 276 คน  ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ(V-NET) ผ่าน จ านวน 40 คน ผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 
512 คน  ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเข้าสอบ (V-NET) จ านวน 512 คน  ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ(V-NET) ผ่าน 
จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ร้อยละ 19.92 × 5 ÷ 50 = 1.92 ต้องปรับปรุง 2 

 

ผู้รายงาน   
(นางศิริพร  รัฐพิทักษ์สันติ) 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ฝ่ายและแผนกวิชาภาษาอังกฤษ 
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดสอบ V-NET 

ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการเรียนระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 

ร้อยละ 
ทั้งหมด 

ลงทะเบียนเข้า
สอบ 

ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มรายวชิา
ภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 73 73 49 67.12 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 15 15 7 46.67 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 9 9 7 77.78 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง/อิเล็กทรอนิกส์ 72 72 62 86.11 
5. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 28 28 27 96.43 
6. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม - - - - 
7. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 5 5 5 100.00 
ประเภทวิชาพาณิชยการ     
8. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 34 29 85.29 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 236 236 113 78.81 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 77 77 52 67.53 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 2 2 1 0 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 12 12 3 50.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า 65 65 9 75.00 
5. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ระบบโทรคมนาคม 32 31 14 43.75 
6. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง - - - - 
7. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 9 9 9 100.00 
8. โยธา/โยธา 21 21 18 85.71 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 20 20 19 95.00 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 5 5 5 100.00 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส านักงาน 33 33 28 78.79 
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 

ร้อยละ 
ทั้งหมด 

ลงทะเบียนเข้า
สอบ 

ที่มีคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป
ในกลุ่มรายวชิา
ภาษาอังกฤษ 

รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 276 276 218 78.99 
รวมท้ังหมด 512 512 404 78.91 

สรุปผลการด าเนินงาน  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จ านวน 236 คน 
ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเข้าสอบ (V-NET) จ านวน 236 คน  ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 186 คน ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.2) จ านวน 276 คน ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเข้าสอบ (V-NET) จ านวน 276 คน  ผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบ(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 218 คน ผู้เรียน
ทั้งหมด จ านวน 512 คน  ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนเข้าสอบ (V-NET) จ านวน 512 คน  ผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ
(V-NET) ผ่าน จ านวน 404 คน คิดเป็นร้อยละ 78.91 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ร้อยละ 78.91 × 5 ÷ 50 = 7.89 ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นางศิริพร  รัฐพิทักษ์สันติ) 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-- ไม่มีผลการประเมินเนื่องจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังไม่ก าหนดแบบทดสอบ – 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน ทั้ง

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

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

ส าเร็จการศึกษา เช่น โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชา โครงการเรียนการสอน โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
11 ดี 11 เก่ง ทั้งนี้ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 

6. ก าหนดให้มีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและผู้เรียน เพ่ือสร้างความตระหนักในการ
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความพยายามเพ่ือให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ก าหนด ดังนี้ 

1. โครงการ Home room (ดูแลผู้เรียน) 
2. โครงการเยี่ยมบ้าน 
3. โครงการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
4. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
5. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
6. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
7. โครงการดนตรี กีฬา ต้านภัยยาเสพติด 
8. โครงการ SMS เข้า-ออก สถานศึกษา 

ตารางแสดง จ านวนผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 
ร้อยละ 

แรกเขา้ ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 137 73 53.28 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 27 12 44.44 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 20 8 40.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 93 37 39.78 
5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 69 27 39.13 
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 49 16 32.65 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 48 9 18.75 
8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 9 4 44.44 
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน(คน) 
ร้อยละ 

แรกเขา้ ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเภทวิชาพาณิชยการ    
9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 92 32 34.78 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 544 218 40.07 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 103 62 60.19 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 5 2 40.00 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 21 3 14.29 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า 41 32 78.05 
5. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 38 23 60.53 
6. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 23 18 78.26 
7. อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโทรคมนาคม 13 9 69.23 
8. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 0 0 0 
9. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 12 0 0 
10. โยธา/โยธา 23 20 86.96 
11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครอืข่ายและสารสนเทศ 35 17 48.57 
12. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 6 5 83.33 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
13. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส านักงาน 47 21 44.68 

รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 367 212 57.77 
รวมท้ังหมด 911 430 47.20 

สรุปผลการด าเนินงาน  ผู้เรียนแรกเข้า ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 
544 คน  จ า ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 ผู้เรียนแรกเข้า ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 367 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวน 212 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.77  ผู้เรียนแรกเข้า ทั้งหมด จ านวน 911 คน  ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 430 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.20  

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ร้อยละ 47.20 × 5 ÷ 80 = 2.95 พอใช้ 3 

 

ผู้รายงาน   
(นางดวงกมล  แก้วนก) 
หัวหน้างานทะเบียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ท างาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ตามสาขาวิชาและสาขางาน เกี่ยวกับการมีงานท า การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาต่อภายใน 1 ปี โดย
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการผู้เรียน ได้เสนอโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศกึษาให้สถานศึกษาด าเนินการอนุมัติโครงการ และงานแนะแนวด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ ดังนี้ 

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

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยการใช้แบบ
ส ารวจและติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดยตรง สอบถามเพ่ือนร่วมชั้น ครูที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง และ
ขั้นตอนสุดท้ายใช้วิธีการโทรศัพท์  ติดต่อกับผู้ เรียนโดยตรงแล้วท าข้อมูลการติดตามประมวลผล  
และสรุปผล จัดท าโครงการดังนี้ 

1. โครงการฝึกประสบการวิชาชีพ(ฝึกงาน) 
2. โครงการจัดหางาน 
3. โครงการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือ ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 

ตารางแสดง จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้ท างาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน (คน) 
รว

มท
ั้งห

มด
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

ส า
เร็จ

กา
รศ

ึกษ
าใ

นป
ทีี่ผ

่าน
มา

 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

ท า
งา

นใ
นส

ถา
นป

ระ
กอ

บก
าร

 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 41 0 0.00 2 4.88 39 95.12 41 100.00 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 5 0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 2 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 24 0 0.00 0 0.00 17 70.83 17 70.83 
5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 31 0 0.00 0 0.00 28 90.32 28 90.32 
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 11 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 16 0 0.00 0 0.00 15 93.75 15 93.75 
8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 7 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 
ประเภทวิชาพาณิชยการ          
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน (คน) 

รว
มท

ั้งห
มด

 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

ส า
เร็จ

กา
รศ

ึกษ
าใ

นป
ทีี่ผ

่าน
มา

 

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

ท า
งา

นใ
นส

ถา
นป

ระ
กอ

บก
าร

 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

ศึก
ษา

ต่อ
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 

9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 0 0.00 0 0.00 20 86.96 20 86.96 
รวมระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชพี 160 0 0.00 2 1.25 144 90.00 146 91.25 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.2)          
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 75 0 0.00 38 50.67 23 30.67 61 81.33 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ 

เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 38 0 0.00 22 57.89 6 15.79 28 73.68 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า 

/ติดต้ังไฟฟ้า 12 0 0.00 3 25.00 5 41.67 8 66.67 
5. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

/ระบบโทรคมนาคม 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
6. การก่อสร้าง/ 

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
7. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 2 0 0.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 
8. โยธา/โยธา 10 0 0.00 7 70.00 0 0.00 7 70.00 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ 

ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 11 0 0.00 5 45.45 3 27.27 8 72.73 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/ 

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12 0 0.00 3 25.00 4 33.33 7 58.33 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          
11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

/เทคโนโลยีส านักงาน 25 0 0.00 8 32.00 11 44.00 19 76.00 
รวม ระดบัชัน้ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง 185 0 0.00 86 46.49 53 28.65 139 75.14 

รวมทั้งหมด 345 0 0.00 88 25.51 197 57.10 217 62.90 

สรุปผลการด าเนินงาน  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ส าเร็จการศึกษา
ในปีที่ผ่านมา  จ านวน 160 คน  ไม่มีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ท างานในสถานประกอบการ จ านวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.25 และศึกษาต่อ จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวน 185 คน ไม่มีผู้ประกอบอาชีพอิสระ ท างานใน
สถานประกอบการ จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 46.49  และศึกษาต่อ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.65 มีผู้เรียนทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 345 คน เป็นผู้เรียนที่ประกอบอาชีพอิสระ ท างานใน
สถานประอบการ และศึกษาต่อ จ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90 
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ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ร้อยละ 62.90 × 5 ÷ 80 = 3.93 ดี 4 

 

ผู้รายงาน   
(นายกระจ่าง  ชัยสินธุ์) 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับริการที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายเกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับริหารที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยงานแนะแนว
อาชีพและการจัดหางานโดยจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดส่งหนังสือถึงสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือ
นายจ้าง เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัย ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการที่
ผู้ส าเร็จการศึกษา เข้าท างาน ในการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ์กรณีสถานประกอบการอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
หากสถานประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดขอความร่วมมือส่งทางไปรษณีย์ แล้วน าข้อมูลมาประมวลหาค่าเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

ตารางแสดง ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือผู้รับริการ
ที่มีคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา 
จ านวนแบบสอบถาม 

ที่ตอบกลับ 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   
1. เครื่องกล 9 34.60 
2. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 0 0 
3. ช่างเชื่อมโลหะ 0 0 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 10 38.50 
5. อิเล็กทรอนิกส์ 5 19.20 
6. การก่อสร้าง 0 0 
7. สถาปัตยกรรม 0 0 
8. โยธา 0 0 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 2 7.70 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 0 0 

รวม 26 100.00 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   
11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 0 

รวม 0 0 
รวมท้ังหมด 26 100.00 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับ  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจที่ส่งไป ได้รับคืน และค่าร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่าง ส่งไป รับคืน ฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ 
สถานประกอบการ ชุมชน 26 26 26 100.00 

จากตารางที่ 1 แบบสอบถามส่งไป  จ านวน 26 ชุด  ได้รับคืน จ านวน 26 ชุด  คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 และเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  26 ชุด 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกออกเป็นสถานภาพ สถาน
ประกอบการ และชุมชน 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ   
สถานประกอบการ  26 100.00 
รวม 26 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ สถานประกอบการ จ านนวน 26 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.00      

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน และชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจ ของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน และชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ที ่ รายการประเมิน  ̅      ระดับความพึงพอใจ 
 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ 4.32 0.49 มาก 
1  การตรงต่อเวลา 3.96 1.03 มาก 
2  การแต่งกาย 4.42 0.64 มาก 
3  การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 4.34 0.62 มาก 
4  การปฏิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ 4.07 0.62 มาก 
5  ความซื่อสัตย์สุจริต 4.42 0.50 มาก 
6  การรักษาความสะอาดสถานท่ีปฏบิัติงาน 4.11 0.76 มาก 
7  มีกริยา มารยาทเหมาะสม 4.26 0.72 มาก 
8  การไมเ่กี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 4.57 0.64 มากที่สุด 
9  มีความขยันในการปฏิบัติงาน 4.57 0.57 มากที่สุด 
10  มีความอดทนในการปฏิบัติงาน 4.50 0.58 มากที่สุด 

 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 3.94 0.46 มาก 
11  สามารถพูดและสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับ

สถานการณ ์
4.00 0.69 มาก 

12  สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลทั่วไปได ้ 3.84 0.61 มาก 
13  สามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลูได ้ 3.69 0.92 มาก 
14  สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได ้ 3.50 0.76 มาก 
15  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ด ี 4.15 0.83 มาก 
16  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน 4.23 0.58 มาก 
17  ปฏิบัติงานถูกต้องตามขั้นตอน 4.03 0.59 มาก 
18  มีความรเิริ่มสร้างสรรค์ 3.88 0.65 มาก 
19  สามารถบวก ลบ เลขได ้ 4.00 0.56 มาก 
20  สามารถบริหารจัดการงานได้ด ี 4.00 0.63 มาก 
21  มีความสามารถในการพัฒนางานได้ด ี 4.03 0.77 มาก 

 ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 4.10 0.51 มาก 
22  ใช้เครื่องมือวัสด ุและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 4.11 0.71 มาก 
23  มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 4.03 0.72 มาก 
24  มีความรู้และความสามารถในงานของตนเอง 4.00 0.63 มาก 
25  มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน 3.80 0.69 มาก 
26  สามารถแก้ไขปัญหาได้ด ี 3.80 0.63 มาก 
27  มีบุคลิกภาพ เหมาะสมในการปฏบิัติงาน 4.11 0.81 มาก 
28  ปฏิบัติตามค าแนะน าของครูฝึกไดด้ี 4.38 0.57 มาก 
29  ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและ

ส่วนรวม 
4.26 0.72 มาก 

30  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 4.42 0.57 มาก 

 เฉลี่ยรวม 4.12 0.45 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจในด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  ด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ( ̅ = 4.32 / S.D. = 0.49) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด  
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( ̅ = 4.57 / S.D. = 0.72) ข้อ และมีความขยันในการปฏิบัติงาน ( ̅ = 4.57 / S.D. = 0.64) ข้อ  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การตรงต่อเวลา ( ̅ = 3.69 / S.D. = 1.03) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ( ̅ = 3.94 / S.D. = 0.46) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน ( ̅ = 4.23 / S.D. = 0.58) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สามารถใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปได้ ( ̅ = 3.50 / S.D. = 0.67) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิด 

ล าดับที่ ปัญหา ความถี่ 
1 อยากให้อาจารย์ฝึกสอนเน้นทักษะด้านงานปฏิบัติให้เข้มข้นกว่า

ด้านทฤษฏี 
2 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1 ควรมีการค านวณ 1 
2 เด็กทุกคนมีความน่ารักและประพฤติตัวตามระเบียบที่หน่วยงาน

บังคับ 
1 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจโดย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

ปฏิบัติ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

2 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 50-59.99  เมื่อ
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

  

3 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 60-69.99 เมื่อ
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

  

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 70-79.99 เมื่อ
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 
 
 

  

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.51-5.00 คิดเป็นร้อยละ 80-89.99 เมื่อ

มีผลการ
ด าเนินงาน 

- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจ  
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
เทียบข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณา
จากภาพรวม 

4.12 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายกระจ่าง  ชัยสินธุ์) 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
และการจัดหางาน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ในแต่ละตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลีย่สะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป 

ค่าคะแนน  
     = ร้อยละ จากประเด็นพิจารณา × 5 ÷ 80 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้  2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 
75.72 × 5 ÷ 
80 = 4.77 

4 (ดี) 

1.2 ระดับความพึงพอใจของสถาน
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(5) 

5 (ดีมาก) 

1.3 ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ค่าคะแนน  
     = ร้อยละ จากประเด็นพิจารณา × 5 ÷ 80 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้  2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 
88.84 × 5 ÷ 
80 = 5.55 

5 (ดีมาก) 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

ค่าคะแนน  
     = ร้อยละ จากประเด็นพิจารณา × 5 ÷ 50 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้  2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 
19.92 × 5 ÷ 
80 = 1.99 

 

2  
(ต้องปรับปรุง) 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ค่าคะแนน  
     = ร้อยละ จากประเด็นพิจารณา × 5 ÷ 50 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้  2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 
78.91 × 5 ÷ 
80 = 7.89 

 
 

5  
(ดีมาก) 

1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ค่าคะแนน  
     = ร้อยละ จากประเด็นพิจารณา × 5 ÷ 80 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้  2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงด่วน 0.00-1.50 

 
--ไม่มีผลการประเมิน-- 

1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ค่าคะแนน  
     = ร้อยละ จากประเด็นพิจารณา × 5 ÷ 80 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้  2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 
47.20 × 5 ÷ 
80 = 2.95 

 
 

2  
(ต้องปรับปรุง) 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
 
 

ค่าคะแนน  
     = ร้อยละ จากประเด็นพิจารณา × 5 ÷ 80 

- ดีมาก 4.51-5.00 
- ดี 3.51-4.50 
- พอใช้  2.51-3.50 
- ต้องปรับปรุง  1.51-2.50 
- ต้องปรับปรุงด่วน 0.00-1.50 

ร้อยละ 
62.90 × 5 ÷ 
80 = 3.93 

 
 

4 (ดี) 

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) 
- ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล
ตาม(๕) 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑ 4.00 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ได้สนับสนุนให้แต่ละแผนกวิชาจัดท าแผนการเรียน
ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน  9 สาขางาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
จ านวน 11 สาขางาน ตามกรอบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ  เน้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยต้องมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะทุกรายวิชา  และยังมีการจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียนออกไปฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการก่อนจบการศึกษาของแต่ละหลักสูตรฯ 1 ภาคเรียน  นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ครูไปนิเทศ/
ติดตามการฝึกของผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลจากสถานประกอบการมาจัดท า/พัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละ
แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

ความพยายาม สถานศึกษาได้ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 
1. โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 
2. โครงการวิเคราะห์หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการ

พัฒนาหลักสูตร 
ปฏิบัติ - ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ข อ ง ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน 

2 สถานศึกษามี การ พัฒนาหลั กสู ตร่ วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติ - รายงานผลความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อการ
ฝึกงาน ของนักเรียนนักศึกษา 

3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร ปฏิบัติ - โครงการ 
- ค าสั่ง 

4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร   
5 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่

พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน 
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ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) พอใช้ 3 

 

ผู้รายงาน   
(นางกฤตยา  ประจง) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะให้ครูผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครูทุกคนต้องจัดท าโครงการสอน/แผนการ
สอนย่อ และแผนการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน  นอกจากนี้ครูจะต้องมีการพัฒนาแผนการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอน/การประเมินผลว่าเป็นไปตามโครงการสอน/แผนการเรียนรู้หรือไม่ โดยหัวหน้าแผนกวิชา 
และฝ่ายวิชาการ เพื่อที่จะได้น าผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 

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

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ฯ รายวิชานั้นจะต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ เช่น การวิเคราะห์

หลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา สาระส าคัญ/
เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผล/ประเมินผล มีการบูร
ณาการคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

- มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
- การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

3. มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน 

ตารางแสดง จ านวนรายวิชาที่ใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวนรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาฯ 

ร้อยละ 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 2
 

รว
ม 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 2
 

รว
ม 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)        
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 27 27 54 27 27 54 100.00 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25 30 55 22 27 49 89.09 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 26 28 54 26 28 54 100.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 28 24 52 28 24 52 100.00 
5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 28 29 57 28 29 57 100.00 
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 24 25 49 20 22 42 85.71 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 26 27 53 26 27 53 100.00 
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวนรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาฯ ร้อยละ 

8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 28 26 54 28 26 54 100.00 
ประเภทวิชาพาณิชยการ         
9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 25 51 26 25 51 100.00 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 238 241 479 231 235 466 97.29 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)         
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
10. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 61 53 114 61 53 114 100.00 
11. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 13 21 34 13 21 34 100.00 
12. ช่างเชื่อมโลหะ/ 

เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
21 25 46 21 25 46 100.00 

13. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า 39 43 82 39 43 82 100.00 
14. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 22 22 44 22 22 44 100.00 
15. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 45 86 41 45 86 100.00 
16. อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0.00 
17. การก่อสร้าง/ 

เทคนิคการควบคมุงานก่อสร้าง 
0 0 0 0 0 0 0.00 

18. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 20 24 44 20 24 44 100.00 
19. โยธา/โยธา 40 46 86 40 46 86 100.00 
20. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ 

ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
18 

 
22 40 18 22 40 100.00 

21. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/ 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์

20 18 38 20 18 38 100.00 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         
22. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส านักงาน 20 18 38 20 18 38 100.00 
รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 315 337 652 315 337 652 100.00 

รวมท้ังหมด 553 578 1,131 546 572 1,118 98.85 

สรุปผลการด าเนินงาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอนจ านวน 479 
รายวิชา  ได้รับการพัฒนาฯ  จ านวน 466 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 97.29  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอนจ านวน 652 รายวิชา ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 652 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 1,131 รายวิชา ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 1,118 รายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 98.85 
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ตารางแสดง สรุปผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน  

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวมเฉลี่ย 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1. เครื่องกล 4.49 4.44 4.47 มาก 
2. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 4.32 4.44 4.38 มาก 

3. เทคนิคการเชื่อมและการผลิต 4.2 4.52 4.36 มาก 

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 4.61 4.48 4.55 มากที่สุด 

5. อิเล็กทรอนิกส์ 4.41 4.44 4.43 มาก 

6. โยธา 4.11 4.42 4.27 มาก 

7. การก่อสร้าง 4.43 4.61 4.52 มาก 

8. สถาปัตยกรรม 4.33 4.31 4.32 มาก 

9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 4.79 4.41 4.60 มากที่สุด 

10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4.39 4.53 4.46 มาก 

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.39 4.49 4.44 มาก 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ       
12. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.41 4.39 4.40 มาก 
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์       
13. สามัญ 4.48 4.51 4.50 มาก 
14. สัมพันธ์ 4.45 4.24 4.35 มาก 
ประเภทพ้ืนฐาน       
15. เทคนิคพ้ืนฐาน 4.42 4.43 4.43 มาก 

รวมท้ังหมด 4.42 4.44 4.43 มาก 

 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่ ง เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

ปฏิบัติ - ข้ อ มู ล ร า ย วิ ช า ทั้ ง ห ม ด ที่
สถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอน 

- หลักฐานหรือค าสั่งมอบหมาย
วิชาสอนหรือตารางสอน 

- แผนการจัดการเรียนรู้  ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ ปั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงของครูแต่ละ
คนทุกรายวิชาที่สอน 

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 -   
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59.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 -

69.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 
  

4 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 -
79.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

  

5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80ขึ้น
ไป ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา 

มีผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 98.85 

- ร้อยละของครูที่จัดท าแผนการ
จั ดกา ร เ รี ย นรู้  ด้ ว ย เทคนิ ค 
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม  และคุณลักษณะอันพึง
ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ ปั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียงของครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นางกฤตยา  ประจง) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการด าเนินการให้แผนกวิชาได้จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)โดยมีการ
มอบหมายให้ครูผู้สอนรับผิดชอบการสอนในรายวิชาที่ตรง/สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ 
ความถนัดและประสบการณ์การสอนที่ชัดเจนและเหมาะสม 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการด าเนินการให้แผนกวิชาได้มีการมอบหมายให้
ครูผู้สอนรับผิดชอบการสอนในรายวิชา มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และบูรณาการ
รายวิชาที่มีคุณภาพ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหน้าแผนกวิชา และฝ่ ายวิชาการ 
นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ
ครูผู้สอนทุกรายวิชา และทุกภาคเรียน  มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  มี
ประเด็นการประเมิน 4 ด้าน  ดังนี้  ด้านวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและความ
รับผิดชอบ ด้านการวัดและประเมินผล และมีการจัดโครงการดังนี้ 

1. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
4. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

 

หมายเหตุ  
1. ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ้งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศกาลเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าการบันทึกการสอน 
3. มีการนิเทศกาลจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกการสอน 

ตารางแสดง จ านวนรายวิชาที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนรายวิชาทั้งหมด 
**แผนการสอนฯ**  

ทุกรายวชิา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่2
 

รว
ม 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่2
 

รว
ม 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)        
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 27 27 54 27 27 54 100.00 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 25 30 55 22 27 49 89.09 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 26 28 54 26 28 54 100.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 28 24 52 28 24 52 100.00 
5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 28 29 57 28 29 57 100.00 
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 24 25 49 20 22 42 85.71 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 26 27 53 26 27 53 100.00 
8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 28 26 54 28 26 54 100.00 
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ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนรายวิชาทั้งหมด 
**แผนการสอนฯ**  

ทุกรายวชิา 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่2
 

รว
ม 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่1
 

ภา
คเ

รีย
นท

ี ่2
 

รว
ม 

ประเภทวิชาพาณิชยการ         
9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 25 51 26 25 51 100.00 

รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 238 241 479 231 235 466 97.29 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)         
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม         
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 61 53 114 61 53 114 100.00 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 13 21 34 13 21 34 100.00 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 21 25 46 21 25 46 100.00 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า 39 43 82 39 43 82 100.00 
5. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 22 22 44 22 22 44 100.00 
6. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 41 45 86 41 45 86 100.00 
7. อิเล็กทรอนิกส์/ระบบโทรคมนาคม 0 0 0 0 0 0 0.00 
8. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0.00 
9. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 20 24 44 20 24 44 100.00 
10. โยธา/โยธา 40 46 86 40 46 86 100.00 
11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครอืข่ายและสารสนเทศ 18 22 40 18 22 40 100.00 
12. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20 18 38 20 18 38 100.00 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         
13. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส านักงาน 20 18 38 20 18 38 100.00 

รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 315 337 652 315 337 652 100.00 
รวมท้ังหมด 553 578 1,131 546 572 1,118 98.85 

**แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง** 

สรุปผลการด าเนินงาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดสอนจ านวน 479 
รายวิชา  ได้รับการพัฒนาฯ  จ านวน 466 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 96.96  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  เปิดสอนจ านวน 652 รายวิชา ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 652 รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 
100.00  รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 1,131 รายวิชา ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 1,118 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 89.85 
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการ
ปฏิบัติ 

เอกสารหลักฐาน 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ด้ ว ย เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร ส อ น ที่
หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา 

ปฏิบัติ - ข้อมูลรายวิชาทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
- ค าสั่งมอบหมายวิชาสอนหรือตารางสอน 
- รายวิชาที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- รายวิชาที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมการจัดการเรียน

การสอน 
- รายวิชาที่มีการนิเทศกาลจัดการเรียนการสอนและให้ครูท าบันทึก

หลังการสอน 
- รายวิชาที่ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย และผลการนิเทศกาลจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิ
จับเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
- รายวิชาที่ครูน าผลจากการวิจยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน

การสอน 
- รายวิชาที่ครูน าผลจากการวิจยัไปแกไ้ขปัญหาหรือพัฒนาการเรียน

การสอน 

2 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม 
( 1 )  ร้ อ ย ล ะ  
50-59.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

  

3 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม 
( 1 )  ร้ อ ย ล ะ  
60-69.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

  

4 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม 
( 1 )  ร้ อ ย ล ะ  
70-79.99 ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 
 

  

5 สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม 
( 1 )  ร้ อ ย ล ะ  
80ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอน
ทั้งหมดในสถานศึกษา 

มีผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
98.85 

 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผล (5) ดีมาก 5 
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ผู้รายงาน   
(นางกฤตยา  ประจง) 

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษาให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีที่
หลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัดและประเมินผลไปใช้ใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้ เรี ยน ที่มุ่ งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการเพ่ือระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้ 

1.  โครงการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
3. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

ตารางแสดง จ านวนครูที่มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนครูทั้งหมด 
ครูที่มีการวัดและ

ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
16. เครื่องกล 19 19 100.00 
17. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 6 6 100.00 

18. เทคนิคการเชื่อมและการผลิต 6 6 100.00 

19. ช่างไฟฟ้าก าลัง 13 13 100.00 

20. อิเล็กทรอนิกส์ 12 12 100.00 

21. การก่อสร้างและโยธา 9 9 100.00 

22. สถาปัตยกรรม 5 5 100.00 

23. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 4 4 100.00 

24. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3 3 100.00 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
25. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 100.00 
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์    
26. สามัญ-สัมพันธ์ 24 24 100.00 
ประเภทพ้ืนฐาน    
27. เทคนิคพ้ืนฐาน 9 9 100.00 

รวมท้ังหมด 121 121 100.00 
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ตารางแสดง จ านวนครูที่มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนครูทั้งหมด 
ครูที่ด าเนินการตามประเด็นพิจารณา 

ร้อยละ 
1 2 3 4 5 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        
1. เครื่องกล 19      100.00 
2. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 6      100.00 

3. เทคนิคการเชื่อมและการผลิต 6      100.00 

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 13      100.00 

5. อิเล็กทรอนิกส์ 12      100.00 

6. การก่อสร้างและโยธา 9      100.00 

7. สถาปัตยกรรม 5      100.00 

8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 4      100.00 

9. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3      100.00 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        
10. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11      100.00 
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์        
11. สามัญ-สัมพันธ์ 24      100.00 
ประเภทพ้ืนฐาน        
12. เทคนิคพ้ืนฐาน 9      100.00 

รวมท้ังหมด 121 100.00 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

ปฏิบัติ - แผนการสอนย่อ 
 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผล
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน 

ปฏิบัติ - สมุดประเมินผลของครูทุกคน 
 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่
สอน 

ปฏิบัติ - สมุดประเมินผลของครูทุกคน 
 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน 
 
 
 

ปฏิบัติ - แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนตามรายวิชา 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่

ปฏิบัติ - งานวิจัยในชั้นเรียน  
ปีการศึกษา 2557 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นางศิริพร  รัฐพิทักษ์สันติ) 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

ความตระหนัก  วิทยาลั ย เทคนิ คยะลา  มีการก าหนดให้ ผู้ เ รี ยน  เก็บหลักฐาน  
ที่จะต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มีการวางแผนในการด าเนินการฝึกงาน  
ของผู้เรียน ในสถานประกอบการของวิทยาลัยฯ โดยได้ด าเนินการดังนี้คือ 

1. โครงการคัดเลือกและท าความร่วมมือกับสถานที่ฝึกงาน 
2. โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน 
3. โครงการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ  
4. โครงการประชุมสัมมนาครูนิเทศการฝึกงาน 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามี การคั ด เลื อกสถานประกอบการ 

หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับสาขางาน 

ปฏิบัติ - หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
- ค าร้องขอฝึกงาน 
- หนังสือตอบรับ 
- หนังสือส่งตัว นศ. ฝึกงาน 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงาน
พร้อมมีคู่มือการฝึกงาน 

ปฏิบัติ - ค าสั่ง 
- รายงานผล 
- ข้อปฏิบัติ 
 

3 สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน 

ปฏิบัติ - ค าสั่ง 
- สมุดแบบนิเทศ 
 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน 

ปฏิบัติ - คะแนนนิเทศ 
- แบบรายงานแบบนิเทศ 
 

5 สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนเพ่ือน า
ผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมกับสัมมนา 

ปฏิบัติ - รายงานการประชุม 
- หนังสือเชิญสถานประกอบการ 
 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายปิยะ  บุญลอย) 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 

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

ปฏิบัติ (1) 
(2)และ(3) 

3  
(พอใช้) 

2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา 

- 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(5) 

5 
(ดมีาก) 

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 (๑) 
และมีผล(5) 

5  
(ดีมาก) 

2 .4  ระดั บ คุณภาพในการ วั ด แล ะ
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 5 
ข้อ 

5  
(ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 4.60 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 2 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะ
ผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่าย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยฯ 

ความตระหนัก ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลั ย เทคนิคยะลา  ตามค านั่ งส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา  ที่  851/2555  
ลงวันที่ 10 พ.ศ. 2555 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้อาศัยกฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและการประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และอาศัยอ านาจระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 4 ซึ่งคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคยะลา  
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี คือ 2555-2558 คณะกรรมการวิทยาลัย ได้มาโดยการสรรหา 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 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิค
ยะลา ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้ด าเนินการเสนอรายชื่อประธานกรรมการ 
และในการประชุมคณะกรรมการฯ ได้ร่วมวางแผนบริหารงาน พร้อมข้อเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา น ามาใช้ในการด าเนินงานและการบริหารงานของวิทยาลัยฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จ านวน 9 คน (วิธีสรรหา) จัดท าโครงการดังนี้ 

1. กิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัย 
2. ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา/วิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ

สถานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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ผลการประเมินความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 10 90.9 
หญิง 1 9.1 

รวม 11 100.0 
อายุ   
30 – 40 ปี 5 45.5 
41 - 50 ปี 1 9.1 
51 - 60 ปี 5 45.5 

รวม 11 100.0 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี 1 9.1 
ปริญญาโท 1 9.1 
ปริญญาเอก 9 81.8 

รวม 11 100.0 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะของผู้บริหาร 
 
ตาราง  2  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายด้านและภาพรวม                   
 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
1. ด้านบุคลิกภาพ 4.47 .158 มาก 
2. การพัฒนาองค์กร 4.18 .264 มาก 
3. การเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและ
คุณธรรม 

4.30 .296 มาก 

4. มนุษยสัมพันธ์ 4.58 .397 มากที่สุด 
5. ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ 4.58 .424 มากที่สุด 
6. ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา 4.59 .340 มากที่สุด 
7. การจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.58 .433 มากที่สุด 

รวม 4.41 .101 มาก 
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จากตาราง 2  แสดงว่า  ด้านบุคลิกภาพ  ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัย เทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า   มีค่ า เฉลี่ ย ในระดับมาก 
( x  =4.41/S.D.=.101)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา 
( x =4.59/S.D.=.340) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การพัฒนาองค์กร ( x = 4.18/S.D.=.264)   
 
ตาราง  3  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านบุคลิกภาพ 
 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
1. ด้านบุคลิกภาพ    
1.1 แต่งกายเหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ  4.36 .505 มาก 
1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรม 4.36 .809 มาก 
1.3 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้บริหาร 4.45 .522 มาก 
1.4 รอบรู้ มีทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติ 

4.55 .522 มากที่สุด 

1.5 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 4.45 .522 มาก 
1.6 จัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์ 4.56 .522 มากที่สุด 
1.7 รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงาน 

4.55 .820 มากที่สุด 

รวม 4.47 .158 มาก 
จากตาราง 3  แสดงว่า  ด้านบุคลิกภาพ  ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึ กษา  วิ ทยาลั ย เทคนิ คยะลา  โดยแสดง เป็ นภาพรวม  พบว่ า  มี ค่ า เ ฉลี่ ย ในระดับมาก  
( x  =4.47/S.D.=.158) และข้อที่ มีค่ า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด  คือ  จั ดสินใจ เหมาะสมกับสถานการณ์  
( x =4.56/S.D.=.522) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ แต่งกายเหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ( x  = 4.36/S.D.=.505/809)   
 
ตาราง  4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม                   

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
2. การพัฒนาองค์กร    
2.1 คัดเลือกบุคคลเข้าท างานตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 4.64 .505 มากที่สุด 
2.2 มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการบริหาร
จัดการอย่างชัดเจน 

4.64 .674 มากที่สุด 

2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

4.64 .505 มากที่สุด 

2.4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.74 .467 มากที่สุด 
2.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 3.45 1.21 ปานกลาง 
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2.6 บริหารจัดการ ทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.55 .688 มาก 
2.7 น านโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.73 .467 มาก 
2.8 บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.27 .905 ปานกลาง 
2.9 ก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

4.36 .809 มาก 

2.10 น าผลการประเมินมาทบทวนนโยบาย ปรับปรุง
และพัฒนาองค์กร 

3.82 .751 มาก 

รวม 4.18 .264 มาก 
จากตาราง 4  แสดงว่า  การพัฒนาองค์กร ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา วิทยาลัย เทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า   มีค่ า เฉลี่ ย ในระดับมาก  
( =4.18/S.D.=.264) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( x   =4.74/S.D.=.467) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ( x = 3.27/S.D.=.905)   
 
ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม                   

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
3. การเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและ
คุณธรรม    
3.1 มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 4.09 .831 มาก 
3.2 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน 3.91 .944 มาก 
3.3 มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ 4.27 .786 มาก 
3.4 เปิดเผยข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายใต้กฎระเบียบ 

4.36 .674 มาก 

3.5 มีวิสัยทัศน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร 4.64 .505 มากที่สุด 
3.6 ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ 4.55 .522 มากที่สุด 

รวม 4.30 .296 มาก 
จากตาราง 5  แสดงว่า  การเป็นผู้ก ากับดูแลที่ดีภายใต้กรอบจริยธรรมและคุณธรรมโดยแสดงเป็น

ภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  (  =4.30/S.D.=.296) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ   
มีวิสัยทัศน์โดยมองการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร(   =4.64/S.D.=.505) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน (   = 3.91 /S.D.944)   
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ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม                   

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
4. มนุษยสัมพันธ์    
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ 4.73 .467 มากที่สุด 
4.2 ยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร 4.55 .522 มากที่สุด 
4.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได้ 4.45 .522 มาก 

รวม 4.58 .397 มากที่สุด 
จากตาราง 6  แสดงว่า  มนุษยสัมพันธ์ ระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( x  =4.58/S.D.=.397) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับ ( x  =4.73/S.D.=.467) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับปรึกษาหารือได้ ( x  = 4.45/S.D.=.522)   
 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม                   
 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
5. ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ    
5.1 ใช้วธิีการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพ 4.64 .505 มากที่สุด 
5.2 มีความสามารถในการจูงใจ 4.55 .522 มากที่สุด 
5.3 สามารถชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  

4.55 .522 มากที่สุด 

รวม 4.58 .424 มากที่สุด 
 จากตาราง 7  แสดงว่า ความสามารถในการสื่อสารและการจูงใจ  ระดับความคิดเห็นในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด  ( x  =4.59/S.D.=.424) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ใช้วิธีการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพ  
( x  =4.64/S.D.=.505) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความสามารถในการจูงใจสามารถชี้แจงให้
บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ( x = 4.55/S.D.=.522)   
 
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม                   

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
6. ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา    
6.1 เป็นตัวอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 4.73 .467 มากที่สุด 
6.2 เสริมแรงจูงใจให้บุคลากรเป็นไปตามหลัก          ธรร
มาภิบาล 

4.55 .522 มากที่สุด 

6.3 การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 4.64 .505 มากที่สุด 
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6.4 รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร 4.45 .820 มาก 
รวม 4.59 .340 มากที่สุด 

จากตาราง 8  แสดงว่า ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า   
มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  ( x  =4.59/S.D.=340) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ เป็นตัวอย่างที่ดีใน
การด าเนินชีวิต ( x  =4.73/S.D.=.467) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรใน
องค์กร ( x  = 4.45/S.D.=.820)   
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา  โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม                   

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
7. การจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
7.1 มอบหมายงานได้ตรงกับความสามารถของบุคคล 4.36 .809 มาก 
7.2 จัดท าระบบ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ 4.83 .405 มากที่สุด 
7.3 น าระบบประกันคุณภาพมาใช้บริการ 4.73 .467 มากที่สุด 
7.4 ติดตามผลการประเมินผลการบริหารจัดการองค์กร 4.82 .405 มากที่สุด 
7.5 น าผลการประเมินมาประปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4.18 .982 มาก 

รวม 4.58 .433 มากที่สุด 
จากตาราง 9 แสดงว่า การจัดระบบ/กลไก การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแสดงเป็น

ภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( x   =4.58/S.D.=. 433) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  จัดท า
ระบบ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ ( x  =4.83/S.D.=.405) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ น าผลการ
ประเมินมาประปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( x = 4.18/S.D.=.982)   
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ปฏิบัติ - ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ

การอาชวีศึกษา ที่ 
851/2555 ลว. 10 พ.ค. 
2555 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ปฏิบัติ - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติ - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานร่วมกับ 
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 -
5.00 

ปฏิบัติ 
4.57 

- สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจ 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติ - รายงานผลความคิดเห็นการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นางนารียา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ มีความตระหนักและให้ความส าคัญใน
การบริ หารจั ดการสถานศึ กษา   โดยมี การก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา (๒๕๕๘ -๒๕๕๙)   
แผนประปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนการ
บริหารจัดการวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับจุดเด่น จุดด้อย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ โดยท า โครงการ/กิจกรรม  

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

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากร
ทุ ก ฝ่ า ย ในสถานศึ กษ า  ผู้ เ รี ย น  ชุ ม ชน  สถ าน
ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

ปฏิบัติ - จดหมายราชการ 
- บันทึกข้อความ 
- แผนปฏิบัติการ 

2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา 

ปฏิบัติ - บันทึกข้อความ 
- แผนปฏิบัติการ 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

ปฏิบัติ - สรุปผลการปฏิบัติงาน 

4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 

ปฏิบัติ - แบบประเมินผล (รูปเล่ม) 

5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ปฏิบัติ - สรุปผล 
- แบบประเมินผล 
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ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4)และ (5) ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายจ ารูญ  ก้องศิริวงศ์) 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

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

ความพยายาม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือก าหนดอัตลักษณ์ และพิจารณา
แผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ 
3. โครงการพัฒนาทางด้านวิชาการ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา อัตลักษณ์ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ปฏิบัติ - ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

2 หลั กฐานการจั ดท า แผนงาน  โคร งการ พัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลกรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติ - แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ าปี 

3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ปฏิบัติ - สรุปผลการด า เนิ นงาน
ประจ าปี 

4 หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

ปฏิบัติ - รายงานผลการปฏิบัติงาน 

5 หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

ปฏิบัติ - รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายวิชิต  ชูนาค) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

ความพยายาม ผู้บริหารได้ด าเนินการบริหารงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในด้านการจัดการศึกษาวิชาชีพให้แก่ชุมชน มี การติดตามผลการ
ด าเนินการของบุคลากร ผู้เรียน ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน ประสานงานกับผู้ปกครอง 
ชุมชน ในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ 

1. โครงการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. โครงการประชุมครู 
3. โครงการประชุมผู้ปกครอง 

 
สรุปในภาพรวม ผลการประเมินความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
ที ่ ผู้ประเมิน Mean Std. ระดับ 
1 นายมะสะดี  หะยีปิ 4.65 .149 มากที่สุด 
2 นายจิราวุฒิ  ชาคริตศร 4.50 .171 มาก 

รวม 4.57 .159 มาก 
 จากตาราง  ผลการประเมินความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา                           
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคยะลา ของผู้ประเมินทั้ง 2 ท่าน  พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก ( x =4.57/S.D.=.159)   
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ผู้ประเมิน คือ นายมะสะดี  หะยีปิ 
ซึ่งประเมินกรรมการสถานศึกษา  ดังรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายนิเวศน์  ศิริไชย  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นางสุวดี  ศรีขวัญ  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนครุหรืออาจารย์ 
3. นายมนัส  คงศรีเจริญ  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายธีรวัธน์  วุนาพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
5. นายสมบูรณ์  เสนพงษ์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. ดร.พระโสภณธรรมุนี  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนศาสนาฯ 
7. นายสมชาย  ดิษฐพงศ์ภักดี  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
8. นายพงษ์ศักดิ์  ธีรศาสนต์  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
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9. นายธนันรัฐ  ศรประสิทธิ์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
10. นายสมบัติ  ชัยรัตนมโนกร  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
11. นายวีระศักดิ์  เจริญทักษ์พร  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
12. นายสุบรรณ  สุบรรณพณิชกุล  ต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายมาโนชญ์  บุญยานุวัตร  ต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายมนัส  ศุภชีวะกุล ต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 

 
ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่ 
ตาราง  2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่โดยแสดง

เป็นรายด้านและภาพรวม                   
รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 

1. การเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบายและ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา 

4.67 .278 มากที่สุด 

2. การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 4.82 .221 มากที่สุด 
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

4.65 .264 มากที่สุด 

4. การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 4.67 .252 มากที่สุด 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างคุณธรรมและได้มาตรฐาน 

4.42 .479 มาก 

6. การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

4.53 .421 มากที่สุด 

7. การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษา 

4.69 .266 มากที่สุด 

8. การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและชาติ 

4.67 .282 มากที่สุด 

9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น 

4.37 .442 มาก 

10. การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

4.87 .169 มากที่สุด 

รวม 4.65 .149 มากที่สุด 
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จากตาราง 2  แสดงว่า  ระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่ โดยแสดงเป็นภาพรวม พบว่า  มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด ( x  =4.37/S.D.=.270)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ การให้ความเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน ( x = 4.87/S.D.=.169) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับ
องค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น ( x = 4.37/S.D.=.442)   
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  

โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
1. การเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบาย
และแผนพัฒนาของสถานศึกษา    
1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการ
ของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 
และ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 

4.60 .507 มากที่สุด 

1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ที่ตั้งของสถานศึกษา 

4.67 .488 มากที่สุด 

1.3 ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคคล
งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรม 

4.73 .594 มากที่สุด 

1.4 ก าหนดนโยบาย เป้ามาย และทิศทางการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา 

4.67 .617 มากที่สุด 

รวม 4.67 .278 มากที่สุด 

จากตาราง 3  แสดงว่า  การเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบายและแผนพัฒนาของ
สถานศึกษา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( x =4.67/S.D.=.278) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคคลงบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรม 
( x =4.73/S.D.=.594) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศึกษาและท าความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการ
ของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 และ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545   
( x = 3.60/S.D.=.507)   
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ตาราง  4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดง 
เป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา         

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
2. การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา    
2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ า
ของสถานศึกษา 

4.73 .458 มากที่สุด 

2.2 พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

4.80 .561 มากที่สุด 

2.3 พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเก่ียวกับ
วิธีการหรือยุทธศาสตร์ 

4.80 .414 มากที่สุด 

2.4 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 4.93 .258 มากที่สุด 
รวม 4.82 .221 มากที่สุด 

จากตาราง 4  แสดงว่า  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  โดยแสดง
เป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  ( x =4.82/S.D.=.221) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ   
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  ( x =4.93/S.D.=.258) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าของสถานศึกษา ( x = 4.731/S.D.=.458)   

ตาราง 5  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดงเป็นรายข้อ
และภาพรวม ด้านการให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ               

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ    
3.1 ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.60 .632 มากที่สุด 

3.2 พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.73 .458 มากที่สุด 

3.3 พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้
และความสอดคล้อง 

4.67 .488 มากที่สุด 

3.4 ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

4.60 .632 มากที่สุด 

รวม 4.65 .264 มากที่สุด 
จากตาราง 5  แสดงว่า  การให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  ( x  =4.65/S.D.=.264) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
( x =4.73/S.D.=.458) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร 
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การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน   และให้ ความ เห็ นชอบ ในการจั ดท าสาระการ เ รี ยนรู้ ของสถานศึ กษา   

( x = 4.60/S.D.=.632)   

ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
4. การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา    
4.1 ก าหนดแผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา 
ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา 

4.87 .352 มากที่สุด 

4.2 ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามแผนกท่ีก าหนดไว้  

4.80 .414 มากที่สุด 

4.3 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและขวัญก าลังใจ 

4.33 .488 มาก 

รวม 4.67 .252 มากที่สุด 

จากตาราง 6 การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  
พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด   ( x  =4.67/S.D.=.252) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ ก าหนด
แผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา  ( x  =4.87/S.D.=.352) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญก าลังใจ  
( x = 4.33/S.D.=.488)   

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม   ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างคุณธรรมและได้มาตรฐาน   

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างคุณธรรมและได้มาตรฐาน    
5.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
จ านวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ 

4.53 .640 มากที่สุด 

5.2 สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้เด็กในพ้ืนที่บริการได้เข้า
เรียนในสถานศึกษาให้มากที่สุด 

4.47 .834 มาก 

5.3 จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งที่จ าเป็น
อ่ืน ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน 

4.27 .704 มาก 

รวม 4.42 .479 มาก 

จากตาราง 7  การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างคุณธรรมและ
ได้มาตรฐาน  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x  =4.42/S.D.=.479) และข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจ านวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพ
ทางเศรษฐกิจ ( x =4.53/S.D.=.640) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์
การศึกษาและสิ่งที่จ าเป็นอื่น ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน  ( x = 427/S.D.=.704)   

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม ด้านการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
6. การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ    
6.1 สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็กปกติ 4.93 .258 มากที่สุด 
6.2 สอดส่องดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาด้านวิชาอย่างทั่วถึง 

4.53 .640 มากที่สุด 

3.3 ส่งเสริม สนับสนุน  ให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้
ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้มากท่ีสุด 

4.33 .724 มาก 

3.4 สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับองค์กรการพิทักษ์
สิทธิเด็กและศูนย์การศึกษาพิเศษ 

4.33 .724 มาก 

รวม 4.53 .421 มากที่สุด 
จากตาราง 8  แสดงว่า การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่

มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด ( x =4.53/S.D.=421) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับ
เด็กปกติ ( x  =4.93/S.D.=.258) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับ
องค์กรการพิทักษ์สิทธิเด็กและศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่งเสริม สนับสนุน  ให้แก่เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้
ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้มากท่ีสุด ( x  = 4.33/S.D.=.724)   
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม    ด้านการเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา            

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
7. การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไปของสถานศึกษา    
7.1 มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการศึกษา 4.40 .632 มาก 
7.2 มีส่วนร่วมในการจัดการหาผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียน 4.73 .458 มากที่สุด 
7.3 มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา  

4.80 .414 มากที่สุด 

7.4 มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล 

4.80 .414 มากที่สุด 

7.5 มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาครุและบุคลากรอ่ืน
ในสถานศึกษา 

4.53 .516 มากที่สุด 

7.6 ให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและ
บุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา 

4.87 .352 มากที่สุด 

รวม 4.69 .266 มากที่สุด 
จากตาราง 9 การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน

การบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด  ( x  =4.69/S.D.=.266) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ มีให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่ครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา  ( x  = 4.87/S.D.=.352) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการศึกษา ( x = 4.40/S.D.=.632)   

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม    ด้านการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้ง
สืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ  

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
8. การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสาน
จารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ    
8.1 หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน 

4.60 .632 มากที่สุด 

8.2 ส่งเสริมและก ากับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.67 .488 มากที่สุด 

8.3 ส่งเสริมและก ากับติดตามเพ่ือให้สถานศึกษา กิจกรรม 4.73 .458 มากที่สุด 
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รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
ที่ศึกษา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ 
พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร 

รวม 4.67 .282 มากที่สุด 

จากตาราง 10 แสดงว่า การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ   โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่า เฉลี่ ย ในระดับมากที่ สุ ด  
( x =4.567/S.D.=.282) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  ส่งเสริมและก ากับติดตามเพ่ือให้สถานศึกษา กิจกรรม
ที่ศึกษา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามความเหมาะสมและโอกาสอันสมควร ( x  =4.73/S.D.=.458) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ( x = 
4.60/S.D.=.632)   

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น    
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4.40 .737 มาก 

9.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน 

4.33 .617 มาก 

รวม 4.37 .442 มาก 

จากตาราง 11 แสดงว่า การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  ( x   =4.37/S.D.=.442) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ( x  =4.40/S.D.=.737)  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน ( x = 4.33/S.D.=.617)   
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม    ด้านการให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
10. การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน    
10.1 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

4.60 .507 มากที่สุด 

10.2 เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

5.00 .000 มากที่สุด 

10.3 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน 

5.00 .000 มากที่สุด 

รวม 4.87 .169 มากที่สุด 
จากตาราง 12 แสดงว่า การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา

ก่ อน เ สนอต่ อส า ธ า รณชน   โ ดยแสดง เป็ นภ าพร วม   พบว่ า   มี ค่ า เ ฉลี่ ย ใ น ระดั บม ากที่ สุ ด  
( x   =4.87/S.D.=.169) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  ( x =5.00/S.D.=.000) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี ( x = 4.60/S.D.=.507)   

ผลการประเมินความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ผู้ประเมิน คือ นายจิราวุฒิ  ชาคริตศร 
ซึ่งประเมินกรรมการสถานศึกษา  ดังรายชื่อ ดังนี้ 

1. นายนิเวศน์  ศิริไชย  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นางสุวดี  ศรีขวัญ  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนครุหรืออาจารย์ 
3. นายมนัส  คงศรีเจริญ  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. นายธีรวัธน์  วุนาพันธ์  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น 
5. นายสมบูรณ์  เสนพงษ์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
6. ดร.พระโสภณธรรมุนี  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนศาสนาฯ 
7. นายสมชาย  ดิษฐพงศ์ภักดี  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
8. นายพงษ์ศักดิ์  ธีรศาสนต์  ต าแหน่ง กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
9. นายธนันรัฐ  ศรประสิทธิ์  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
10. นายสมบัติ  ชัยรัตนมโนกร  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
11. นายวีระศักดิ์  เจริญทักษ์พร  ต าแหน่ง  กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ 
12. นายสุบรรณ  สุบรรณพณิชกุล  ต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายมาโนชญ์  บุญยานุวัตร  ต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายมนัส  ศุภชีวะกุล ต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา  ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
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ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่ 
 
ตาราง  2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่ โดยแสดง

เป็นรายด้านและภาพรวม                   
 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
1. การเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบายและ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา 

4.50 .313 มาก 

2. การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 4.63 .248 มากที่สุด 
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

4.48 .258 มาก 

4. การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 4.67 .252 มากที่สุด 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างคุณธรรมและได้มาตรฐาน 

4.38 .469 มาก 

6. การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

4.48 .438 มาก 

7. การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษา 

4.52 .266 มากที่สุด 

8. การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของ
นักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และชาติ 

4.51 .353 มากที่สุด 

9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

4.13 .481 มาก 

10. การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

4.56 .272 มากที่สุด 

รวม 4.50 .171 มาก 
จากตาราง 2  แสดงว่า  ระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่ โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า                

มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x  =4.50/S.D.=.171)  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  การก ากับและติดตาม
การด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  ( x =4.67/S.D.=.252) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  ( x = 
4.13/S.D.=.481)   
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ตาราง  3  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่                       
โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบาย
และแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
1. การเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบาย
และแผนพัฒนาของสถานศึกษา    
1.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการ
ของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 
และ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 

4.40 .507 มาก 

1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันของชุมชน/ท้องถิ่น ที่ตั้งของสถานศึกษา 

4.47 .516 มาก 

1.3 ก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา ด้านวิชาการบุคคล
งบประมาณ อาคารสถานที่ กิจกรรม 

4.47 .640 มาก 

1.4 ก าหนดนโยบาย เป้ามาย และทิศทางการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา 

4.67 .617 มากที่สุด 

รวม 4.50 .313 มาก 
จากตาราง 3  แสดงว่า  การเสนอแนวทางในการก าหนดเอกลักษณ์  นโยบายและแผนพัฒนาของ

สถานศึกษา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x  =4.63/S.D.=.248)  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ก าหนดนโยบาย เป้ามาย และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา  
( x =4.67/S.D.=.617) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศึกษาและท าความเข้าใจในความมุ่งหมายหลักการ
ของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษา 2542 และ พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545  
( x = 4.40/S.D.=.507)   

ตาราง  4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่                 
โดยแสดงเป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา                                     

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
2. การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา    
2.1 ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ า
ของสถานศึกษา 

4.73 .458 มากที่สุด 

2.2 พิจารณาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
กับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

4.60 .632 มากที่สุด 

2.3 พิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมเก่ียวกับ
วิธีการหรือยุทธศาสตร์ 

4.47 .516 มาก 

2.4 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 4.73 .458 มากที่สุด 
รวม 4.63 .248 มากที่สุด 
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จากตาราง 4  แสดงว่า  การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  โดยแสดง
เป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  ( x =4.63/S.D.=.248) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  
ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจ าของสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา ( x  =4.73/S.D.=.458) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พิจารณาถึงความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการหรือยุทธศาสตร์ ( x = 4.47/S.D.=.516)   

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดงเป็นรายข้อและ
ภาพรวม ด้านการให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ               

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
3. การให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ    
3.1 ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.33 .617 มาก 

3.2 พิจารณาความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.53 .516 มากที่สุด 

3.3 พิจารณาความถูกต้องความสมบูรณ์ของสาระการเรียนรู้
และความสอดคล้อง 

4.47 .516 มาก 

3.4 ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

4.60 .632 มากที่สุด 

รวม 4.48 .258 มาก 
จากตาราง 5  แสดงว่า  การให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x  =4.48/S.D.=.258) และข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ยมากที่ สุ ด   คือ  ให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษา ( x =
4 . 6 0 / S.D.=.6 3 2 )  
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ศึกษาหลักการ จุดหมาย โครงสร้างของหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
( x = 4.33/S.D.=.617)   

ตาราง 6  แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา                  

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
4. การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของ
สถานศึกษา    
4.1 ก าหนดแผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา 
ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา 

4.87 .352 มากที่สุด 

4.2 ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามแผนกท่ีก าหนดไว้  

4.80 .414 มากที่สุด 

4.3 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและขวัญก าลังใจ 

4.33 .488 มาก 
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รวม 4.67 .252 มากที่สุด 
จากตาราง 6 การก ากับและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  

พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด ( x  =467/S.D.=.252) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  ก าหนด
แผนการก ากับและติดตามร่วมกับสถานศึกษา ได้แก่ วิธีการ ระยะเวลา ( x  =4.87/S.D.=.352) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่สถานศึกษาและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและขวัญก าลังใจ  
( x  = 4.33/S.D.=.488)   

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม   ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างคุณธรรมและได้มาตรฐาน              

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
5. การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างคุณธรรมและได้มาตรฐาน    
5.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
จ านวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพทางเศรษฐกิจ 

4.53 .640 มากที่สุด 

5.2 สนับสนุนและจัดหาที่เรียนให้เด็กในพ้ืนที่บริการได้เข้า
เรียนในสถานศึกษาให้มากที่สุด 

4.47 .834 มาก 

5.3 จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและสิ่งที่จ าเป็น
อ่ืน ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน 

4.13 .640 มาก 

รวม 4.38 .469 มาก 
 จากตาราง 7  การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างคุณธรรมและ

ได้มาตรฐาน  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x  =4.38/S.D.=.469) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  สถานศึกษาจัดท าข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจ านวนผู้เรียนการคมนาคม สภาพ
ทางเศรษฐกิจ  ( x  =4.53/S.D.=.640) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จัดหาทุนการศึกษาอุปกรณ์
การศึกษาและสิ่งที่จ าเป็นอื่น ๆ แก่ผู้เรียนที่ขาดแคลน ( x = 4.13/S.D.=.640)   

ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่  โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม ด้านการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส 
และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ                 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
6. การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
6.1 สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติ 

4.80 .414 มากที่สุด 

6.2 สอดส่องดูแลเด็กที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ

4.53 .640 มากที่สุด 
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รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
เรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาด้านวิชาอย่าง
ทั่วถึง 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน  ให้แก่เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้มากท่ีสุด 

4.27 .704 มาก 

3.4 สนับสนุน ส่งเสริมการท างานร่วมกับองค์กรการ
พิทักษ์สิทธิเด็กและศูนย์การศึกษาพิเศษ 

4.33 .724 มากที่ 

รวม 4.48 .438 มาก 
จากตาราง 8  แสดงว่า การส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่

มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก   ( x  =4.48/S.D.=438) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ สนับสนุนให้เด็กพิการ ได้มีการเรียนร่วมกับ
เด็กปกติ ( x  =4.80/S.D.=.414) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่งเสริม สนับสนุน  ให้แก่เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลให้มากท่ีสุด  ( x = 4.27/S.D.=.704)   

ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม    ด้านการเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิชาการ 
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา            

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
7. การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไปของสถานศึกษา    
7.1 มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานวิชาการศึกษา 4.39 .632 มาก 
7.2 มีส่วนร่วมในการจัดการหาผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียน 4.61 .507 มากที่สุด 
7.3 มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา  

4.60 .507 มากที่สุด 

7.4 มีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผล 

4.53 .516 มากที่สุด 

7.5 มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืน
ในสถานศึกษา 

4.40 .507 มาก 

7.6 ให้ขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและ
บุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา 

4.60 .507 มากที่สุด 

รวม 4.52 .266 มากที่สุด 
จากตาราง 9 การเสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน

การบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า               มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด  ( x   =4.52/S.D.=.266) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  มีส่วนร่วมในการจัดการหา
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ผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียน  ( x  = 4.61/S.D.=.507) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐานวิชาการศึกษา( x = 4.39/S.D.=.632)   
 
 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดง

เป็นรายข้อและภาพรวม  ด้านการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้ง
สืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ  

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
8. การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ    
8.1 หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียน การสอน 

4.40 .632 มาก 

8.2 ส่งเสริมและก ากับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.60 .507 มากที่สุด 

8.3 ส่งเสริมและก ากับติดตามเพ่ือให้สถานศึกษา กิจกรรมที่
ศึกษา จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ 
พร้อมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความ
เหมาะสมและโอกาสอันสมควร 

4.53 .516 มากที่สุด 

รวม 4.51 .353 มากที่สุด 
จากตาราง 10 แสดงว่า การส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร

ภายนอกและภูมปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติ   โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่า เฉลี่ ย ในระดับมากที่ สุ ด                       
( x =4.51/S.D.=.353) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  ส่งเสริมและก ากับติดตามการใช้วิทยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ( x =4.60/S.D.=.507) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หารายได้ทรัพย์สินและทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ( x = 4.40/S.D.=.632)   
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดงเป็น

รายข้อและภาพรวม    ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
9. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน 
เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น    
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รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน 
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.07 .594 มาก 

9.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการและให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน 

4.20 .561 มาก 

รวม 4.13 .481 มาก 
จากตาราง 11 แสดงว่า การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน

ประสานงานกับองค์กรทังภาครัฐเอกชน เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  โดยแสดงเป็นภาพรวม  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( x  =4.13/S.D.=.481) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการและให้บริการด้านต่าง ๆ 
แก่ชุมชน ( x  =4.20/S.D.=.561) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
ร่วมกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ( x = 4.07/S.D.=.594)   

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนของบทบาทหน้าที่   โดยแสดง
เป็นรายข้อและภาพรวม    ด้านการให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

รายการประเมิน Mean Std. ระดับ 
10. การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน    
10.1 ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

4.20 .414 มาก 

10.2 เสนอแนะในการปรับปรุงรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

4.47 .516 มาก 

10.3 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน 

5.00 .000 มากที่สุด 

รวม 4.56 .272 มากที่สุด 
จากตาราง 12 แสดงว่า การให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา

ก่ อน เ สนอต่ อส า ธ า รณชน   โ ดยแสดง เป็ นภ าพร วม   พบว่ า   มี ค่ า เ ฉลี่ ย ใ น ระดั บม ากที่ สุ ด   
( x =4.56/S.D.=.272) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากคือ  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาก่อนเผยแพร่ของสาธารณชน ( x =5.00/S.D.=.000) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้ให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ( x = 4.20/S.D.=.414)   
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 หลักฐานการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย

ของหน่วยงานต้นสังกัด 
ปฏิบัติ - แผนการปฏิบัติการประจ าปี 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้ง หน.แผนก/หน.

งาน /จนท.งาน และค าสั่ง
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี 

2 รายงานการประชุมครู  และบุคลกรทุกฝ่ าย ใน
สถานศึกษา 

ปฏิบัติ - รายงานกาประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 

- รายงานการประชุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- รายงานการประชุมรองฯ 
หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้า
งาน 

- รายงานการประชุมฝ่ายต่างๆ  
3 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การจัดการ การอาชีวศึกษา 
ปฏิบัติ - รายงานผลการประชุม

ผู้ปกครอง ครั้งท่ี 1 และ ครั้ง
ท่ี 2 

-  
4 หลักฐานการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้
ในการพัฒนาสถานศึกษา 

ปฏิบัติ 
4.41 

- รายงานการประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 

- รายงานผลการประชุม
ผู้ปกครอง 

 

5 หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย 

ปฏิบัติ 
 

- รายงานผลการประเมินความ
คิดเห็นในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นางนารียา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ความตระหนัก วิยาลัยเทคนิคยะลา ตระหนักและให้ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากสารสนเทศนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพ่ือก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่กระบวนการพัฒนาองค์กร วิทยาลัยเทคนิคยะลามีหน่วยงานสารสนเทศซึ่งท าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการความรู้เพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม พร้อมทั้งวางแผนก าหนดหลักเกณฑ์ ทิศทางการด าเนินงานและได้มีการจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการติดตั้งระบบ Wireless เพ่ือให้บริการครูและผู้เรียน
ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ในการท างาน และยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู บุคลากร ผู้เรียน ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคยะลามี Website ที่สามารถให้ข้อมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ข้อมูลหน่วยงานต่างๆ เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคยะลา แสดงผลการเรียนของผู้เรียน 
และเพ่ือรองรับกับประชาคมอาเซียนในอนาคตวิทยาลัยเทคนิคยะลาได้พัฒนา Website ให้สามารถแสดง
ข้อมูลหลายภาษา เช่น อังกฤษ จีน มาลายู เวียดนาม และภาษาอาหรับ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. วิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดท าข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารอง

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
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 งบประมาณการ

ใช้งาน 
1.8 ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงานแสดงข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ร่วม

จัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัย 
1.9 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมแสดงข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดยะลา 

2. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าโปรแกรมระบบบริหารจัดการบุคลากร ที่สามารถจัดเก็บ

ข้อมูลบุคลากร เช่น ประวัติ การฝึกอบรม เครื่องราชฯ  ผลงาน ที่เป็นปัจจุบัน 
2.2 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าโปรแกรมระบบบริหารจัดการผู้เรียน ที่สามารถจัดเป็น

ประวัติผู้เรียน เช่น ที่อยู่ ผลการเรียน ที่เป็นปัจจุบัน 
2.3 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าโปรแกรมงานสารบรรณ ที่สามารถจัดเก็บและส่งงานหรือ

ค าสั่งต่างๆให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน 
3. วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลโดย 
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3.1 จัดท าข้อมูลผู้เรียน ตารางสอนครู ตารางเรียนผู้เรียน ผลการเรียน 
3.2 จัดท าเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลาเพ่ือใช้ในการประกาศข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ภายใน

วิทยาลัยให้แก่ ครู บุคลากร ผู้เรียนละบุคคลภายนอกรับทราบ 
3.3 จัดท าระบบ E-Learning เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
3.4 จัดท าระบบเว็บ Authen Server โดยระบบจะเป็นผู้ออก User และ Password ให้กับครู 

บุคลากร และผู้เรียน เพ่ือจัดการผู้เข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
3.5 มีการปรับปรุงความเร็วของอินเตอร์เน็ต ขยายเครือข่าย Fiber Optic และเพ่ิม Wireless ให้

ครู บุคลากรและผู้เรียนสามารถใช้งานได้ทั่วทั้งวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
4. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

ของวิทยาลัยเทคนิคยะลาโดยครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
5. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๙ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับ  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

หน่วยงาน และชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจที่ส่งไป ได้รับคืน และค่าร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่าง ส่งไป รับคืน ฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ 
ครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียน
นักศึกษา 

500 477 477 95.40 

จากตารางที่ 1 แบบสอบถามส่งไป  จ านวน 500 ชุด  ได้รับคืน จ านวน 477 ชุด  คิดเป็น
ร้อยละ 95.40และเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  477 ชุด 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกออกเป็นสถานภาพ สถาน
ประกอบการ และชุมชน 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานภาพ   
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คร ู 61 12.97 
เจ้าหน้าที่ 35 7.34 
นักเรียน นักศึกษา 381 79.87 
รวม 477 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ ครู  จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.97 เจ้าหน้าที่ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 7.34 รวมคิดเป็น 477 ที่  คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน และชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการหน่วยงาน และชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ที ่ รายการประเมิน  ̅      ระดับความพึงพอใจ 
 ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย  

(LAN&Wireless) 
4.29 0.63 มาก 

1 ความเร็วในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย 

4.40 0.52 มาก 

2 ความสะดวกในการเข้าถึงระบบเครือข่าย 4.09 0.72 มาก 
3 ความเสถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งาน

อินเตอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 
4.07 0.65 มาก 

4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้บริการ
ได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 

4.43 0.60 มาก 

5 การกู้คืนระบบเครือข่าย รวดเร็ว ทันเวลาต่อ
การใช้งาน 

4.49 0.52 มาก 

 ด้านระบบรักษาความปลอดภัย 4.45 0.62 มาก 
6 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย  มี

ความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 
4.48 0.50 มาก 

7 การก าหนดสิทธิ์ (User Account) ในการเข้าใช้
งานระบบเครือข่ายมีความปลอดภัย 

4.50 0.66 มากที่สุด 

8 ความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้
งานผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
วิทยาลัย 

4.37 0.60 มาก 

 ด้านการใช้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัย 
(www.ytc.ac.th) 

4.26 0.69 มาก 

10 การเข้าถึงข้อมูลความต้องการ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

4.32 0.62 มาก 

11 เนื้อหาที่แสดงผลบนเว็ปไซต์ มีความถูกต้อง 3.98 0.90 มาก 
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12 เนื้อหาที่แสดงผลบนเว็บไซต์ มีความทันสมัย 3.97 1.00 มาก 
13 ความสวยงาม สี และขนาดของตัวอักษรมีความ

เหมาะสม 
4.01 0.39 มาก 

 รวม 4.26 0.69 มาก 

จากตารางที่  3 พบว่า  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมมีค่ า เฉลี่ ย ในระดับมาก  
( ̅ = 4.26 / S.D. = 0.69) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ( ̅ = 4.45 / S.D. 
= 0.62) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การกู้คืนระบบเครือข่าย รวดเร็ว ทันเวลาต่อการใช้งาน ( ̅ = 4.49 / 
S.D. = 0.52) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเสถียรภาพของระบบฯ สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
ต่อเนื่อง ( ̅ = 4.49 / S.D. = 0.52) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้บริการเว็บไซต์ของวิทยาลัย  
( ̅ = 4.07 / S.D. = 0.78) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเข้าถึงข้อมูลความต้องการ ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ( ̅ = 4.32 / S.D. = 0.62) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เนื้อหาที่แสดงผลบนเว็บไซต์ มีความ
ทันสมัย ( ̅ = 3.97 / S.D. = 1.00) 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิด 

ล าดับที่ ปัญหา ความถี่ 
 - ไม่มี -  

   
ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1 ควรเพิ่มอุปกรณ์เครือข่ายทันสมัย 1 
2 ควรขยายเครือข่ายไร้สายให้ครอบคลุมมากข้ึน 1 
3 ปรับปรุงความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต 5 
4 ควรจัดหาโปรแกรม Anti-Virus ที่ถูกลิขสิทธิ์ 1 
5 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 1 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประเภทและอาจมี

ข้อมูลอ่ืน ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและ
เชื่ อม โยง เป็นระบบ และมี ระบบส า รองข้อมู ล
สารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหารของข้อมูล 

ปฏิบัติ - แฟ้มเอกสาร 
- ภาพถ่าย 
- www.ytc.ac.th 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

ปฏิบัติ - แฟ้มเอกสาร 
- ภาพถ่าย 
- www.ytc.ac.th 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ปฏิบัติ - แฟ้มเอกสาร 
- ภาพถ่าย 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
จากฐานข้อมูลสารสนเทศ - www.ytc.ac.th 

4 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการะบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ปฏิบัติ - แฟ้มเอกสาร 
- แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- www.ytc.ac.th 

5 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

ปฏิบัติ - แฟ้มเอกสาร 
 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายโสภณ  เรียงวิวัฒน์) 

หัวหน้างานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ความตระหนัก ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครองทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติ 
กฎเกณฑ์และมาตรการการป้องกันการเกิดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่มีต่อผู้เรียน ดังนี้ 

- ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น อุปกรณ์ รถจักรยานยนต์สูญหาย   
ด้านการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ในสถานศึกษา 
- ด้านการทะเลาะวิวาทของผู้เรียนในสถานศึกษา  
- ด้านสิ่งเสพติด  เช่น  การสูบบุหรี่ การดื่มของมึนเมา และการใช้ยาเสพติดชนิดอ่ืนๆ  

ของผู้เรียน 
- ด้านสังคม  เช่น  การแต่งกายผิดระเบียบ ขาดเรียน ขาดกิจกรรมเข้าแถว และการมี

สัมพันธ์ชู้สาวของผู้เรียน 
- ด้านการพนันและการมั่วสุม  เช่น การมั่วสุมเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ การเล่นพนันทายผล

ฟุตบอล การเล่นพนันแข่งฟุตบอล ของผู้เรียน 

ความพยายาม ได้มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ  
และเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ปราศจากความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.  มีการปฐมนิเทศผู้ เรียนใหม่และประชุมผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจ กฎเกณฑ์  
และระเบียบข้อตกลงต่างๆ ของวิทยาลัย 

๒.  มีการจัดท าและแจกคู่มือที่ว่าด้วยระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้เรียน ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้
ประมวลสาระที่ผู้เรียน และผู้ปกครองควรทราบไว้ รวมถึงเกณฑ์การลงโทษต่างๆ เมื่อผู้เรียนกระท าผิด
ระเบียบข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

๓.  มีการจัดและแต่งตั้งครูที่ปรึกษา เพ่ือช่วยดูแล แนะน า และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับ ผู้เรียน 
๔.  มีการตรวจสารเสพติดผู้เรียน ภายในสถานศึกษา 
๕.  มีการจัดท าและ ประกาศระเบียบข้อปฏิบัติส าหรับผู้เรียน ที่ว่าด้วยบทลงโทษ 
๖.  มีการประกาศและประชาสัมพันธ์หน้าแถวตอนเช้าเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
๗.  โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
๘.  มีประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการห้ามนั่งพักบริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนต์ 
๙.  โครงการติดกล้องวงจรปิด บริเวณลานจอดรถรถจักรยานยนต์ 
๑๐. โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดช่วงกิจกรรมกีฬาสี 
๑๑. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดจากวิทยากรภายนอก 
๑๒. มีค าสั่งวิทยาลัยฯแต่งตั้งครูปกครอง 
๑๓. โครงการบริหารความเสี่ยง 
๑๔. โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
๑๕. โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท 
๑๖. โครงการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด 
๑๗. โครงการบริหารความเสี่ยงด้านสังคม 
๑๘. โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการมั่วสุม 
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๑๙. กิจกรรม Home Room 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 หลักฐานการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการ

บริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้านโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลการทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
ผู้เรียน และผู้ปกครอง 

ปฏิบัติ - รายงานผลการด าเนินงาน 
 

2 หลักฐานการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการบริหาร
ความเสี่ยง 

ปฏิบัติ - โครงการ  
- ค าสั่ง 
- รายงานผล 
- รูปภาพ 

3 หลักฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ 

ปฏิบัติ - โครงการ  
- ค าสั่ง 
- รายงานผล 
- รูปภาพ 

4 หลักฐานการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง 

ปฏิบัติ - โครงการ  
- ค าสั่ง 
- รายงานผล 
- รูปภาพ 

5 หลักฐานแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง (เพ่ิม 
หรือ ลด) ในแตล่ะด้าน 

ปฏิบัติ - รายงานผลการด าเนินงาน 
- ภาพการด าเนินงาน 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายพช  แก้วเขียว) 
หัวหน้างานปกครอง 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดให้มีการดูแลผู้เรียนอย่างมีระบบ ตั้งแต่ ผู้เรียน เริ่ม
เข้าเรียน จนกระทั้งจบการศึกษา มีการแต่งตั้งให้ครูที่ปรึกษาดูแลผู้เรียน 20-40 คน/ ครูที่ปรึกษา 1 ท่าน  
มีความร่วมมือระหว่างครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพ่ือให้ระบบดูแลผู้เรียน เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
จุดประสงค์ 

ความพยายาม 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 เพ่ือป้องกันปัญหาการขาด

เรียนและขาดกิจกรรม และปัญหาอ่ืน ๆ 
5. มีแผนและโครงการส่งเสริม  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน 
6. มีระบบคัดกรอง กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มส่งเสริมความเป็นผู้น า 
7. ครูที่ปรึกษามีแฟ้มการปฏิบัติงานการให้ค าปรึกษา และมีการรายงานผลให้วิทยาลัยทราบ 
8. โครงการพัฒนากลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
9. โครงการพัฒนาผู้เรียนที่ปัญญาเลิศ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 หลักฐานการจัดปฐมนิเทศผู้เรียน ปฏิบัติ - รายงานผลโครงการ 

2 ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหลักฐานการพบ การให้
ค าท่ีปรึกษาแก่ผู้เรียน 

ปฏิบัติ - ค าสั่งที่  277/2557  
- ปฏิทินกิจการรม 
- ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน 

นักศึกษา 
- รายงานผลการปฏิบัติ

หน้าท่ีครูที่ปรึกษา 
- แฟ้มครูที่ปรึกษา 

3 หลักฐานการด าเนินงานของระบบเครือข่ายผู้ปกครอง 
เพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 

ปฏิบัติ - แบบรายงานนักเรยีน- 
นักศึกษา 

- หนังสือแจ้งขาดเรยีน 
- หนังสือขอเชิญพบ

ผู้ปกครอง 
- รายงานผลการติดตาม

นักเรียน นักศึกษาท่ีขาด
เรียน 

- รายงานผลโครงการสมัมนา
เครือข่ายผู้ปกครอง 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
4 แผนงานและผลการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่

ผู้เรียน 
ปฏิบัติ - แบบค าร้องขอทุน 

- รายละเอียดทุน 
- รูปภาพ 

5 หลักฐานการด าเนินงานของระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง 
และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ 

ปฏิบัติ - รายงานผลโครงการลด
ปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน 

- รายละเอียดและรูปภาพ
การไดร้ับรางวัลต่างๆ  

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายวิทยา  นิยมเดชา) 
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและมีการจัดอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการ
ประเมินความพึงพอใจ และมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 

ความพยายาม มีแผนงานโครงการ ในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยการท าแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ให้บุคลากรทั้งวิทยาลัย ตอบแบบสอบถาม และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัด
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดู

และสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยาบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ปฏิบัติ  

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ปฏิบัติ  
3 สถาน ศึ กษ ามี ก า รป ร ะ เ มิ น ค ว าม พึ งพอ ใ จต่ อ

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน 
ศูนย์วิทยาบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน 

ปฏิบัติ  

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 
3.51-5.00  

ปฏิบัติ  

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การ
บริหารจัดการ 

ปฏิบัติ  
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ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายศุกร์  อุบล) 

หัวหน้างานอาคารและสถานที่ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้พัฒนา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ จัดสรร

งบประมาณในการจัดหา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพ่ือให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกสาขา
งาน และให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะที่ทันสมัย ตรงตามสมรรถนะรายวิชา  จัดท าแบบสอบถามความ
เหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินงานตามโครงการพัฒนา และซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ โดยการจัดสรรงบประมาณให้ทุกสาขาได้อย่างเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการ และได้น าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์มาพิจารณาในการจัดแผนปฏิบัติ
การประจ าปีต่อไป ตามความเหมาะสมกับสถานศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับ  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการ

หน่วยงาน และชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนแบบสอบถามความพึงพอใจที่ส่งไป ได้รับคืน และค่าร้อยละ 

กลุ่มตัวอย่าง ส่งไป รับคืน ฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ 
ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

150 147 147 98.00 

จากตารางที่ 1 แบบสอบถามส่งไป  จ านวน 150 ชุด  ได้รับคืน จ านวน 147 ชุด  คิดเป็น
ร้อยละ 98.00 และเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  147 ชุด 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกออกเป็นสถานภาพ สถาน
ประกอบการ และชุมชน 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

ชาย  94 63.95 
หญิง 53 36.05 
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รวม 147 100.00 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม   

คร ู 34 23.13 
เจ้าหน้าที่ 23 15.64 
นักเรียน-นักศึกษา 90 61.23 

รวม 147 100.00 

จากตารางที่ 2 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย จ านวน 94 คน  คิดเป็นร้อยละ 
63.95  เพศหญิง  จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ครู จ านวน 
34 คน  คิดเป็นร้อยละ 23.13 เจ้าหน้าที่ จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.64 นักเรียนนักศึกษา 
จ านวน 90 คน  คิดเป็นร้อยละ 61.23 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดหา วัสดุ 
อุปกณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดหา วัสดุ 
อุปกณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการประเมิน  ̅      ระดับความพึงพอใจ 
1 มีการจัดหาพัสดุตาม ที่แผนก/งานแจ้งความ

ต้องการ 
4.45 0.522 มาก 

2 ระยะเวลาการด าเนินการจัดหาถูกต้องทันกับ
ความต้องการ 

4.72 0.467 มากที่สุด 

3 มีการท างานอย่างเป็นระบบ 4.54 0.522 มากที่สุด 

4 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พูดจาสุภาพ 4.63 0.504 มากที่สุด 

5 เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและความใส่ใจใน
การให้บริการ 

4.56 0.471 มากที่สุด 

6 เจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน าและตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจน 

4.87 0.646 มากที่สุด 

7 ความพึงพอใจในภาพรวมของงานพัสดุ 4.71 0.539 มากที่สุด 

 รวม 4.64 0.524 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความพึงพอใจในจากผู้ตอบแบบสอบถามต่อการจัดหา การใช้
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ พบว่า ภาพร่วมมีค่าเฉลี่ยภาพรวม คือ ( ̅ = 4.64 / S.D. = 0.524)   
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ( ̅ = 4.87 / S.D. = 0.646)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อยที่สุด คือ  
( ̅ = 4.45 / S.D. = 0.522) 

 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิด 

ล าดับที่ ปัญหา ความถี่ 
 - - 

ล าดับที่ ปัญหา ความถี่ 
1 ควรจัดหาครุภัณฑ์ที่ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4 

   

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติ - แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ 

2557 
- โครงการจัดซ้ือจัดจ้างครุภัณฑ์ 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ปฏิบัติ - บันทึกข้อความ 
- คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
- ค าสั่ง วท.ยล 
- บันทึกขอจัดซื้อพัสดุ 
- ใบสั่งซ้ือ 
- ในเสนอราคา 
- ใบส่งของ 
- บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน 

3 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา 
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

ปฏิบัติ - รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจ 

4 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 
3.51-5.00  

ปฏิบัติ - สถานศึกษาได้ผลการประเมิน
คว ามพึ งพอ ใจอยู่ ใน ระดั บ 
4.64 

5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

ปฏิบัติ - แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ 
2558 

- โครงการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายกิตติ  สุขแก้ว) 
หัวหน้างานพัสดุ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ความตระหนักวิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม และส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติยกย่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการพัฒนางาน ระบบงาน 
และผู้เรียน 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลกรทางการศึกษากับองค์กรอ่ืนๆ ตามสาขาวิชาชีพ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจากองค์กรภายนอก เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตารางแสดง จ านวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ภาควิชา/ฝ่าย จ านวน
ทั้งหมด 

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 75  

ได้รับทุนวิจัยฯ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5  

เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนฯ  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ได้รับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเหมาะสม 

ไม่น้อยกว่า 
75  

ได้รับประกาศเกียติคุณ
ยกย่องฯ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ครู            
1. ช่างยนต ์ 19 19 100 - 0 16 84.21 17 89.47 5 26.32 
2. ช่างกลโรงงาน 6 6 100 - 0 - 0 6 100 1 16.67 
3. ช่างเชื่อมโลหะ 6 4 66.67 - 0 - 0 5 83.33 1 16.67 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 12 12 100 - 0 - 0 12 100 3 25 
5. อิเล็กทรอนิกส์ 11 11 100 - 0 - 0 10 90.90 2 18.18 
6. การก่อสร้าง 7 7 100 - 0 - 0 7 100 1 14.29 
7. โยธา/โยธา 2 2 100 - 0 - 0 2 100 0 0 
8. สถาปัตยกรรม 5 5 100 - 0 - 0 5 100 0 0 
9. อุตสาหกรรมยาง 3 3 100 - 0 - 0 3 100 0 0 
10. สถาปัตยกรรม 5 5 100 - 0 - 0 5 100 0 0 
11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 4 100 - 0 - 0 4 100 0 0 
12. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 100 - 0 - 0 11 100 2 18.8 
13. สามัญ – สัมพันธ ์ 21 21 100 - 0 - 0 20 92.24 6 28.57 
14. เทคนิคพื้นฐาน 9 5 55.56 - 0 - 0 5 55.56 0 0 

รวม 121 117 96.69 - 0 16 84.21 112 92.56 21 17.35 
บุคคลากรทางการศกึษา            
1. ฝ่ายวิชาการ 7 7 100 - 0 - 0 - 0 - 0 
2. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 4 4 100 - 0 - 0 - 0 - 0 
3. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 7 7 100 - 0 - 0 - 0 - 0 
4. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 50 45 90 - 0 - 0 - 0 - 0 

รวม 68 63 92.65 - 0 - 0 - 0 - 0 
รวมทั้งหมด 189 180 92.24 - 0 16 84.21 112 92.56 21 17.35 
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 75 

ปฏิบัติ 
ร้อยละ 92.24 

- สรุปจ านวนครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการ
พัฒนาตามหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

-  

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ครู
และบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอ่ืนหรือ
หน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 

ปฏิบัติ 
ร้อยละ 84.21 

- หนังสือโรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ปฏิบัติ 
ร้อยละ 92.56 

- โครงการ 
-รายงานผล 
-ภาพถ่าย 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

ปฏิบัติ 
ร้อยละ 17.35 

- ประกาศคุรสุภา “หนึ่งแสน
ครูดี ประจ าปี 2557” 
- ประกาศคุรสุภา “ครูผูส้อน
ดีเด่น” 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ดี 4 

 

ผู้รายงาน  
(นายจงรัตน์  วิสุทธิคุณ) 

หัวหน้างานบุคลากร 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการบริหารการเงินงบประมาณ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษา ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้ เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดสรรงบประมาณที่ใช้จริงในการด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกทักษะวิชาชีพ ทั้งหมดที่สาขาวิชา/สาขางานได้รับจัดสรรสถานศึกษา และ
หน่วยงานอ่ืนยกเว้นงบลงทุน และมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์สื่อส าหรับการเรียนการสอนส าหรับ
ทุกแผนกอย่างเต็มที่ ตามความต้องการของแต่ละแผนกวิชา/สาขางาน และงบประมาณส าหรับการบริหาร
วิชาการและชีพ 

2. มีรายได้ท่ีจากผลผลิต ที่ได้จาก วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
3. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้ เรียนจัดท าและ

ด าเนินการประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย โดยให้ครูแต่ละ
แผนกวิชาเสนอโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย  ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพและ/
หรือได้รับการเผยแพร่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ต่อไป 

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

5. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตส านึก
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามความเหมะสม 

ตารางแสดง  คุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ งบด าเนินการ 21,508,490 บาท 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 รายจ่ายค่าวัสดุฝึก และอุปกรณ์ส าหรับจัดการ

เรียนการสอน 
2,167,000 10.07 

2 รายได้มูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุ
ฝึกในการจัดการเรียนการสอน 

663,787 30.63 

3 รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการ
บริการวิชาการวิชาชีพ 

967,000 4.48 

4 รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด  จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

782,990 3.64 

5 รายจ่ ายในการด า เนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม  ด้ านการปลูกฝั งจิ ตส านึ กและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

927,720 7.32 
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของงบด าเนินงาน 

10.07 - แผนการปฏิบัติการ
ประจ าป ี

2 สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงาน
จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

30.63 - แผนการปฏิบัติการ
ประจ าป ี

3 สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของงบด าเนินการ 

4.48 - แผนการปฏิบัติการ
ประจ าป ี

4 สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ผู้ เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

3.64 - แผนการปฏิบัติการ
ประจ าป ี

5 สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบด าเนินการ 

5.17 - แผนการปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายจ ารูญ  ก้องศิริวงศ์) 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา  
กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดท าแผนงานและโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยการบรรจุโครงการที่มีประโยชน์ 
ต่อผู้เรียน ลงในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้มีการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย ทั้งภายในประเทศและหรือต่างประเทศ ดังนี้ 

1. โครงการส่งผู้เรียนศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ผู้เรียนได้เรียน  
เพ่ือผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพที่ตนเองเรียน และมีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในภูมิภาค  

2. โครงการส่งผู้เรียนออกฝึกงานในสถานประกอบการทั้งในและนอกพ้ืนที่ โดยมีการท า
MOU กับสถานประกอบการเพ่ือส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน 

3. โครงการและกิจกรรมให้วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก และครู ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวแทนชมรมผู้ปกครองในแผนกวิชา มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ เช่น ขับขี่
ปลอดภัย ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เพ่ือให้ความรู้ทักษะในการเรียนการสอน ตอลดจนการประกอบ
อาชีพ 

4. โครงการแลกเปลี่ยนครู ผู้เรียน กับโรงเรียน SMKN2  PEGASIH ประเทศอินโดนีเซีย 
5. โครงการครูภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร

ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศ 

ปฏิบัติ - แผนการปฏิบัติการ 

2 สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศ และหรือ 
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

ปฏิบัติ - ครูภาษาอังกฤษ 

3 สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศทีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

ปฏิบัติ - รายชื่อสถานประกอบการที่
ท าความร่วมมือกับวิทยาลัย
ฯ 

4 สถานศึ กษามี ก า ร ระดมทรั พยากร อ่ืน  ๆ  เ ช่ น 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 
รายการ 
 

ปฏิบัติ - แผนปฏิบัติการประจ าปี 

5 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม ปฏิบัติ - แบบประเมินผล 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้ งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายสมจิตร  สุวรรณโน) 
หัวหน้างานความร่วมมือ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

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) 
– (5) 

5 
(ดมีาก) 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภา ว ะผู้ น า ขอ งผู้ บ ริ ห า ร
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 ระดับคุณภาพในการบริหารความ
เสี่ยง 

- 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 
(ดี) 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา 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 เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริ หา ร
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 4 
ข้อ 

4 
(ดี) 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริ หา ร
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 
(ดมีาก) 

3.12 ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร ร ะ ด ม
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  
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 4.83 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการวิชาชีพ 

บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดท าแผนโครงการ และกิจการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายในสถานศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตอบรับความ
ต้องการฝึกอาชีพของท้องถิ่น ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและน าผลไปประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ 
และปรับปรุงการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่อไป 

ความพยายาม มีแผนงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ตารางแสดง โครงการ กิจกรรม ที่ภาควิชา/สาขางาน  ด าเนินการ 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 

ภาควิชา/สาขาวิชา โครงการ กิจกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
1. เครื่องกล 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการอาชีวะเทศกาลสงกรานต์ 
3. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ

เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
2. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

3. ช่างเชื่อมโลหะ 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ

เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการอาชีวะเทศกาลสงกรานต์ 
3. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ

เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
5. อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 
 
 

1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
2. โครงการอาชีวะเทศกาลสงกรานต์ 
3. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ

เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
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ภาควิชา/สาขาวิชา โครงการ กิจกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
6. การก่อสร้าง 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

7. สถาปัตยกรรม 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ

เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
8. โยธา 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 
2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ

เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์ เทคนิคพื้นฐาน  
1. สามัญ 1. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 

2. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างและฝึกอาชีพ
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) 

2. สัมพันธ์ - 
3. เทคนิคพ้ืนฐาน - 

รวม 3 โครงการ 
 

ตารางแสดง จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ตามแผนก 

ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
เข้าร่วมกจิกรรม 

โครงการ 
ร้อยละ 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
1. เครื่องกล 387 287 74.16 
2. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 43 28 65.12 
3. ช่างเชื่อมโลหะ 46 28 60.87 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 273 194 71.06 
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ประเภทวิชา/สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
เข้าร่วมกจิกรรม 

โครงการ 
ร้อยละ 

5. อิเล็กทรอนิกส์ 140 100 71.43 
6. การก่อสร้าง 46 28 60.87 
7. สถาปัตยกรรม 54 33 61.11 
8. โยธา 63 37 58.73 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 36 24 66.67 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 29 20 68.97 

รวม 1,117 779 69.74 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 209 137 65.55 

รวม 209 137 65.55 
รวมท้ังหมด 1,326 916 69.08 

สรุปผลการด าเนินงาน  ผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 1,117 คน  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 779 คน   คิดเป็นร้อยละ 69.74 ผู้เรียนประเภทวิชาบริหารธุรกิจจ านวน 209 คน   
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 137 คน   คิดเป็นร้อยละ 65.55 มีผู้เรียนทั้งหมด จ านวน 1,326 คน   
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 916 คน   คิดเป็นร้อยละ 96.08 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการ 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามล าดับ  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1แสดงจ านวนค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (n = 150) 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
รับราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 
อ่ืนๆ 

 
- 
- 

150 

 
- 
- 

100.00 

รวม 150 100.00 
ทราบข่าวการสมัครอาชีพเข้าฝึกอาชีพฯ 
 ป้ายประกาศ 

 
150 

 
100.00 
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แผ่นพับ 
หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ-โทรทัศน์ 
อ่ืนๆ 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

รวม 150 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ100.00  และทราบข่าวจากการสมัครเข้าฝึกอาชีพ จากป้ายประกาศ จ านวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00    

ตอนที่ 2 ผลการประเมินโครงการตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
และข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร (n=150) 

ที ่ รายการประเมิน  ̅      ระดับความพึงพอใจ 
1 ความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ของวิทยากร 4.60 0.66 ดีมาก 
2 ความรู้ความสามารถของวิทยากร 4.63 0.68 ดีมาก 
3 การแต่งกายกิริยามารยาทของวิทยากร 4.62 0.69 ดีมาก 
4 ความพร้อมของสื่อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 4.61 0.68 ดีมาก 
5 ระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรม 4.51 0.65 ดีมาก 
6 สถานที่ในการจัดการฝึกอบรม 4.52 0.62 ดีมาก 
 รวม 4.57 0.66 ดีมาก 

จากตารางที่ 2 พบว่า เมื่อพิจารณาจากภาพรวม  มีค่าเฉลี่ย 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.66 อู่ในระดับดีมาก และจากรายข้อ พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความรู้
ความสามารถของวิทยากรมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 อยู่ในระดับดีมาก 
รองลงมา  ได้แก่ การแต่งกายและกิริยามารยาทของวิทยากร มีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 
อยู่ในระดับดีมาก และระยะเวลาในการจัดการฝึกอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.57 ซึ่งยังอยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถามปลายเปิด 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ  
1 ขอให้มีโครงการแบบนี้อีกต่อไปเรื่อย ๆ 
2 วิทยากรกระตือรือร้นมาก ไม่ย่อท้อต่อการให้บริการ 
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริหาร

วิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคคลกรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ปฏิบัติ - โครงการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รูปภาพ 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่
น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี 

ปฏิบัติ 
2 โครงการ 

- โครงการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รูปภาพ 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลการทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

ปฏิบัติ 
 

- โครงการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รูปภาพ 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ปฏิบัติ 
ร้อยละ 69.07 

- โครงการ 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- รูปภาพ 

5 สถานศึ กษามี ก ารประ เมิ นคว าม พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 -
5.00 

ปฏิบัติ 
4.57 

- แบบสอบถาม 
- การสรุปผลการประเมินผล 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายกฤตภัทร  วรรณเริก) 

หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการและวิชาชีพ 

- 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 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 4 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 4 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ - 
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มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่เป็น
ประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้วางแผนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการเรียน การสอน ส่งเสริมงานวิจัยผู้เรียน และจัดท าแผนงาน 
กิจกรรม/โครงการต่างๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการบูรณาการ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมประกวดการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และจัดโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ ในแต่ละสาขา
วิชาชีพ เป็นต้น จนท าให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความสามารถในการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์  
ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีโครงการดังนี้  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา โครงการวิทยาศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ได้ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ให้มีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งานวิจัย และโครงการที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ เช่น การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับภาค โครงการผู้เรียน เพ่ือประมวลความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

ตารางแสดง จ านวนสิ่งประดิษฐ์ ที่จัดท าขึ้นในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  

ภาควิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนสิ่งประดิษฐ์ 

ที่ต้องจัดท า จ านวนสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 : 1    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
1. ช่างยนต์/ยานยนต์ 59 20 31 
2. ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 15 5 5 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์ 6 2 2 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/ไฟฟ้าก าลัง 37 12 13 
5. อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์ 23 8 8 
6. การก่อสร้าง/ก่อสร้าง 19 6 7 
7. สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม 8 3 3 
8. อุตสาหกรรมยาง/อุตสาหกรรมยาง 5 2 2 
ประเภทวิชาพาณิชยการ    
9. พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 12 12 
ประเภทวิชาสามัญ สัมพันธ์  เทคนิคพ้ืนฐาน    
10. สามัญ - - - 
11. สัมพันธ์ - - - 
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ภาควิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียน 
จ านวนสิ่งประดิษฐ์ 

ที่ต้องจัดท า จ านวนสิ่งประดิษฐ์ 

12. เทคนิคพ้ืนฐาน - - - 
รวมระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 207 70 83 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 : 1    
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
1. เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ 71 36 37 
2. เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล 2 1 1 
3. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม 4 2 2 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า/ติดตั้งไฟฟ้า 23 12 10 
5. อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/ระบบโทรคมนาคม 27 14 10 
6. การก่อสร้าง/เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง - - - 
7. สถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม 8 4 4 
8. โยธา/โยธา 18 9 9 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 17 9 9 
10. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 5 3 3 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
11. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ/เทคโนโลยีส านกังาน 60 30 40 
ประเภทวิชาสามัญ สัมพันธ์  เทคนิคพ้ืนฐาน    
13. สามัญ - - - 
14. สัมพันธ์ - - - 
15. เทคนิคพ้ืนฐาน - - - 

รวม ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 235 120 125 
รวมท้ังหมด 442 190 208 

**ระดับชั้น ปวช.= 3 คน : 1 ขิ้น 
 ปวส.= 2 คน : 1 ขิ้น 

สรุปผลการด าเนินงาน  ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดท าสิ่งประดิษฐ์ 
โครงงาน โครงการ จ านวน 83 ชิ้น มีผู้เรียน จ านวน 207 คน ผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จัดท าสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน โครงการ จ านวน 125 ชิ้น มีผู้เรียน จ านวน 235 คน 

  



รายงานการประเมินตนเอง ปี 57._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 121 
 

 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและ

ด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ปฏิบัติ - ประกาศ วท.ยล 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช.3 และ 
ระดับชั้น ปวส.2  จัดท าโครงการสิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด 
ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จ านวน 3 คน : 1 
ชิ้น ปวส.2 จ านวน 2 คน : 1 ชิ้น 

ปฏิบัติ - วิจัยในช้ันเรียน 
- แบบสรุปผลการส่งวิจัยใน

ช้ันเรียน 

3 สถานศึกษาได้ จั ดประกวดและได้น า โครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 - หนังสือเผยแพร่วิจัย 
- www.ytc.ac.th 

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ร้อยละ 100 - หนังสือเผยแพร่วิจัย 
- www.ytc.ac.th 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับ
รางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ 2.5 - คศ.4  
นายขนบ  เพ็ชรซ้อน 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ดี 4 

 

ผู้รายงาน   
(นายวิจิตร  ขวัญเอียด) 

หัวหน้างานวิจัย  พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของคร ู

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการส่งเสริม สนับสนุน ครูทุกคนภายในวิทยาลัยใน
การจัดท างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์  ทั้ งการส่งครู เข้ารับการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน   
ที่เก่ียวกบัการจัดท างานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และยังมีการส่งเสริม สนับสนุนการน าผลงานดังกล่าว
ใช้ในการเผยแพร่ สู่ผู้เรียน ตลอดจนชุมชนต่างๆ รวมถึงค าสั่งให้ครูเดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม  
การเผยแพร่ผลงาน  

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการ
จัดท างานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และส่งเสริมการท าวิจัย นวัตกรรมเพ่ือใช้เป็นผลงานในการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการน าผลงานเผยแพร่สู่ผู้เรียน และชุมชนต่างๆ  

ตารางแสดง จ านวนผู้ส่งวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนวิจัยใน
ชั้นเรียนที ่
ต้องจัดท า 

จ านวนวิจัยที่ส่ง 
รวม ร้อยละ 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       
1. เครื่องกล 20 40 14 18 32 80.00 
2. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 6 12 4 5 9 75.00 
3. เทคนิคการเชื่อมและการผลิต 6 12 2 6 8 66.67 
4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 12 24 10 12 22 91.67 
5. อิเล็กทรอนิกส์ 12 24 9 12 21 87.50 
6. การก่อสร้าง 7 14 4 6 10 71.43 
7. โยธา 2 4 2 2 4 100.00 
8. สถาปัตยกรรม 5 10 2 5 7 70.00 
9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3 6 0 3 3 50.00 
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 1 1 2 100.00 
11. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3 6 3 3 6 100.00 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ        
12. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 22 3 12 15 68.18 
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์        
13. สามัญ 11 22 5 11 16 72.73 
14. สัมพันธ์ 11 22 9 11 20 90.91 
ประเภทพ้ืนฐาน        
15. เทคนิคพ้ืนฐาน 9 18 4 7 11 61.11 

รวมท้ังหมด 119 238 72 114 186 73.94 
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและ

ด า เ นิ น กา ร จั ดปร ะกวด  จั ด แสด ง  น วั ต ก ร รม  
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ปฏิบัติ 
 

- ประกาศส่งวิจัยในช้ันเรียน 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

ปฏิบัติ - วิจัยครู 
- แบบสรุป 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น า นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์
ในสถานศึกษา 

ปฏิบัติ 
ร้อยละ 97.44 

- วิจัยครู 
- เอกสารเผยแพร่ 

4 สถานศึกษาได้น า  นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

ปฏิบัติ 
ร้อยละ 79.47 

- เอกสารเผยแพร่ 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมดน าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับ
รางวัล ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

 - คศ.4  
นายขนบ  เพชรซ้อน 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ดี 4 

 

ผู้รายงาน   
(นายวิจิตร  ขวัญเอียด) 

หัวหน้างานวิจัย  พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

- 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) 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
น วั ต ก ร ร ม  สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ง า น
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

- 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 5 4 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 5 
จุดเด่น ได้แก่   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  
หรืองานวิจัยของครู 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่  - 
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มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

ตัวบ่ งชี้ที่  6 .1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝั งจิ ตส านึ กด้ านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาให้ความส าคัญกับการปลูกผังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการ และชี้แจงให้คูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกผังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดให้มี การประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรม โดยครูแลบุคลากร
ทุกฝ่าย และผู้เรียน 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยด าเนินการดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ มีโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

1.1. โครงการ/กิจกรรมวันไหว้ครูและวันร าลึกพระคุณครู 
1.2. โครงการ/กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
1.3. โครงการ/กิจกรรมวันเข้าพรรษา (ประเพณีเทียนพรรษา) 
1.4. โครงการ/กิจกรรมวิทยาลัยธนาคารเทคนิคยะลา 
1.5. โครงการ/กิจกรรมปลูกป่า (ชายเลน) เพื่อพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช 

วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยการเสนอโครงการขออนุญาต
ด าเนินการด าเนินงานโดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานยึดหลักการท างานตามกระบวนการ 
PDCA 

2. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนระดับชาติ ปวช. และนักศึกษาระดับชั้น 
ปวส. เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม นอกจากนี้ได้สอดแทรกแนวคิดในเรื่องดังกล่าวในรายวิชาที่เรียน จัดบอร์ด จัดนิทรรศการเผยแพร่
ความรู้ในกิจกรรมที่ วิทยาลัยฯ จัดขึ้น 
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3. วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

4. วิทยาลัยฯ ได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมี
คณะกรรมการประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบ จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของครู บุคลากร และผู้เรียน 
น ามาวิเคราะห์และประมวลผล เขียนรายงาน น าเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

5. วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่ ง เสริ มการปกครองระบบประชาธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุ ง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

ปฏิบัติ - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย์  ส่ ง เ ส ริ มกา รปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ปฏิบัติ - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การ
ป ลู ก ฝั ง จิ ต ส า นึ ก  ด้ า น ก า ร รั ก ช า ติ  เ ทิ ด ทู น
พระมหากษั ต ริ ย์  ส่ ง เ ส ริ มกา รปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ปฏิบัติ - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 
 
 
 

ปฏิบัติ - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษั ต ริ ย์  ส่ ง เ ส ริ มกา รปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  และมีผล
การประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00 

ปฏิบัติ - รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายเจตจันทร์  เหล่าณัฐวุฒิกุล) 

หัวหน้างานกิจรรมนักเรียนนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยชี้แจงและมอบหมายให้ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษาจัดท าโครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน และการ
ด าเนินกิจกรรม ซึ่งด าเนินการทั้งในรูปแบบของชมรมวิชาชีพ 

ความพยายาม ในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับรู้ มีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมโดยจัดตั้งชมรมวิชาชิพ ท ากิจกรรมร่วมกับชุมชน สังคม วัด โรงเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ อย่าง
หลากหลาย โดยมีการวางแผนงานโครงการ กิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ สรุปผล
การด าเนินงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ได้มาตรฐานตามวงจร PDCA โครงการ/กิจกรรม ที่
ด าเนินการ มีดังนี ้

1. ปลูกป่า (ชายเลน) เพ่ือพ่อหลวง 5 ธันวามหาราช 
2. ร่วมในโครงการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีครูและนักเรียนนักศึกษา

เข้าร่วม ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกวิทยาลัยฯ ต่อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในด้านการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือน าผลการด าเนินงาน
ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง

จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 
โครงการ กิจกรรม 

ปฏิบัติ 
2 โครงการ 

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝั งจิตส านึ กด้ านการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติ - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การ
ปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติ - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

ปฏิบัติ - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
และมีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00 

ปฏิบัติ - ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 
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ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ดี 4 

 

ผู้รายงาน   
(นายเจตจันทร์  เหล่าณัฐวุฒิกุล) 

หัวหน้างานกิจรรมนักเรียนนักศึกษา 
  



รายงานการประเมินตนเอง ปี 57._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 130 
 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาด าเนินการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ โดยก าหนดแผนงานโครงการ จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องใน
แผนงานประจ าปี และเน้นนโยบายจัดการโดยนักเรียนนักศึกษาในการบริหารจัดการและร่วมกิจกรรมอย่าง
เต็มความสามารถ มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียนเพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก ที่มีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ด้วย 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ด าเนินการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยได้
ด าเนินการดังนี้ 

1. มีโครงการกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
1.1 โครงการกิจกรรมด้านกีฬา เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ดี มีความ

รัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพ ความมีมนุยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนๆ โดยใช้
กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ร่วม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการกีฬาสีภายใน โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพ่ือการ
ปรองดอง  

โดยมีคณะกรรมการองค์การนักเรียนนักศึกษาเสนอโครงการ ขอนุญาติด าเนินการ แต่งตั้ง
คณะท างาน โดยด าเนินงานตามหลัก PDCA 

2. วิทยาลัยฯ ด าเนินการให้ครูและบุคลากร ผู้เรียนทุกคน ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ จดบันทึก ค าสั่ง ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง และเสียงตามสาย 

3. วิทยาลัยฯ ได้ท าการประเมินผลการด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมี
คณะกรรมการประเมินผลเป็นผู้รับผิดชอบ จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของครู บุคลกร และผู้เรียน น ามา
วิเคราะห์และประมวลผล น าเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 

4. วิทยาลัยฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยโดยการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การส่งเสริม

ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

ปฏิบัติ - รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ปฏิบัติ - รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม การ
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  

ปฏิบัติ - รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม การส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ปฏิบัติ - รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
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ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
และผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  และมีผล
การประเมินเฉลี่ย 3.51-5.00 

ปฏิบัติ - รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายเจตจันทร์  เหล่าณัฐวุฒิกุล) 

หัวหน้างานกิจรรมนักเรียนนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือไปใช้ประโยชน์ 

ความพยายาม มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน มีการด าเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการด าเนินงานโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอก
สถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

ปฏิบัติ  

2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริหารการ
จัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา และผู้เรียน 

ปฏิบัติ  

3 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ปฏิบัติ  

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือ
น าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ปฏิบัติ  

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีผลการประเมิน
เฉลี่ย 3.51-5.00 

ปฏิบัติ  
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ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ  ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายเจตจันทร์  เหล่าณัฐวุฒิกุล) 

หัวหน้างานกิจรรมนักเรียนนักศึกษา 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึก
ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปก
คลองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ 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 4 
ข้อ 

4 
(ดี) 

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 4.75 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 6 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้สร้างแรงจูงใจในการจัดท างานประกันคุณภาพ
ภายในระดับย่อย เพ่ือเก็บเป็นแฟ้มสะสมผลงานของบุคคล โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง คือการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล  รายงานการประเมินตนเองระดับแผนก  
และตัวบ่งชี้ที่งานได้รับมอบหมายตามงานที่รับผิดชอบ  

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จัดท าเครื่องมือ และคู่มือ ส าหรับการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองระดับบุคคล  ระดับแผนกวิชา และตัวบ่งชี้  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
วิทยาลัยฯ อบรมให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพฯ ในนามวิทยาลัยเทคนิคยะลาให้ความรู้กับครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสถานศึกษา “เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ให้ครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ “เรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555”เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เมื่อครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย/งานมีความเข้าใจ มีความรู้ “เรื่องการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา” งานประกันคุณภาพฯ ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ตามท่ีผู้บริหารได้มอบหมายให้งานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ โดยแจกเอกสาร มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คู่มือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้กับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และผู้รับผิดชอบภายในงาน รับทราบ  และได้มีการนิเทศการ
ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัย ในระดับบุคคลและระดับแผนกวิชา ติดตามตรวจสอบการจัดท าเอกสารของ
แต่ละตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตารางแสดง  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามมติของผู้บริหารสถานศึกษา โดยแบ่งตามหน้าที่งานที่รับผิดขอบ 

ฝ่าย/งาน ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ท่ี 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  นายกิติพงศ์  รติปาณ 9 ตัวบ่งชี ้
งานวางแผนและงบประมาณ นายจ ารูญ ก้องศิริวงศ์ 3.2 3.11    
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ นายนิมะ  หะยีดือเระ สนับสนุนข้อมูลตัวท่ี 3.11 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายโสภณ เรียงวิวัฒน์ 3.5     
งานความร่วมมือ นายสมจิตร สุวรรณโน 3.12     
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและประดิษฐ์ นายวิจิตร  ขวัญเอียด 5.1 5.2    
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายวิชิต ชูนาค 7.1 7.2    
ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสมภพ  เพชรภักดี 10 ตัวบ่งชี ้
งานบริหารงานทั่วไป นางนารียา บุญเพ็ง 3.1 3.4    
งานบุคลากร นายจงรัตน์  วิสุทธิคุณ 3.10     
งานการเงิน นายโสภณ จีรเสถียร สนับสนุนข้อมูลตัวท่ี 3.11 

งานการบัญชี นางสาวกฤษณา เพชรรักษ์ สนับสนุนข้อมูลตัวท่ี 3.11 
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ฝ่าย/งาน ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ท่ี 
งานพัสดุ นายกิตติ สุขแก้ว 3.9     
งานอาคารสถานที ่ นายศุกร์ อุบล 3.8 6.4    
งานทะเบียน นางดวงกมล แก้วนก 1.1 1.7    
งานประชาสัมพันธ์ นายประเสริฐ บุญเพ็ง สนับสนุนรูปถ่ายประกอบตัวบ่งชี้ 
ฝ่ายพัฒนากิจการผู้เรียน นายศักดิ์อนันต์  แก้ววิลัย 10 ตัวบ่งชี ้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 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 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน นายกฤตภัทร วรรณเริก 4.1     
ฝ่ายวิชาการ นายเยี่ยมศักดิ์  รัตนมหันต์ SAR ระดับแผนก 15 แผนก 

11 ตัวบ่งชี ้
แผนกเครื่องกล นายอรรถพล  ชูมณี  

 
 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับแผนก 

 
 
 
 
 
 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับแผนก 

แผนกเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง นายสาโรจน์  มากจันทร์ 
แผนกโลหะการ ว่าท่ี ร.ต.วิเนตร  ถนอมรักษ์ษา 

แผนกไฟฟ้าก าลัง นายถาวร  ปานแก้ว 
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ นายภิรมย์  พรหมอินทร ์
แผนกการก่อสร้าง นายจ าเริญ  เดชสุวรรณ 
แผนกโยธา นางสาคร  สุขโข 
แผนกสถาปัตยกรรม นางนิภา  สุขแก้ว 
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายนิพล  พินิจวัจนะวงศ์ 
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางพวงทิพย์  มณีประวัติ 
แผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นายพัชรินทร์  แก้วเจริญ 
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ นางจีรดา  ปลื้มส าราญ 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน นายเจริญ  ดีเดช 
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 นายศิริพล  ทัศศรี สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้ท่ี 3.8 

จัดประชุมครั้งที่ 2 ชี้แจงหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้จัดท าแฟ้ม  
แต่ละตัวบ่งชี้ตามท่ีฝ่ายบริหารได้มอบหมาย ชี้แจงการจัดแฟ้ม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ ก าหนดการส่ง
แฟ้ม งานประกันคุณภาพฯ จัดประชุมครั้งที่ 3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
โดยให้หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รับฟังความคืบหน้าในการจัดท าประกันคุณภาพ และชี้แจงปัญหาที่
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เกิดข้ึน หาข้อสรุป ในการแก้ไขปัญหา และงานประกันคุณภาพมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ปี 57 

ตารางแสดง  ผลการส่งรายงานการประเมินตนเอง ระดับแผนก และระดับบุคคล 

 หมายถึง ส่ง 
 หมายถึง ไม่ส่ง 

ตารางแสดง จ านวนครูที่มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ประเภทวิชา 
สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวน 
ครูทั้งหมด 

จ านวนครูที่ส่ง
รายงานการ

ประเมินตนเอง
ระดับบุคคล 

ร้อยละ 
รายงานการ

ประเมินตนเอง
ระดับแผนก 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
1. เครื่องกล 18 18 100.00  
2. เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 6 5 83.33  

3. เทคนิคการเชื่อมและการผลิต 6    

4. ช่างไฟฟ้าก าลัง 13 13 100.00  

5. อิเล็กทรอนิกส์ 12    

6. การก่อสร้างและโยธา 9 0 0.00  

7. สถาปัตยกรรม 5 5 100.00  

8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 4 4 100.00  

9. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3 3 100.00  

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
10. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 0 0  
ประเภทวิชาสามัญสัมพันธ์     
11. สามัญ-สัมพันธ์ 22 19 86.36  
ประเภทพ้ืนฐาน     
12. เทคนิคพ้ืนฐาน 7 7 100.00  

รวม 116 74 63.79 10 
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เกณฑ์การพิจารณา 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผลการปฏิบัติ เอกสารหลักฐาน 
1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ปฏิบัติ - แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

2 สถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ปฏิบัติ - สรุปผลการปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

3 สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปฏิบัติ - รายงานการประเมินตนเอง
ระดับแผนก 

- รายงานการประเมินตนเอง
ระดับบุคคล 

- บันทึกข้อความรายงานผล
การด าเนินงานแต่ละตัว
บ่งช้ี 

4 สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

ปฏิบัติ - รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2557 

5 สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

ปฏิบัติ - รายงานผลการปฏิบัติงานปี
การศึกษา 2555-2557 

- รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการประกันคณุภาพ
ภายในปี 2555-2557 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายวิชิต  ชูนาค) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555 
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ความตระหนัก วิทยาเทคนิคยะลาได้เห็นถึงความส าคัญในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง โดยผู้บริหารได้ประชุม หาข้อสรุปของมาตรฐาน ๗ มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ โดยให้รองผู้อ านวยการแต่
ละฝ่ายเป็นหัวหน้าทีมในการจัดท าแต่ละมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงาน และให้รองผู้อ านวยการแต่ละฝ่าย
แจกตัวบ่งชี้ให้กับหัวหน้างานที่ตรงกับตัวบ่งชี้ รับผิดชอบจัดท าแฟ้มและเป็นผู้ให้ข้อมูล หากมีข้อมูลเกี่ยวข้อง
กับตัวบ่งชี้ จากนั้นให้งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทั้ง 7 มาตรฐาน  
35 ตัวบ่งชี้ เพื่อจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 และเพ่ือให้การประกันคุณภาพ
ครบองค์ประกอบ วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการท ารายงานการประเมินตนเอง 3 ระดับ คือ  

1. รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล ซึ่ ง เป็นผลประโยชน์แก่ตั วผู้ จั ดท า  
โดยรายละเอียดที่จัดเก็บเป็นผลงาน ของผู้จัดท า   

2. รายงานการประเมินตนเองระดับแผนก เป็นการจัดรายงานการประเมินตนเองที่ล้อการ
ท ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้แผนกได้มีการจัดท าการประเมิน
ตนเองถึงผลการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2557 

3. รายงานการประเมินตน เองระดับวิ ทยาลั ย   ที่ ร วบรวมข้ อมูลตามตั วบ่ งชี้   
โดยมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบจัดท าข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  

ความพยายาม งานประกันคุณภาพฯ ในนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้มีการมอบหมายให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมกับการจัดท า การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ก าหนดให้จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล โดยได้รับการประเมินจากหัวหน้าแผนก
วิชาที่สังกัด และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชากร  และผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ก าหนดให้จัดท ารายงาน
การประเมินตนเองระดับแผนก โดยได้รับการประเมินจากรองผู้อ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายกิจกรรมผู้เรียน  ก าหนดงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตาม
ตัวบ่งชี้รับมอบหมายให้จัดท าแฟ้มตามตัวบ่งชี้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องจัดท าแฟ้ม และสรุปผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือรองรับการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
โดยมีผลการประเมินตนเอง  

สรุปผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา    
1.๑ ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 

๒.๐๐ ขึ้นไป 
ร้อยละ 75.72 4  

(ดี) 
1.๒ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 

ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ปฏิบัติ (๑) 

และมีผลตาม(5) 
5  

(ดีมาก) 
1.๓ ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 
ร้อยละ 88.84 5  

(ดีมาก) 
1.๔ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 19.92 2  
(ต้องปรับปรุง) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
1.๕ ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 78.91 5  
(ดีมาก) 

1.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

 
--ไม่มีผลการประเมิน-- 

1.๗ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรก
เข้า 

ร้อยละ 47.20 2  
(ต้องปรับปรุง) 

1.๘ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ 62.90 4  
(ดี) 

1.๙ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปฏิบัติ (๑) 
และมีผลตาม(๕) 

5 
 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๑  4.00 
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
หรือประชาคมอาเซียน 

ปฏิบัติ (1) (2) 
และ(3) 

3  
(พอใช้) 

2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล(5) 

5 
(ดมีาก) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปฏิบัติ (๑) 
และมีผล(5) 

5  
(ดีมาก) 

2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  
(ดมีาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ปฏิบัติ 5 ข้อ 5  
(ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2  4.60 
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 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศของสถานศึกษา 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติ (1) – (5) 5 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
(ดีมาก) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิ
ทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ด)ี 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษา กับเครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศ 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดมีาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3  4.77 
4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4  5.00 

5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรียน 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5  4.00 
6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ปฏิบัติ 4 ข้อ 4 
(ดี) 

6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6  4.75 
7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
24-29 ตัวบ่งชี ้ 4 

(ดี) 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7  4.50 

สรุปผลการประเมิน  4.52 
ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา   
8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา ปฏิบัติ 5 ข้อ 5 

(ดีมาก) 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 8  5.00 

สรุปผลการประเมิน  5.00 
 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
24-29 ตัวบ่งชี ้ ดี 4 

 

ผู้รายงาน   
(นายวิชิต  ชูนาค) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

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 าเนินงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 

 

- ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้
ใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงหรือต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน  
- 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 เอกลักษณ์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา  1 มาตรฐาน 1 ตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 8 ด้านความเป็นไทย ในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นคนไทย  
การไหว้ การสวัสดี เป็นการทักทายกันในแบบของคนไทย และสร้างให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
จิตส านึกรักความเป็นไทย มีมารยาทแบบไทย ๆ ในแบบของวิทยาลัยเทคนิคยะลา  

ความพยายาม ได้มีโครงการจัดให้มีการอบรมหน้าเสาธง ในเรื่องมารยาทต่างๆ รวมถึงการ
ไหว้และการทักทายในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยผู้เรียนทุกคน และบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
มีจิตส านึกรักความเป็นไทย อ่อนน้อมถ่อมตน และมีมารยาทในการทักทายกัน 

ตารางแสดง ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน ค่าคะแนน 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ดีมาก 5 

 

ผู้รายงาน   
(นายวิชิต  ชูนาค) 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 8 ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การด าเนินงาน 

ผลการประเมิน 

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 5.00 
(หมายเหตุชี้แจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 7 ให้น าค่าคะแนนของทุกตัวบ่งช้ีมาหาค่าเฉลี่ย) 

สรุปจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาของมาตรฐานที่ 8 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ - 
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ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้ 

4.1.1 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับดีมาก เรียงตามล าดับดังนี้  
 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 
  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 
  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
  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 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 
  มาตรฐานที่ 4  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
  มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
  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 
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
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  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
  มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 

4.1.3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามล าดับดังนี้ 
--ไม่มีตัวบ่งชี้ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง-- 

 
4.2 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบ
ของกลยุทธ์ 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 
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๑๑. โครงการประเพณีเทียนพรรษา 
๑๒. โครงการงานสมโภชหลักเมืองยะลา 
๑๓. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้  
๑๔. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปวช.3 และ ปวส.2 
๑๕. โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
๑๖. โครงการรณรงค์ให้ใช้สถานที่ปฏิบัติศาสนากิจ 
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 2557  มีองค์ประกอบดังนี้ 
  มาตรฐานที่  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
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  มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก 
  มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มาตรฐานที่  8 ด้านความเป็นไทย ในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ได้สร้างความตระหนักให้กับครู  เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ  และ
คนงานเจ้าหน้าที่  โดยได้ด าเนินการในเรื่องการสร้างความตระหนักดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายให้ครู  เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการและคนงาน 
เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ  ซึ่งหน้าที่ที่ทุก

คนได้รับมอบหมาย  จะสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษาปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 

2. วิทยาลัยฯ จัดการประชุมชี้แจงให้ครู  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่และคนงานเจ้าหน้าที่  
ได้รับความรู้ความเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2554  
ถึง พ.ศ. 2557  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557 

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

4. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการประกวดหรือแข่งขัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับชาติ  โครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ.  2554 ถึง พ.ศ. 2557  
และแผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2557 

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

ทุกโครงการ และทุกกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นได้
อย่างดี 

8. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ
และคนงานภารโรงอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

9. มีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้มีความรู้และรับทราบรายละเอียดต่างๆ 

ผู้บริหารใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
4.3 ความต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 4.3.1 ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบันอ่ืนๆ  
ในท้องถิ่น 
 4.3.2 การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 4.3.3 การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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