คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 มาตรา 48 ได้กาํ หนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนําไปสู่ การ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาได้มีความรู ้ความสามารถ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสู ตรและสังคมต้องการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง (
Self-Assessment Report : SAR)
เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษาประจําปี การศึกษา 2553
ตามกรอบการ
ดําเนินงาน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เพื่อรายงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน ถึงผลการดําเนินการดังกล่าวในรอบปี การศึกษาที่ผา่ นมา
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปี การศึกษา 2553 สําเร็ จลงได้เนื่องจากได้รับความ
ร่ วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ ายของวิทยาลัยฯ ผูป้ กครอง ตลอดจนชุมชน ซึ่ งมีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ บรรลุผลตามเป้ าหมาย จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายนรชัย วุฒิเจริ ญมงคล)
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
8 กรกฎาคม 2554
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สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร
บทที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
ประวัติและสภาพทัว่ ไป
สภาพปั จจุบนั ของสถานศึกษา
สภาพชุมชนเศรษฐกิจสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
แหล่งการเรี ยนรู ้ท้งั ภายในและภายนอก
บทที่ 2 สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา 2553
จุดเด่น จุดที่ตอ้ งพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
บทที่ 3 สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 1
สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 2
สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 3
สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 4
สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 5
สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 6
สรุ ปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 7
ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ประจําปี การศึกษา 2553โดยสรุ ป
ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตามมาตรฐาน ประจําปี การศึกษา 2553
แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในอนาคต
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ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุ ปรวม ปี การศึกษา 2553
ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุ ปรวม ปี การศึกษา 2552
บทสรุ ปสําหรับผูบ้ ริ หาร

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพ สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปี การศึกษา 2551
ข

สารบัญ ตาราง

ตารางที่
หน้ า
ตารางที่ 1 มาตรฐานที่ 1
ตารางที่ 2 มาตรฐานที่ 2
ตารางที่ 3 มาตรฐานที่ 3
ตารางที่ 4 มาตรฐานที่ 4
ตารางที่ 5 มาตรฐานที่ 5
ตารางที่ 6 มาตรฐานที่ 6
ตารางที่ 7 มาตรฐานที่ 7
ตารางที่ 8 ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ประจําปี การศึกษา 2553โดยสรุ ป
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตามมาตรฐาน ประจําปี การศึกษา 2553

91
95
100
102
103
104
105
106
108

ค

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
1. ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับสถานศึกษา

ชื่ อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ทีต่ ้ งั
128 - 131 หมู่ 6 ถนนพิพิธภักดี ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณี ย ์ 95000
โทรศัพท์ 0-7321-6769
โทรสาร 0-7321-3404 , 0-7321-6770
เว็บไซด์
www.ytc.ac.th

2. ประวัติและสภาพทัว่ ไปโดยสั งเขป

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 128 - 131 ถนนพิพิธภักดี หมู่ที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา ตั้งอยูใ่ นที่ดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ เป็ นที่ดินราชพัสดุ
หมายเลข 11174 เปิ ดทําการสอน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2500 ใช้ชื่อ โรงเรี ยนช่างไม้ยะลา
ปี การศึกษา 2503 วิทยาลัยเข้าร่ วมโครงการ สนธิสัญญาป้ องกันเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.)
ปี การศึกษา 2510 ได้ทาํ การรวมโรงเรี ยนการช่างสตรี และเปลี่ยนชื่อเป็ น โรงเรี ยนการช่างยะลา
ปี การศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น วิทยาลัยเทคนิคยะลา และใช้ชื่อนี้มาจนปั จจุบนั

3. เป้ าหมายการพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคยะลา มีเป้ าหมายในการพัฒนาตาม

ของวิทยาลัย

ปรัชญาวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา
สร้างวินยั ให้วชิ า พัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ ปี 2549
– 2553 เป็ นสถานศึกษาที่มีระบบการบริ หารจัดการและบุคลากร
มีองค์ความรู ้ เพื่อนําผูเ้ รี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
พันธกิจ
1. ผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม พณิ ชยกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. ให้บริ การสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนด้านงานอาชีพ
3. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการและบุคลากร
4. จัดสิ่ งสนับสนุนเพื่อการบริ หาร ด้านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม

ง

4. จํานวนบุคลากร

121 คน

5. จํานวนนักศึกษา

1,605 คน

6. งบประมาณดําเนินการประจําปี 2553 จํานวน 67,982,936 บาท (หกสิ บเจ็ดล้านเก้าแสน
แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิ บหกบาทถ้วน )

7. โครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ
ประจําปี 2553
กลยุทธ์ ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่

เรื่อง

1
2
3
4

สร้างขวัญกําลังใจและความปลอดภัย
ปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เพิ่มศักยภาพสถานศึกษาและประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้
ความร่ วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการจัดการ
อาชีวศึกษา
กลยุทธิ์ ที่ 5 เสริ มสร้างเครื อข่ายชุมชนเพื่อการอยูด่ ีมีสุขของชุมชนและสังคม
รวมทั้งสิ้น
(สี่ ลา้ นแปดแสนสี่ หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จํานวนเงิน
(บาท)
504,000
195,000
1,629,000
42,000
2,475,5000
4,845,500

8. หลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอน
ระดับ

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)

ประเภทวิชา

ช่างอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สาขา

หมายเหตุ

ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างไฟฟ้ ากําลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
เทคโนโลยีการยาง
จ

ระดับ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) (ต่อ)

ประเภทวิชา
พาณิ ชยกรรม

ช่างอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตร
วิชาชั้นสู ง (ปวส.)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
พาณิ ชยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู เทคนิค
ชั้นสู ง (ปทส.)
การศึกษาระบบ
ทวิภาคี (DVT)

ช่างอุตสาหกรรม
ช่างอุตสาหกรรม

สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ

ช่างเครื่ องกล
ช่างเทคนิคการผลิต
ช่างเทคนิคโลหะ
ช่าง ไฟฟ้ ากําลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้าง
ช่างโยธา
ช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม
เทคโนโลยีการยาง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมประสาน
ช่างไฟฟ้ ากําลัง
ช่างไฟฟ้ าสื่ อสาร
ช่างยนต์

9. วิธีดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้จดั ทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดย
ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สําหรับวิทยาลัยเทคนิคและ
วิทยาลัยการอาชีพ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ เป็ นแนวทางในก ระบวนการบริ หาร
การศึกษา เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยได้ดาํ เนินการวิเคราะห์สภาพองค์การ และสามารถรายงาน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของสถานศึกษาได้ดงั นี้
ฉ

S (Strengths)
1. สถานที่มีความสะดวก การคมนาคมสะดวก
2. อาคารเรี ยน / ห้องปฏิบตั ิการเพียงพอ
3. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถ
4. มีสื่อการเรี ยนการสอนเพียงพอ
5. มีระบบการสื่ อสารที่สมบูรณ์ครอบคลุม
6. ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี และมีความตั้งใจในการ
พัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรม
W (Weaknesses)
1. อาคาร / ครุ ภณั ฑ์เก่าทรุ ดโทรมไม่ทนั สมัย
2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านเทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน
O (Opportunities)
1. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมและช่วยระดมทรัพยากรในการพัฒนา
2. ศิษย์เก่าเป็ นเครื อข่ายดีในการพัฒนาสถานศึกษา
3. ตลาดแรงงานมีความต้องการผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพในปริ มาณที่สูง
T (Threats)
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
2. การเดินทางมาเรี ยนของนักศึกษา
3. การออกปฏิบตั ิงานในพื้นที่ / ชุมชน
4. บุคลากรย้ายออกนอกพื้นที่
5. ค่านิยมการเรี ยนปริ ญญา
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาให้ผเู้ รี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาได้ศึกษาต่อหรื อ มีงานทํา เป็ นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสารระหว่างวิทยาลัยฯ กับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
3. ดําเนินการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ โดยประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง อาทิ
ผูป้ ระกอบการ หอการค้าจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ฯลฯ โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
และสมํ่าเสมอ

ช

4. จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสําหรับซื้ อวัสดุฝึก ครุ ภณั ฑ์เพื่อการศึกษาที่ทนั สมัยที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
5. เพิม่ จํานวนครั้งในการให้บริ การตรวจสารเสพติดแก่ผเู้ รี ยน เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่อยู่
ในระหว่างฝึ กงานได้เข้ารับการตรวจอย่างทัว่ ถึง กําหนดแผนป้ องกันนักศึกษาออกกลางคัน และจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริ มวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี อย่าง
ต่อเนื่อง
6. สถานศึกษาจะจัดสรรงบประมาณและจะจัดกิจกรรมหรื อโครงการที่จะให้บริ การ
วิชาชีพ และส่ งเสริ มความรู ้ที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน สังคม องค์กร ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อประกอบอาชีพของประชาชน เป็ นระบบสอดคล้องกับแผนการบริ การวิชาชีพที่
กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
7. ส่ งเสริ ม ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รี ยนในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน สถานศึกษา และชุมชน เปิ ดโอกาสให้
ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในทุกสาขาวิชาพัฒนาและนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน จัดสรรงบประมาณ
พัฒนาผลงานของผูส้ อนและผูเ้ รี ยนให้เกิดความต่อเนื่อง
8. สถานศึกษาใช้ ภาวการณ์เป็ นผูน้ าํ การมีวสิ ัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการบริ หารงานด้าน
การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน ท่ามกลาง สถานการณ์ความไม่สงบ และความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม โดยใช้หลักการบริ หารแบบ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เครื่ องมือในการผสมผสานความ
ร่ วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงาน ชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้
เข้ามามีส่วนร่ วม ในกระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณสมบัติตรงตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ
“สร้างวินยั ให้วชิ า พัฒนาสังคม” ตลอดจนการปลูกฝัง คุณธรรม จริ ยธรรม ที่ดีงามต่อผูเ้ รี ยน ได้มี
พัฒนาการครบทุกด้านคือ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
สถานศึกษา ให้มีทกั ษะความรู ้ที่ทนั สมัยตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีจรรยาบรรณ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกําหนด พัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศให้มีฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็ นเครื อข่ายได้ท้งั วิทยาลัยฯ และเพื่อสามารถนํา
ข้อมูลมาใช้ในการบริ หารจัดการทุกฝ่ าย ทุกสาขาวิชา และทุกงาน ได้อย่างรวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพ บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล

ซ

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในประจําปี การศึกษา 2553
มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้
1
2
3
4
5
6
7
รวม

1 – 12
13 - 27
28 – 32
33 – 34
35 – 38
39 – 41
42 - 43
43

จํานวน ผลการประเมิน(จํานวนตัวบ่ งชี)้
ตัว
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
บ่ งชี้
11
7
2
2
15
12
3
5
4
1
2
2
4
4
3
3
2
2
42
34
2
6

คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวม

**ค่ าเฉลีย่ ผล
การประเมิน

33
45
15
6
12
9
6
126

27
39
13
6
12
9
6
112

2.45
2.60
2.60
3.00
3.00
3.00
3.00
2.81

หมายเหตุ * ไม่รายงานตัวบ่งชี้ที่ 2 เนื่องจากไม่มีผเู้ รี ยนเทียบโอน

หมาย
เหตุ
*

ฌ

บทที่ 1
บทนํา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปสถานศึกษา

ชื่ อสถานศึกษา
ทีต่ ้ งั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
สั งกัด

วิทยาลัยเทคนิคยะลา
๑๒๘-๑๓๑
หมู่ ๖ ถนนพิพธิ ภักดี ตําบลสะเตง
อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
๐-๗๓๒๑-๖๗๖๙
๐๗๓๒๑-๓๔๐๔ , 0-7321-6770
www.ytc.ac.th
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
สํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา

ประวัติและสภาพทัว่ ไป
วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยูใ่ นที่ดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ 128-131 ถนนพิพิธภักดี หมู่ที่ 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิ ดทําการสอน
ตั้งแต่วนั ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรี ยนช่างไม้ยะลา และได้เข้าอยูใ่ นโครงการ
สนธิ สัญญาป้ องกันเอเซี ยตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.) เมื่อปี การศึกษา 2503
ปี การศึกษา 2510 ได้รวมโรงเรี ยนการช่างสตรี เข้ากับโรงเรี ยนการช่างยะลา โดยใช้ชื่อว่า
โรงเรี ยนการช่างยะลา ปี การศึกษา 2522 ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีสิ่งปลูก
สร้าง คือ อาคารอํานวยการ 2 ชั้น 1 หลัง อาคาร 4 ชั้น 4 หลัง อาคารเรี ยน 3 ชั้น 1 หลัง หอประชุม
1 หลังอาคารทะเบียนและวัดผล ชั้นเดียว 1 หลัง อาคารผลผลิต 2 ชั้น 1 หลัง อาคารห้องสมุด 4 ชั้น
1 หลัง และโรงฝึ กงาน 8 หลัง
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2. สภาพชุ มชนเศรษฐกิจสั งคม
สภาพชุ มชน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตั้งอยู่ ใจกลางเมืองยะลา การคมนามคมสะดวก มีเป็ น ชุมชนเมือง
ซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้สถานศึกษาที่สาํ คัญ ๆ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
- สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา
- โรงเรี ยนคณะราษฎรบํารุ งจังหวัดยะลา
- โรงเรี ยนสตรี ยะลา
- วิทยาลัยพยาบาล
- วิทยาลัยสาธารณสุ ขสิ รินธร
- โรงเรี ยนสอนศาสนา
- วิทยาลัยอิสลามศึกษา
- โรงเรี ยนอนุบาลยะลา
- โรงเรี ยนนิบงชนูปถัมภ์
ชุมชนมีการประกอบการเป็ นเจ้าของธุ รกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ แต่โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และเป็ นธุรกิจในครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ซ่ ึ งมีมาช้านาน ทําให้เป็ นอุปสรรคในการลงทุน พื้นที่จงั หวัดยะลาจึงไม่ค่อย
มีการลงทุนขนาดใหญ่ ผูจ้ บการศึกษาจึงทํางานในพื้นที่เป็ นส่ วนน้อยคือ เข้าทํางานกับ
ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น และภาครัฐบ้างจากข้อมูลที่ผา่ นมาผูจ้ บการศึกษาส่ วนใหญ่จะเดินทางไป
ทํางานไปศึกษาต่อในจังหวัดอื่นๆ และประกอบอาชีพอิสระ
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างสถานศึกษากับชุ มชน
ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้จดั สรรงบประมาณ สําหรับดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ร่ วมกับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน ดังนี้
กลยุทธ์ปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
โครงการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
จํานวน 500
,000 บาท
โครงการเครื อข่ายเยาวชนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
จํานวน 90 ,000 บาท
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กลยุทธ์เพิม่ ศักยภาพสถานศึกษาและประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ฯ
โครงการการเพิ่มโอกาสมีงานทํา ฝึ กงานต่างภาค ต่างจังหวัด
โครงการการติดตามและนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน จํานวน 50
,000 บาท
โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
จํานวน 500
,000 บาท
โครงการสร้างสื่ อการสอนทางไกลตามความเหมาะสม
จํานวน 300 ,000 บาท
กลยุทธ์เสริ มสร้างเครื อข่ายชุมชนเพื่อการอยูด่ ีมีสุข และฟื้ นฟู พัฒนาอาชีพท้องถิ่น
โครงการเสริ มสร้างทักษะ สร้างแรงจูงใจเรี ยนสายอาชีพ
จํานวน 100
,000 บาท
โครงการฝึ กอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ จํานวน 160
,000 บาท
โครงการฝึ กอาชีพในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จํานวน 150
,000 บาท
โครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรวิชาชีพแบบคู่ขนาน ระดับ ปวช.
จํานวน 490
,000 บาท
โครงการฝึ กอาชีพพระภิกษุ สามเณร และผูน้ าํ ศาสนา
จํานวน 90
,000 บาท
โครงการสร้างเครื อข่ายความเข้าใจในโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิชาชีพสู่ ชุมชน
จํานวน 100
,000 บาท
โครงการพัฒนานักศึกษาแกนนําให้กบั ท้องถิ่น จํานวน 90
,000 บาท
โครงการศิษย์ปัจจุบนั ออกแนะแนวรุ่ นน้องในชุมชน
จํานวน 300
,000 บาท
โครงการสร้างเครื อข่ายผูป้ กครองและชุมชน จํานวน 300
,000 บาท
โครงการฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่นทัว่ ไป
จํานวน 500 ,000 บาท
โครงการฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่นกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
จํานวน 987 ,635 บาท
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กลยุทธ์ฟ้ื นฟูและพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่น
ฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพชุมชนท้องถิ่นทัว่ ไป จํานวน 67
ฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพท้องถิ่นกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ จํานวน 294
กลยุทธ์จดั ตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วชิ าชีพ
จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วชิ าชีพ งบดําเนินงาน จํานวน 1

,500 บาท
,000 บาท
,700,000 บาท

กลยุทธ์ความร่ วมร่ วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาการอาชีวศึกษา
โครงการพัฒนาความร่ วมมือด้านวิชาชีพร่ วมกับ กศน. และวชช.
จํานวน 200 ,000 บาท
โครงการเพิ่มคุณวุฒิหรื อเกียรติบตั รให้ผทู ้ ี่ไปประกอบการต่างประเทศ
จํานวน 60
,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 7
,029,135 บาท
4. แหล่ งการเรียนรู้ท้งั ภายในและภายนอก
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีแหล่งการเรี ยนรู้ท้งั ภายในและภายนอก ดังนี้
4.1 แหล่ งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
1. ศูนย์วทิ ยบริ การ
2. ศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ศูนย์โลหะวิทยา
4. ห้องเรี ยนจําลอง
5. ศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ศูนย์การเรี ยนรู ้ผปู ้ ระกอบการ
7. ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
8. ห้อง E_Learning
9. ห้องปฏิบตั ิการวิชาชีพทุกสาขาวิชา
10. ห้องโสตทัศนศึกษา
11. สหกรณ์วทิ ยาลัย
4.2 แหล่ งการเรียนรู้ ภายนอกสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ มีแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
1. ห้องสมุดประชาชน ประจําจังหวัด
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2.
อุทยานการเรี ยนรู้จงั หวัดยะลา (Yala TK Park) และห้องสมุดของสถานศึกษาต่าง ๆ
3.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ห้องสมุดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
5.
สถานประกอบการที่ให้ความร่ วมมือกับสถานศึกษาระบบทวิภาคี มี 10 แห่ง
ประกอบด้วย ห้างสรรพสิ นค้า บริ ษทั โรงแรม สํานักงาน และห้างหุน้ ส่ วนจํากัด
6.
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบปกติ ซึ่ งผูเ้ รี ยนไปฝึ กงาน มี 153 แห่ง
ประกอบด้วย องค์กร ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ

ทําเนียบผู้บริหาร
ลําดับที่

รายชื่อ

ระหว่างปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายเขื่อน
นายสมบูรณ์
นายอรุ ณ
นายนิสิต
นายบุญเลิศ
นายฤทธิ์ ดี
นายวิทยา
นายจรุ ง
นายเอี่ยม
นายกําจัด
นายอิสมัน

เขมากรณ์
วิเศษสิ นธุ์
ยิง่ เจริ ญ
ศรี ศมั ภุวงค์
ภพลาภ
เสนะวงศ์
ทองขาว
เข้มแข็ง
สมใจ
บุญพันธุ์
อิสสะมะแอ

2500 – 2505
2505 – 2510
2510 – 2519
2519 – 2522
2522 – 2527
2527 – 2532
2532 – 2535
2535 – 2535
2525 – 2545
2545 – 2550
2550 – 2550
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นายนรชัย

วุฒิเจริ ญมงคล

2550 – ปั จจุบนั

6

โครงสร้ างการบริหารงาน

7

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคยะลา

8

รางวัลและผลงานทีภ่ าคภูมใิ จ

ได้รับคัดเลือกให้เป็ น สถานศึกษาดีเด่ น ของ กรมอาชีวศึกษา
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ น สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตการศึกษา 2
ปี การศึกษา 2537
ได้รับคัดเลือกให้เป็ น สถานศึกษาตัวอย่างด้ านสิ่ งแวดล้อม
ปี การศึกษา 2539
ได้รับคัดเลือกจากกองวิทยาลัยเทคนิคให้เป็ น
เป็ น
1 ใน 12 สถานศึกษาเป้าหมายปฏิรูปการศึกษา และ
บัญญัติ
10 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิ การ
ปี การศึกษา 2540
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ นสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตการศึกษา 2
ปี การศึกษา 2542
ได้รับรางวัล มาตรฐานอาชี วศึกษาดีเด่ น ของกรมอาชีวศึกษา
ได้รับรางวัล
สถานศึกษาดีเด่ นตามโครงการประเมิน
สถานศึกษาทีด่ ําเนินการป้องกัน การใช้ สารเสพติดของศูนย์
ส่ งเสริมสุ ขภาพ
เขต 12
ปี การศึกษา 2543 – 44
ได้รับคัดเลือกให้เป็ น เครือข่ ายสถานศึกษาต้ นแบบ ของ
สถาบันพัฒนาผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิ การ
9
ปี การศึกษา 2532
ปี การศึกษา 2536

ปี การศึกษา 2544
ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิ การให้เป็ น สถานศึกษา
รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
เขตการศึกษา 2
ปี การศึกษา 2545
นายกําจัด บุญพันธุ์ ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยได้รับรางวัล
"ข้ าราชการตัวอย่ าง" จากกระทรวงศึกษาธิ การ
นายปรี ชา ทองจันทร์ ได้รับรางวัลเข็ม "คุรุสดุดี"
จากหน่วยงานคุรุสภา
ปี การศึกษา 2546
ได้รับรางวัล "อาชีวศึกษาดีเด่นภาคใต้"
ปี การศึกษา 2547
ได้รับรางวัล "อาชีวศึกษาดีเด่นภาคใต้"
ปี การศึกษา 2548
ได้รับรางวัล "อาชี วศึกษาดีเด่ นภาคใต้"
ได้รับรางวัล
“สถานศึกษาพระราชทาน” ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่
นักศึกษาได้ รับ รางวัลพระราชทานระดับอาชี วศึกษา
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
จํานวน 2 คน คือ
ระดับ ปวช.
นายวิชชาธร บุญเพ็ง
ระดับ ปวส.
นางสาวกุลฤดี วงษ์ประดับ
ปี การศึกษา 2549
นักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานระดับอาชี วศึกษา
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
จํานวน 2 คน คือ
ระดับ
ปวช. นางสาววิมลศิริ
สิ ทธิ ถาวร
ระดับ ปวส.
นายวิภู ตันตนันตา
ปี การศึกษา 2550
นักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานระดับอาชี วศึกษา
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
จํานวน 2 คน คือ
ระดับ
ปวช.
นายรังสิ มนั ต์
เพ็ชรชัย
ระดับ ปวส.
นางสาวอุไรวรรณสุ วรรณวงศ์
ปี การศึกษา 2551
นักศึกษาได้ รับรางวัลพระราชทานระดับอาชี วศึกษา
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
ระดับ ปวช. นายบงกช
ยุพา
ระดับ
ปวส.
นายชัยณรงค์ สุ วพนาวิวฒั น์
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ปี การศึกษา 2552

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับโล่
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 งาน
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากยาง
แห้ ง สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
การแข่งขันวิชาชีพระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่
20

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับโล่รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 งานกระบวนการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ จากนํา้ ยาง สาขาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ การแข่งขันวิชาชีพระดับ ภาคใต้
ครั้งที่ 20

11

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับ
โล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อม บํารุ ง
(ทักษะ กลึง กัด ตัด ไส) ระดับภาคใต้
ประจําปี การศึกษา 2552

วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการ
ดําเนินงานโครงการสร้ างอาชี พเพือ่
ชุ มชน ดีเด่ นของอาชีวศึกษา
จังหวัดยะลา ประจํา พ.ศ.2552

12

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้โล่รางวัล
มีผลการดําเนินงานศูนย์ซ่อมสร้ างเพือ่ ชุ มชนดีเด่ นระดับ
จังหวัด (Best Practice) ประเภทที่ 1 ด้ านการยกระดับช่ างชุ มชน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้โล่ห์รางวัล ผลการดําเนินงานศูนย์ซ่อมสร้ างเพือ่ ชุ มชนดีเด่ น
(Best Practice) อันดับ 3 ประเภท ด้ านการยกระดับช่ างชุ มชน ประจําปี งบประมาณ 2552
13

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้รับการแต่งตั้งจากสโมสรโรตารี่ จงั หวัดยะลา ให้เป็ น สโมสร
โรตาแรค วิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่ให้ทาํ คุณประโยชน์ให้สังคม

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับโล่
ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็ นสถานศึกษา
วิชาทหารดีเด่ น ประจําปี การศึกษา
2552 จากหน่วยฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
จังหวัดทหารปกปั ตตานี

14

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับโล่รางวัล หน่วยงานสนับสนุนและมี ส่ วนรวมในการจัดงาน
เทศน์ มหาชาติทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว 82 พรรษา ระหว่างวันที่ 79 ธันวาคม 2552 จาก องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดยะลา

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับรางวัล สนับสนุนการแข่ งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ภาคใต้ ครั้งที่ 9
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ณ จังหวัดพัทลุง
15

นายนฤคม จอมบดินทร์ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกเทคนิคการผลิต ได้ รับรางวัล
ชนะเลิศ “โครงการแข่ งขันการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ” ระดับอาชีวศึกษา
งานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรี วชิ ยั
นายอาทิตย์ เพ็ชรประยูรนักศึกษาระดับ ปวส.1 ได้ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“โครงการแข่ งขันการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ” ระดับอาชีวศึกษา งาน
นิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรี วชิ ยั

นายสุ ทธิ ศกั ดิ์ สังข์ทอง นักศึกษา ปวส.2 แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่ งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา ปี พ.ศ.2552
16

นายเปรมพงศ์ ยอดสมุทร นักศึกษา ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 จากการแข่ งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา ปี พ.ศ.2552

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่ งขันประกวดดนตรี
โฟล์ คซอง ในประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 20
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ปี การศึกษา 2553

สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานทุนการศึกษา ระดับ
ปริ ญญาตรี แก่นายสิ ทธิ ชยั ชานันโท นักเรี ยนระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายพิเชษฐ์ แก้วเขียว
และนายวิสุทธิ์ คํามณี นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ าได้รับคัดเลือกให้เป็ น ตัวแทนภาคใต้ เข้ าร่ วมการแข่ งขันทักษะวิชาชี พ สาขาการเขียน
โปรแกรมและการควบคุมด้ วย PLC ระดับชาติ ณ จังหวัดเชียงราย
18

นายพรชัย บุญรอด นักเรี ยนระดับ ปวช.2 แผนกผลิตภัณฑ์ยาง และนายวัชระพงศ์ ยังอุ่น ปวช.
2 แผนกเครื่ องกล ได้รับ รางวัลชนะเลิศ เปตองชาย การแข่ งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ณ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลจังหวัดยะลา ประจําปี 2553

นายซลีมีน ซา นายอับดุลเลาะ กอหามะ และนายไซนัสอาบิดีน มาราสา นักศึกษาแผนก
โยธา ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ “โครงการคอนกรีตพลังช้ าง อาชี วศึกษา ครั้งที่ 8 ประเภท
คอนกรีตกําลังสู ง “ ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
19

\\

วิทยาลัยเทคนิคยะลา รับรางวัลชนะเลิศ การแข่ งขันหุ่นยนต์ บังคับมือ ระดับ ปวช. ในงาน
มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7-9 สิ งหาคม 2553

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับโล่รางวัล The best practice ระดับจังหวัด โครงการค่ ายคุณธรรม
ในสถานศึกษา จาก สํ านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
20

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับประกาศเกียรติบตั ร สถานทีส่ นับสนุนสถานทีเ่ พือ่ ดําเนินการฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อยที่ 3 จังหวัดยะลา ประจําปี การศึกษา 2553 จาก หน่วยฝึ กนักศึกษา
วิชาทหาร จังหวัดทหารบกปั ตตานี ค่ายอิงคยุทธบริ หาร

วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหน่ วยงานภาครัฐ การ
ประกวดประดับธงชาติระดับอําเภอ ประจําปี 2553 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี
21

นายธนพล นกร่ อน นักศึกษาระดับ
ปวช.2 แผนกสถาปั ตยกรรม ได้รับคัดเลือกให้
เป็ นผู้มีความสามารถดีเด่ น และนําชื่ อเสี ยงมา
สู่ ประเทศชาติ จากคณะกรรมการการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2553
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ข้ อมูลการจัดการศึกษา
การดําเนินการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้ดาํ เนินการจัดการศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกําลังคนใน
ระดับฝี มือ ช่างฝี มือและช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ รัฐบาล ฯลฯ และสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดการศึกษา และฝึ กอบรมในประเภทวิชา
ที่เปิ ดสอน 4 ประเภทวิชาหลัก คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิ ชยกรรม ประเภท
วิชาบริ หารธุ รกิจ และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโดยจัดการเรี ยนการสอน 4
หลักสู ตร คือ
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) หลักสู ตร 3 ปี รับผูจ้ บ ม.3 หรื อเทียบเท่า
2. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) หลักสู ตร 2 ปี รับผูจ้ บ ปวช. และ ม.6
หรื อเทียบเท่า
3. หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เทคนิค (ปทส.) หลักสู ตร 2 ปี รับผูจ้ บ ปวส.
4. หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพ เป็ นการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนนโยบายการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวติ โดยจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรวิชาชีพ
สาขาวิชาทีเ่ ปิ ดสอน
1. ระบบปกติ
2. ระบบทวิภาคี
3. ภาคสมทบ
1. ระบบปกติ เปิ ดสอน 14 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาเครื่ องกล
- สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบํารุ ง / เทคนิคการผลิต
- สาขาวิชาโลหะการ / เทคนิคโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้ าและอีเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิชาไฟฟ้ ากําลัง
- สาขาวิชาไฟฟ้ าและอีเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง / สาขาวิชาก่อสร้าง
- สาขาวิชาโยธา
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม / สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
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- สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- สาขาวิชาพณิ ชยการ
- สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training) เปิ ดสอน 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาเครื่ องกล
3. ภาคสมทบ เปิ ดสอน 1 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาโยธา

หลักสู ตรการเรียนการสอน

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา แยกออกเป็ นประเภทวิชา สาขาวิชาและสอน
ในหลักสู ตร ดังนี้
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
- สาขาวิชาเครื่ องกล
สาขางานยานยนต์
- สาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบํารุ ง สาขางานเครื่ องมือกล
- สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
- สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ ากําลัง
- สาขาวิชาไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
- สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานสถาปั ตยกรรม
- สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ยาง สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ระดับ ปวส.)
- สาขาวิชาเครื่ องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่ องมือกล
- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาไฟฟ้ ากําลัง
สาขางานเครื่ องกลไฟฟ้ า
สาขางานติดตั้งไฟฟ้ า
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- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางานโทรคมนาคม
- สาขาวิชาก่อสร้าง
สาขางานเทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
- สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรรม
สาขางานเทคนิคสถาปั ตยกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- สาขาวิชาเทคโนโยลีคอมพิวเตอร์
สาขางานระบบเครื อข่ายและสารสนเทศ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรครู เทคนิคชั้นสู ง (ระดับ ปทส. )
- สาขาวิชาเครื่ องกล
สาขางานเทคนิคช่างยนต์
- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเชื่อมและประสาน
- สาขาวิชาไฟฟ้ า
สาขางานเทคนิคไฟฟ้ ากําลัง
- สาขาวิชาโยธา (ภาคสมทบ) สาขางานโยธา
2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
- สาขาวิชาพณิ ชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ระดับ ปวส.)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสาํ นักงาน
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ระดับ ปวส.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้ อมูลเกีย่ วกับนักเรียนนักศึกษา

ตารางที่ 1 จํานวนนักเรี ยน-นักศึกษาปี การศึกษา 2553

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2554)

ปี การศึกษา 2553
ระด ับ ปวช.

สาขาวิชา / สาขางาน

รวม

ระด ับ ปวส.

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

รวม

127

82

67

276

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

รวม

เครือ
่ งกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

276
105

106

211

211

เครือ
่ งมือกลและซ่อมบํารุง
-เครือ
่ งมือกล

18

7

12

37

37

- สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต

7

11

18

18

่ มโลหะ
เชือ
- สาขาวิชาช่างโลหะการ

6

2

4

12

12

- สาขาวิชาช่างเทคนิคโลหะ

6

10

16

16

ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชาไฟฟ้ า กําลัง

61

31

47

139

139

- สาขาวิชาไฟฟ้ ากําลัง

64

57

121

121

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

64

45

91

200

200

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

35

34

69

69

สาขาวิชาการก่อสร้าง
- สาขาวิชาช่างก่อสร ้าง

29

28

14

71

- สาขาวิชาช่างโยธา

9

-

9

80

30

29

59

59

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
- สาขาวิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
รวม

13

11

19

43

43
13

18

318 206 254 778 269 265

31

31

534

1,312
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ปี การศึกษา 2553
สาขาวิชา / สาขางาน

ระด ับ ปวช.
ปี ที่
ปี ที่
ปี ที่ 2
1
3

รวม

ระด ับ ปวส.
รวม ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 รวม

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- เทคโนโลยีสาํ นักงาน

31

17

-

48

42

48

90

138

21

20

41

41

- เทคโนโลยีสาํ นักงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
- ผลิตภัณฑ์ยาง

23

8

4

35

35

- สาขาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

3

10

13

13

- สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

39

27

66

66

รวม
้
รวมทงสิ
ั้ น

54

25

4

83

105 105 210

372 231 258 861 374 370 744

293
1,605
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ข้ อมูลอัตรากําลัง ประจําปี การศึกษา 2553
ตําแหน่ง อ ันด ับ คศ.

(ข้าราชการ)

สูงกว่า
ปริญญา
ตรี

ปริญญา
ตรี

ฝ่าย/แผนก

ระด ับการศึกษา

3

2

6

10

6

3

4

6

-

6

9

2

9

1

2

4

-

1

-

7

4

3

3

3

-

3

1

4

3

1

1

3

7

1

8

9

-

2

6

8

8

1

1

-

1

1

2

-

2

1

แผนกวิชาสามัญ

2

8

10

1

แผนกวิชาสัมพันธ์

3

7

10

1

1

-

1

ชาย หญิง

ฝ่ ายบริหาร

รวม

5

4

3

2

5

-

5

1

4

14

-

14

3

10

แผนกวิชาเครือ
่ งมือกลและซ่อมบํารุง

7

-

7

1

แผนกวิชาช่างโลหะการ

6

-

6

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ า

11

-

11

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

6

-

6

5

แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1

-

1

1

แผนกวิชาก่อสร ้าง

7

-

7

แผนกวิชาโยธา

2

1

แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม

3

1

ตํากว่า
ปริญญา
ตรี

จํานวนครู

คณะวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาเครือ
่ งกล

1

คณะวิชาช่างกลโลหะ

คณะวิชาช่างไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์
2

คณะวิชาการก่อสร ้าง

คณะวิชาเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรม
แผนกวิชาช่างเทคนิคพืน
้ ฐาน

8

คณะวิชาบริหารธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

4

4

1

-

1

1

1

9

-

7

2

9

-

4

6

คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
แผนกวิชาเทคโนโลยียางฯ
คณะวิชาพืน
้ ฐาน
1

คณะวิชาครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
แผนกวิชาครุศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
รวม

80

24 104

1
0

0

9

92

1
5

39

66

1

28

ตําแหน่ง อ ันด ับ คศ.

ระด ับการศึกษา

สูงกว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ฝ่าย/แผนก

-

-

-

-

-

-

0

0

ชาย หญิง รวม

5

4

3

2

1

ตํา
่ กว่า
ปริญญาตรี

จํานวนครู

ข ้าราชการพลเรือน
เจ ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
พนักงานธุรการ 4
รวม

0

0

ลูกจ ้างประจํา

7

4

11

1

10

ลูกจ ้างชัว่ คราว

8

9

17

2

15

พนักงานราชการ (ครู)

15

3

18

15

พนักงานราชการ(เจ ้าหน ้าที)่

16

26

42

8

33

46

42

88

29

56

95

56

รวม
้
รวมทงสิ
ั้ น

126 66 192

* หมายเหตุ ข้อมูลนี้ไม่รวมช่วยราชการและลาศึกษาต่อ

-

-

9

92

5

39

(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2554)

วิทยาลัย
ฯ มีครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้ น จํานวน 210 คนดังนี้
- ครู จํานวน
126 คน
- ข้าราชการพลเรื อน จํานวน
- คน
- พนักงานราชการ จํานวน
56 คน
- ลูกจ้างประจํา จํานวน
11 คน
- ลูกจ้างชัว่ คราว จํานวน
17 คน
มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี จํานวน
161 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.6 คุณวุฒิระดับปริ ญญาโท
จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.6 วุฒิปริ ญญาเอกจํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5 และวุฒิ
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี จาํ นวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.6
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ข้ อมูลอาคารสถานที่
1. จํานวนอาคาร/สิ่ งปลูกสร้ าง
1. อาคารอํานวยการ
เป็ นอาคาร 2 ชั้น
2. อาคารบริ การ
2.1 หอประชุม
เป็ นอาคารชั้นเดียว รู ปโดม
2.2 อาคารทะเบียนวัดผล
เป็ นอาคารชั้นเดียว
2.3 อาคารผลผลิต
เป็ นอาคาร 2 ชั้น
2.4 อาคารห้องสมุด
เป็ นอาคาร 4 ชั้น
2.5 อาคารเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เป็ นอาคารชั้นเดียว
2.6 อาคารบริ การภายในวิทยาลัยฯ (คาร์ แคร์ )
เป็ นอาคารชั้นเดียว
2.7 สํานักงานอาคารสถานที่
เป็ นอาคารชั้นเดียว
2.8 อาคารโรงเก็บเครื่ องมือ+วัสดุงานอาคารฯ
เป็ นอาคารชั้นเดียว
2.9 อาคาร ๕๐ ปี เทคนิคยะลา
เป็ นอาคารชั้นเดียว
3. อาคารเพื่อการศึกษา
3.1 อาคารเรี ยน
3.1.1 อาคารเรี ยน 4 ชั้น จํานวน 4 หลัง
- อาคารเรี ยนศูนย์ปฏิบตั ิการกลาง พื้นที่
480 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528
- อาคารเรี ยนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ ากําลัง พื้นที่ 480 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529
- อาคารเรี ยนสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน พื้นที่ 480 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534
- อาคารเรี ยนคณะวิชาช่างยนต์
พื้นที่ 960 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542
3.1.2 อาคารครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม เป็ นอาคาร 3 ชั้น
3.2 โรงฝึ กงาน
- โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างยนต์
พื้นที่ 744 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
- โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
พื้นที่ 504 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
- โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พื้นที่ 744 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
- โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างโยธา
พื้นที่ 804 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
- โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พื้นที่ 704 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
- โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปั ตยกรรม พื้นที่ 320 ตรม.สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511
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- โรงฝึ กงานแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พื้นที่ 960 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536
- โรงฝึ กงานติดตั้งงานไฟฟ้ า
พื้นที่ 200 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. - โรงยิมส์
พื้นที่ 960 ตรม. สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2. ประโยชน์ ใช้ สอย และจํานวนห้ อง /พืน้ ที่
2.1 ห้องเรี ยนภาคทฤษฎี
2.2 ห้องเรี ยนภาคปฏิบตั ิ
2.3 ห้องเรี ยนภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ
2.4 ห้องที่ใช้จดั กิจกรรม
2.5 ห้องพักครู และปฏิบตั ิงานอื่น ๆ
2.6 พื้นที่จดั กิจกรรม นักศึกษา
2.7 พื้นที่จอดรถยนต์
2.8 พื้นที่จดั ภูมิทศั น์
2.9 สวนหย่อม สระนํ้า
2.10 สนามฟุตบอล
2.11 สนามบาสเก็ตบอล
2.12 สนามเปตอง
2.13 สนามฟุตซอล จํานวน 1 แห่ง
2.14 สนามวอลเลย์บอล จํานวน 1
แห่ง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

79
18
28
4
21
1
6
6
2
1
1
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
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บทที่ 2
สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ดาํ เนินการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การได้ประกาศใช้
สําหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6
มาตรา 48 ที่กาํ หนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตลอดจนให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หาร
การศึกษาที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ปี การศึกษา 255 3 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และได้มี
การปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในโดยนําผลการประกันคุณภาพภายในปี
การศึกษาที่ผา่ นมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ จํานวน 12 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสู ตรและการสอน จํานวน 15 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 ด้านกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จํานวน 5 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริ การวิชาชีพสู่ สังคม จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ด้านวัตกรรมและงานวิจยั จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 6 ด้านภาวะผูน้ าํ และการจัดการ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 7 ด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
วิทยาลัยมีวธิ ีการดําเนินการเพือ่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามมาตรฐานทีก่ าํ หนด ดังนี้
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้ตระหนักถึงความจําเป็ นที่ผบู ้ ริ หารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ควรได้ทบทวนบทบาทหน้าที่เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นเครื่ องมือในการสร้างความ
มัน่ ใจให้กบั สถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
บริ หารจัดการต่อไป วิทยาลัยได้ดาํ เนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
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กําหนดขั้นตอนการการทํางาน
1. กําหนดกระบวนการทํางานทุกงานที่เป็ นภารกิจ โดยการกําหนดขั้นตอนการทํางาน
2. กําหนดวิธีการที่เป็ นมาตรฐานในแต่ละงานกําหนดตัวชี้วดั ที่เป็ นเครื่ องแสดงคุณภาพงาน
3. กําหนดแหล่งข้อมูล สารสนเทศที่เป็ นหลักฐานยืนยันตัวชี้วดั ต่าง ๆ

เส้ นทางสู่ การประกันคุณภาพ (Road Map)
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ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้ วงจรคุณภาพเดมิง่ (PDCA)

1. การกําหนดแผนงาน และการวางระบบการทํางาน (Plan)
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มีการกําหนด ผูร้ ับผิดชอบ รอบระยะเวลา งบประมาณ ดําเนินการ ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้
ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
การวางแผนระยะยาว ( Long Range Planning) เป็ นการวางแผนในระดับกลยุทธ์โดยมี
เป้ าหมายเพื่อเชื่อมโยงการบริ หารและการ ปฏิบตั ิการภายในสถานศึกษาเข้ากับสภาวะแวดล้อมปกติ
การวางแผนระยะยาว 3-5 ปี
1. สภาพทัว่ ไปทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และโครงสร้างพื้นฐาน
2. สถานการณ์แนวโน้ม
3. นโยบาย/ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต้นสังกัด หรื อจังหวัด
4. ข้อมูลพื้นฐาน
5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
กลยุทธ์
7. การบริ หารแผนสู่ การปฏิบตั ิ
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การวางแผนระยะสั้ น ( Short Range Planning) เป็ นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมและ
เป็ นไปตามเป้ าหมายปฏิบตั ิการหรื อแผน ปฏิบตั ิการที่วางไว้โดยปกติ แผนระยะสั้นจะต้อง
สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนระยะยาว ระยะเวลาสําหรับการวางแผนระยะสั้น
มักเป็ นช่วงเวลาของการดําเนินงานในปั จจุบนั ซึ่ งถือเอาช่วงเวลาภายในเวลา 1 ปี เป็ นเกณฑ์ แผน
ระยะสั้นจะช่วยให้การบริ หารการปฏิบตั ิงานประจําวันเป็ นไปด้วยความราบรื่ น เรี ยบร้อย
ปฏิบัติงาน หรื อกิจกรรมที่ชดั เจน ซึ่งผูท้ ี่รับผิดชอบแต่ละระบบย่อย หรื อแต่ละกิจกรรม
ในระบบจะต้องไปวางแผนในระบบจะต้องไปวางแผนในแต่ละระบบย่อย หรื อแต่ละกิจกรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับผูเ้ รี ยน
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Do)
บุคลากรทุกต้องปฏิบตั ิงานตามระบบงานของสถานศึกษา และวิธีการมาตรฐานทางระบบ
สถานศึกษามีหน้าที่ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรทํางาน อย่างมีความสุ ข จัดสิ่ งอํานวย
ความสะดวก จัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ มีการกํากับ ติดตาม ให้ขวัญกําลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเป็ น
รายบุคคล และรายแผนกกลุ่ม นิเทศกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้งานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การตรวจสอบหรือประเมิน (Check)
การกําหนดกรอบการประเมิน เช่น วิธีการประเมิน ผูป้ ระเมิน ระยะเวลา เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ เครื่ องมือที่ใช้รวบรวมมูล เช่น ความเหมาะสม การวางระบบ การวางแผนการเก็บ
ข้อมูลที่ดี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน สามารถนํามาวิเคราะห์รายกิจกรรม ราย
โครงการ รายระบบการทํางาน และสรุ ปผลภาพรวมของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได้
4. การนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง (Action)
การนําผลการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของตนเองในระบบ เป็ นการพิจารณา
ว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มงานใด จัดประชุมแจ้งผลการวิเคราะห์ ชี้แจง รายละเอียด
ให้ทราบควรเน้นให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักว่าการดําเนินการประกันต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง
ระบบการทํางาน /โครงการ/กิจกรรม ที่ดาํ เนินการอยูใ่ นระดับดี ควรร่ วมกันพิจารณาว่าจะรักษาผล
การดําเนินงานในระดับดีโดยวิธีการใด ส่ วนที่อยูใ่ นระดับพอใช้ผรู้ ับผิดชอบควรวางแผนพัฒนา
ปรับปรุ งเพื่อดําเนินการให้ดีข้ ึน ผลการดําเนินการที่เป็ นจุดอ่อนของสถานศึกษา ต้องปรับปรุ งแก้ไข
ต้องนํามากําหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการ ในภาพรวมของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับเวลา บุคลากร
งบประมาณ กิจกรรมในขั้นตอนใดสามารถยุบรวมกันได้ก็นาํ มาปรับรวมกันเพื่อให้การปฏิบตั ิตาม
แผนเป็ นไป อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทุกฝ่ ายได้ร่วมรับรู ้
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ผลการดําเนินงาน ประกันคุณภาพภายในประจําปี การศึกษา 2553
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 1

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนดตามชั้นปี

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ตระหนักถึงความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ใน
รอบปี การศึกษา 2553 ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผปู ้ กครอง จัดปฐมนิเทศทําความเข้าใจ
กับนักเรี ยน นักศึกษาใหม่เพื่อให้ทราบแนวปฏิบตั ิ และปรับพฤติกรรม นอกจากนี้ได้มีการประชุม
ชี้แจงเพื่อให้ครู ผสู ้ อนปรับการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของผูเ้ รี ยน การทําวิจยั ในชั้น
เรี ยน การวัดประเมินผลตามสภาพจริ ง ให้ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรี ยน นักศึกษา และมี
นโยบายให้ครู ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษา และติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะเพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารให้ผปู ้ กครองรับทราบปั ญหาของผูเ้ รี ยน
ความพยายาม (Attempt)
1. สถานศึกษาได้จดั กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประชุมผูป้ กครอง
2. มอบหมายงานครู ที่ปรึ กษาจัดทําสมุดบันทึกประวัติ พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน อาทิเช่น
พฤติกรรมเสี่ ยงสารเสพติด มอบให้กบั ครู ที่ปรึ กษาทุกคน
3. มีการกําหนดให้ครู ที่ปรึ กษาต้องพบนักเรี ยน นักศึกษา หน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน และ
จัดชัว่ โมงโฮมรู มให้ครู ที่ปรึ กษาพบนักเรี ยน นักศึกษาในคาบกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์
4. มีการกําหนดนโยบายให้ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จัดกิจกรรม
เสริ มความรู ้ตามสภาพวิชาและสภาพผูเ้ รี ยน ต้องมีการสอนซ่อมเสริ ม และให้ครู แก้ปัญหาการเรี ยน
การสอนในรู ปแบบวิจยั ในชั้นเรี ยน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)
1,605

จํานวนผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์
ทีก่ าํ หนด (คน)
1,280

ผู้เรียนทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการ ผลการ
เรียนตามเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด
ประเมิน
คิดเป็ นร้ อยละ
79.75
ดี
นายภูวดล จงอุดมเกียรติ : รายงาน
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มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 2

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้เรียนทีไ่ ด้ รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้

ไม่มีรายงานในตัวบ่งชี้ที่ 2 เนื่องจากปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคยะลาไม่มีผเู ้ รี ยน
เทียบโอนผลการเรี ยนรู ้
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มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 3

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้เรียนทีส่ ามารถประยุกต์ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ มาใช้ แก้ ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชี พอย่ างเป็ นระบบ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้กาํ หนดให้แผนกวิชาประชุมเพื่อกําหนดนโยบายให้ครู ที่สอนวิชา
ปฏิบตั ิ จัดการเรี ยนการสอนในลักษณะเป็ นโครงการเป็ นชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงการ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้คิดวางแผน กําหนดรู ปแบบ ประมาณการ และปฏิบตั ิ โดยใช้หลักการ
ทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทําโครงการ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยมอบนโยบายให้หวั หน้าสิ่ งประดิษฐ์สร้างความเข้าใจกับแผนกวิชา เพื่อ
ส่ งเสริ มการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆของแต่ละแผนก พร้อมทั้งกําหนดงบประมาณ
ลงในแผนปฏิบตั ิการของวิทยาลัย อาทิเช่นโครงการแข่งขันตอบปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ โครงการ
จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงการประกวดสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่
1. มีการติดตามการจัดทําผลงานของแต่ละแผนกวิชา
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส.จัดทําโครงงา
นวิทยาศาสตร์
3. จัดทําแผนการสอนที่เน้นการบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและการปฏิบตั ิจริ งให้ผสู ้ อนมีการจัดทํานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ และงานวิจยั เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะและคุณธรรมจริ ยธรรม
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ผู้เรียน
ทั้งหมด (คน)

1,605

จํานวนผู้เรียนทีม่ ี
ผู้เรียนทีส่ ามารถประยุกต์ หลักการ ผลการ
ผลสั มฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประเมิน
(คน)
มาใช้ แก้ ปัญหาในการปฏิบัติงาน
อาชี พอย่ างเป็ นระบบ คิดเป็ นร้ อยละ
1,826
79.8
ดี

นางวัชราภรณ์ นิยม /ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 4

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้ านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีนโยบายสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนา มีทกั ษะด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและตามหลักสู ตรโดย
มีงบประมาณสนับสนุน
ความพยายาม (Attempt)
หมวดภาษาไทยได้ดาํ เนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะด้านการสื่ อสาร การฟัง การอ่าน การ
เขียน และการสนทนาวิชาภาษาไทยกับผูเ้ รี ยนทุกระดับในปี การศึกษา 2553 ให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
การการเรี ยน มีการจัด โครงการส่ งเสริ มรักการอ่าน โครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด กิจกรรมวันสุ นทรภู่
จัดชมรมอิสระ อาทิ ชมรมภาษาอังกฤษเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนที่สนใจภาษาอังกฤษได้ร่วมกลุ่มจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การสนับสนุนและให้ความร่ วมมือ และคําแนะนําให้เวลาเรี ยน สอน
ชดเชยให้กบั นักเรี ยน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

1,075

จํานวนผู้เรียนทีม่ ี
ผู้เรียนทีม่ ีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้ านการ ผลการ
ผลสั มฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ ฟัง การอ่าน การเขียน และการสนทนา ประเมิน
(คน)
ทั้งภาษาไทย และภาษาต่ างประเทศ
เพือ่ การสื่ อสารได้ อย่างถูกต้ องเหมะสม
คิดเป็ นร้ อยละ
585
54.42
ปรับปรุ ง

นางศิริพร รัฐพิทกั ษ์สันติ / ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 5

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีความสามารถใช้ ความรู้ และเทคโนโลยีทจี่ ําเป็ นใน
การศึกษาค้ นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้ อย่างเหมะสม

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยได้มีนโยบายส่ งเสริ ม และสนับสนุนครู นักเรี ยน นักศึกษา ให้มีความสามารถใช้
ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษา นอกจากนี้ ยงั ให้นกั ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและ
ศูนย์บริ การอินเตอร์ เน็ตการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางวิชาชีพและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม มีการวางแผนพัฒนาระบบ และห้องเรี ยนที่ทนั สมัยการอบรมนักศึกษาทุกระดับ ใน
ชัว่ โมงกิจกรรม อชท. เรื่ อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยได้ดาํ เนินการเสริ มสร้าง ความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์ และได้ จดั อบรมให้ความรู ้ สร้าง
ทักษะ การกําหนดให้ทุกแผนกจัดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นลงในแผนการเรี ยน การส่ งเสริ ม ให้ครู
จัดการเรี ยน การสอนในระบบ e-learning ,e-book และการค้นคว้าทางอินเตอร์ เน็ต ส่ งงานทาง
อินเตอร์ เน็ต( E-mail) ปรับปรุ งศูนย์คอมพิวเตอร์ และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ระบบ
อินเตอร์ เน็ตทุกแผนกวิชา การเพิม่ ช่องสัญญาณในการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ดี
และรวดเร็ ว ให้สอดรับกับความต้องการใช้งาน เพื่อบริ การนักเรี ยน นักศึกษา มีการจัดห้องเรี ยน
จําลองระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่สมบูรณ์ และมีการจัดทําป้ ายแสดง URL ของ Web Site ที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ผู้เรียน
ทั้งหมด

1,605

จํานวนผู้เรียนทีผ่ ่ าน ผู้เรียนทีม่ ีความสามารถใช้ ความรู้
เกณฑ์ การประเมิน และเทคโนโลยีทจี่ ําเป็ นในการศึกษา
ค้ นคว้ า และปฏิบัติงานวิชาชี พได้
อย่างเหมาะสม คิดเป็ นร้ อยละ
1,238
77.13

ผลการประเมิน

ดี

นายวิชิต ชูนาค/ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 6

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้เรียนทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีมนุษย์สัมพันธ์ ทดี่ ี
2

2

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้พยามยามเสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรร ม ค่านิยมที่
ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกระดับ
ในเรื่ องกิจกรรมหน้าเสาธง การเช็ครายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่ วมกิจกรรมหน้าเสาธง เวลาเข้าแถว และ
เกณฑ์การผ่านกิจกรรม การซ่อมกิจกรรมหน้าเสาธง ความจําเป็ นของกิจกรรม ประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากกิจกรรม เรื่ องระเบียบวินยั ของนักศึกษา ที่มีผลต่อใบรับรองความประพฤติในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย ฯ ได้กาํ หนดให้นกั ศึกษาทุกคนเข้า ร่ วมกิ จกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เพื่อฝึ ก
ผูเ้ รี ยนให้ตรงต่อเวลา ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ฝึ กให้นกั ศึกษา
เป็ นผูน้ าํ และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองที่ประสบความสําเร็ จ
จากการทํากิจกรรมต่าง ๆ การจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสื อวิสามัญ โครงการ
สวนสนามวันสถาปนาลูกเสื อแห่งชาติ เพื่อฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การทํางานร่ วมกัน รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย และได้แสดงออกในสิ่ งที่ตนเองชอบ และการกําหนดให้ครู ผสู ้ อนในทุกรายวิชาวัด
และประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมโดยกําหนดคะแนนไว้ ที่ร้อยละ 20 การมอบหมายงานกิจกรรม
จัดทําโครงการวันสําคัญ ๆ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนการสนับสนุนโครงการ
ส่ งเสริ มองค์การวิชาชีพของนักศึกษา โดยงานปกครองติดตามพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนตลอดเวลา
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ผู้เรียนทีเ่ ข้ าร่ วม ผ่ านเกณฑ์ การ
กิจกรรม (คน) ประเมิน (คน)

1,605

1,127

ผู้เรียนทั้งหมด ทีม่ ีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยมทีด่ ีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมและมีมนุษย์
สั มพันธ์ ทดี่ ี คิดเป็ นร้ อยละ
70.22

ผลการ
ประเมิน

ดี

นายกระจ่ าง ชัยสิ นธิ์ /ผู้รายงาน
41

42

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 7

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ การ
สํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ความตระหนัก (Awareness)

วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการประชุมชี้แจงผูป้ กครอง จัดปฐมนิเทศทําความเข้าใจกับนักเรี ยน
นักศึกษาใหม่เพื่อให้ปรับตัวเอง และประชุมชี้แจงเพื่อให้ครู ผสู ้ อนปรับการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพของผูเ้ รี ยนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริ ง ให้ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรี ยน นักศึกษา และ
มีนโยบายให้ครู ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษา และติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารให้ผปู ้ กครองรับทราบปัญหาของผูเ้ รี ยน

ความพยายาม (Attempt)
1. วิทยาลัยได้จดั กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผูป้ กครอง
2. งานครู ที่ปรึ กษาจัดทําสมุดบันทึกประวัติ พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน อาทิ เช่น พฤติกรรมเสี่ ยงของ
นักศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับ สารเสพติด มอบให้กบั ครู ที่ปรึ กษาทุกคน ติดตาม พฤติกรรมและ สํารวจ
ตรวจสอบผลการเรี ยนของนักศึกษา โดยกําหนดให้ครู ที่ปรึ กษาต้องพบนักเรี ยน นักศึกษา หน้าเสาธงตอน
เช้าทุกวัน และจัดชัว่ โมงโฮมรู มให้ครู ที่ปรึ กษาพบนักเรี ยน นักศึกษาในคาบกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์
3. วิทยาลัยมีนโยบายให้ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จัดกิจกรรมเสริ ม
ความรู ้ตามสภาพวิชาและสภาพผูเ้ รี ยน ต้องมีการสอนซ่อมเสริ ม และให้ครู แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนใน
รู ปแบบวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. กําหนดนโยบายให้ทุกแผนกวิชาต้องจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
5. แผนกวิชาพานักเรี ยน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจในสาขา
วิชาชีพที่กาํ ลังเรี ยน และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมุ่งผลสัมฤทธิ์
6. ได้อนุมตั ิโครงการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ เช่นโครงการรักการอ่าน โครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
7. การจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริ ง แล ะมี
โครงการสอนซ่อมเสริ ม
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ระดับ
ปวช. 3

จํานวนผู้เรียน
แรกเข้ า
468

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา
143

ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็ นร้ อยละ
30.56

ผลการ
ประเมิน
ปรับปรุ ง

นางอัจฉรี ยา แก้วเจริ ญ, นางสาวจิราพร เจนจบ/ผู้รายงาน
42

43

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 8

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาทีม่ ีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ การสํ าเร็จ
การศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการประชุมชี้แจงผูป้ กครอง จัดปฐมนิเทศทําความเข้าใจกับนักเรี ยน
นักศึกษาใหม่เพื่อให้ปรับตัวเอง และประชุมชี้แจงเพื่อให้ครู ผสู ้ อนปรับการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพของผูเ้ รี ยนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริ ง ให้ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรี ยน นักศึกษา และ
มีนโยบายให้ครู ที่ปรึ กษา ทําหน้าที่ติดตามผลการเรี ยนของนักศึกษา และติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ
เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสารให้ผปู ้ กครองรับทราบปัญหาของผูเ้ รี ยน
ความพยายาม (Attempt)
1.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผูป้ กครอง
2. งานครู ที่ปรึ กษาจัดทําสมุดบันทึกประวัติ พฤติกรรมของผูเ้ รี ยน อาทิ เช่นพฤติกรรมเสี่ ยงสาร
เสพติด มอบให้กบั ครู ที่ปรึ กษาทุกคน
3. มอบหมายให้ครู ที่ปรึ กษาติดตาม พฤติกรรมและผลการนักศึกษา โดยกําหนดให้ครู ที่ปรึ กษา
ต้องพบนักเรี ยน นักศึกษา หน้าเสาธงตอนเช้าทุกวัน และจัดชัว่ โมงโฮมรู มให้ครู ที่ปรึ กษาพบนักเรี ยน
นักศึกษาในคาบกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์
4. กําหนดนโยบายให้ครู จดั การเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จัดกิจกรรมเสริ มความรู ้
ตามสภาพวิชาและสภาพผูเ้ รี ยน ต้องมีการสอนซ่อมเสริ ม และให้ครู แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
วิจยั ในชั้นเรี ยน
5. กําหนดนโยบายให้ทุกแผนกวิชาต้องจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6. กําหนดให้แผนกวิชาพานักเรี ยน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริ มสร้างความ
มัน่ ใจในสาขาวิชาชีพที่กาํ ลังเรี ยน และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมุ่งผลสัมฤทธิ์
7. ได้อนุมตั ิโครงการเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ เช่นโครงการรักการอ่าน โครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
8. การจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริ ง แล ะมี
โครงการสอนซ่อมเสริ ม
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนผู้เรียน จํานวนผู้สําเร็จ ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสู ตรประกาศนียบัตร
ระดับ
แรกเข้ า
การศึกษา
วิชาชีพชั้นสู ง คิดเป็ นร้ อยละ
ปวส. 2
533
262
49.16

ผลการ
ประเมิน
ปรับปรุ ง

นางอัจฉรี ยา แก้วเจริ ญ, นางสาวจิราพร เจนจบ/ผู้รายงาน
43

44

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 9

ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายเสริ มสร้างความรู ้ทางวิชาชีพ สร้างความมัน่ ใจให้กบั
นักเรี ยน นักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา โดยมอบหมายให้แผนกวิชาพานักเรี ยนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และสร้างเครื อข่ายทางวิชาชีพกับผูป้ ระกอบการที่เป็ นศิษย์เก่า โดยให้เครื อข่ายมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา เป็ นวิทยากร เป็ นสถานที่ฝึกงาน และชี้แนะศิษย์ปัจจุบนั ให้เกิดความมุ่งมัน
สู่ ผลสัมฤทธิ์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ความพยายาม (Attempt)
1.สร้างเครื อข่ายวิชาชีพในทุกแผนกวิชาและแผนกวิชาประสานกับผูป้ ระกอบการเครื อข่าย
ที่เป็ นศิษย์เก่าในการส่ งนักศึกษาฝึ กงานเชิญเป็ นวิทยากร และประชุมแสดงความคิดเห็นบวิ
กั ทยาลัย
เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐาน จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กําหนดให้ทุก
แผนกวิชานําผูเ้ รี ยนศึกษาดูงานในสถานประกอบการในและนอกพื้นที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทํา
ข้อสอบมาตรฐาน และสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในแต่ละแผนกวิชา
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนผู้เรียนทีเ่ ข้ า
รับการประเมิน
(คน)

จํานวนผู้เรียนทีผ่ ่าน
เกณฑ์ การประเมิน(คน)

225

197

ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทีม่ ี
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาคิด
เป็ นร้ อยละ
87.55

ผลการ
ประเมิน
ดี

นายยุวฒั น์ พุฒยอด/ผูร้ ายงาน

44

45

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 10

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ร้ อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง ที่
ผ่ านการประเมินมาตรฐานวิชาชี พ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายเสริ มสร้างความรู ้ทางวิชาชีพ สร้างความมัน่ ใจให้กบั
นักเรี ยน นักศึกษาในแต่ละแผนกวิชา โดยมอบหมายให้แผนกวิชาพานักเรี ยนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และสร้างเครื อข่ายทางวิชาชีพกับผูป้ ระกอบการที่เป็ นศิษย์เก่า โดยให้เครื อข่ายมีส่วน
ร่ วมในการจัดการศึกษา เป็ นวิทยากรเป็ นสถานที่ฝึกงาน และชี้แนะศิษย์ปัจจุบนั เพื่อให้เกิดความมุ่ง
มันสู่ ผลสัมฤทธิ์ ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ความพยายาม (Attempt)
1.สร้างเครื อข่ายวิชาชีพในทุกแผนกวิชา
2.ให้ทุกแผนกวิชาประสานกับผูป้ ระกอบการเครื อข่ายที่เป็ นศิษย์เก่า ในการส่ งนักศึกษา
ฝึ กงาน เชิญเป็ นวิทยากร และประชุมแสดงความคิดเห็นกับวิทยาลัยเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ให้ได้มาตรฐาน
3. จัดทําโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
4. กําหนดให้ทุกแผนกวิชาพานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการในและนอกพื้นที่
5. แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทําข้อสอบมาตรฐาน จัดการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ในแต่ละแผนกวิชา
6. กําหนดสัปดาห์สอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนผู้เรียนที่
เข้ ารับการ
ประเมิน (คน)
319

ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสู ตร
จํานวนผู้เรียนทีผ่ ่าน
ประกาศนียบัตรชั้ นสู งทีผ่ ่าน
ผลการประเมิน
เกณฑ์ การประเมิน(คน) การประเมินมาตรฐานวิชาชี พ
คิดเป็ นร้ อยละ
241
91.22
ดี
นายยุวฒั น์ พุฒยอด/ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 11

ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ
ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาโด ย
มอบหมายให้งานแนะแนวของวิทยาลัย เป็ นหน่วยงานหลักและเป็ นผูด้ าํ เนินการเพื่อให้บรรลุผล
ตามข้อกําหนด
ความพยายาม (Attempt)
1. จัดกิจกรรม/โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ และ โครงการปั จฉิ มนิเทศให้แก่
นักศึกษา
2. ได้กาํ หนดให้นกั ศึกษาระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 ที่จบการศึกษาต้องป้ อนข้อมูล “ศูนย์
กําลังพลอาชีวศึกษา” ทุกคน
3. ติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี

ปวช 3
ปวส.2
รวม

214
196
410

2
38
40

196
138
334

16
20
36

241
196
410

ผลการประเมิน

ผู้สําเร็จการศึกษาทีไ่ ด้ งาน
ทําในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่ อภายใน 1 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ
198
92.50
176
89.80
347
91.20
คิดเป็ นร้ อยละ

รวม

ไม่ สามารถติดต่ อได้

ศึกษาต่ อ (คน)

ผู้มงี านทํา (คน)

จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา(คน)

ระดับชั้น

ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)

ดี

นายสุ พตั ร เหล่ามงคลชัยศรี /ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่ งชี้ที่ 12

ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการทีม่ ีต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ของผู้สําเร็จการศึกษา

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา กําหนดนโยบายในการจัดการเรี ยนการสอน มีการประเมินด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม กําหนดให้ครู ทุกคนสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมในทุกรายวิชา และเน้นการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ
ความพยายาม (Attempt)
1.จัดการเรี ยนการสอนเน้นทักษะ การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การรับผิดชอบงานที่
มอบหมาย โดยกําหนดคะแนนด้านคุณธรรมร้อยละ 20
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึ กงานในสถานประกอบการ
3. มีการติดตามนิเทศนักศึกษาฝึ กงานในสถานประกอบการตามปฏิทินการนิเทศในแต่ละ
สาขา
4. มีการประสานกับสถานประกอบการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อนักศึกษาที่เข้า
ทํางานในสถานประกอบการ และสอบถามคุณลักษณะที่สถานประกอบต้องการเพื่อนํามาปรับปรุ ง
นักศึกษาให้มีคุณธรรม
5. งานทวิภาคีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางไปรษณี ยห์ รื อโทรศัพท์สอบถาม
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความพึงพอใจ
จํานวนสถาน
พืน้ ฐาน
ด้ าน
คุณธรรม
ประกอบการ
จําเป็ นในการ
วิชาการ
จริยธรรม
ทํางาน
11 แห่ง
3.98
4.00
4.26

รวม
12.20

ระดับความ ผลการ
พึงพอใจเฉลีย่ ประเมิน
4.15

ดี

นายสุ พตั ร เหล่ามงคลชัยศรี /ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 13

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ร้ อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะทีม่ ีคุณภาพ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย ฯ
ได้จดั ทําโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนการเรี ยนของแต่ละสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทํามากขึ้น โดยมีการประสานงานความร่ วมมือ
ระหว่างแผนกวิชากับสถานประกอบการที่มีการส่ งนักเรี ยน นักศึกษาไปเรี ยนสถานประกอบการ
(ฝึ กงาน) รวมทั้งการให้สถานประกอบการประเมินสมรรถนะด้านความรู ้ และด้านทักษะของ
นักเรี ยนนักศึกษาร่ วมกับครู นิเทศ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย เทคนิคยะลาได้พฒั นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี้
1. จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนการเรี ยนของแต่ละสาขาวิชา
2. ประสานงาน/ความร่ วมมือระหว่างแผนกวิชากับความต้องการของสถานประกอบการ
ที่มีการส่ งผูเ้ รี ยนไปฝึ กงานในสถานประกอบการ โดยการนํารายวิชาที่สถาน
ประกอบการมีความพร้อมในเรื่ องต่าง ๆ เช่น
- บุคลากรมีความรู ้/ความชํานาญมากกว่ากว่าบุคลากรของสถานศึกษา
- มีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
- มีเครื่ องมือ เครื่ องใช้ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. มีการประเมินสมรรถนะด้านความรู ้ และด้านทักษะของนักเรี ยน นักศึกษาตาม
มาตรฐานจากสถานประกอบการ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนรายวิชาที่เปิ ดสอน 16 สาขาวิชา 20 สาขางาน ได้มีการพัฒนาตามหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพทุกสาขางาน คิดเป็ นร้อยละ 15.05 ผล ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุ ง
นางกฤติยา ประจง / ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 14

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ร้ อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา ได้กาํ หนดโครงการอบรมการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง ความรู ้รายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการจัดกิจกรรม การใช้สื่อการสอน การ
วัดประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ประชุมครู ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน แจ้ง รายวิชาที่ทาํ การสอนประจําแต่ละภาคเรี ยน และ วัน
เวลาในการส่ งแผนการสอน ตามกําหนดเวลา และความสําคัญของการใช้แผนสมรรถนะ ในการ
สอนทุกรายวิชา ปรับปรุ งแผนการสอนที่มีอยู่
ความพยายาม (Attempt)
จัดอบรมการเขียนแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ และกําหนดให้ครู ทาํ แผนการเรี ยนรู้แบบ
บูรณาการ ภาคเรี ยนละ 1 รายวิชา มีการจัดทําโครงการทัศนะศึกษานอกสถานที่ และการ ดําเนิน
โครงการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรี ยน เยาวชนและผูส้ ู งอายุ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ แบบบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง หรื อบูรณาการความรู ้ ดา้ นต่าง ๆ เข้ากับรายวิชา โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คิดเป็ นร้อยละ
65.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ รายวิชามีการ
เขียนแผน คิดเป็ นร้อยละ 65.84

ดี

พอใช้


ปรับปรุง

นางกฤติยา ประจง / ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 15

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อคุณภาพการสอนของผู้สอน

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย
เทคนิคยะลา มีการสํารวจวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของ
ผูส้ อน โดยมอบหมายให้แผนกดําเนินการสํารวจในทุก แผนกวิชา ประชุมวางแผนเพื่อจัดเตรี ยมการ
ประเมินครู ผสู ้ อน กําหนดผูร้ ับผิดชอบ ในการสรุ ปผลการประเมิน การแปลผล ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อผูส้ อนในรายวิชา
ความพยายาม (Attempt)
1.จัดทําเครื่ องมือสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
2 ครู สาํ รวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน และนําผลการสํารวจมาปรับปรุ งวิธีการสอนในแต่ละ
รายวิชา
3.หาค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา
4.หาค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล
5. หาค่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของผูส้ อน ทัง่ 16 แผนกมีค่าเฉลี่ย
รวมอยูใ่ นระดับ 4.06 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอนของ
ผูส้ อน คิดเป็ นร้อยละ 4.06

ผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง



นางกฤติยา ประจง / ผูร้ ายงาน

50

51

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ร้ อยละของงบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สํ าหรับการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณและจัดทําแผนปฏิบตั ิ
การ มีการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน และกรรมการ เพื่อจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ
แผนกวิชาแต่ละงาน และวางแผนจัดทําโครงการเพื่อแก้ปัญหาที่เป็ นจุดอ่อนของวิทยาลัย ซึ่ ง
พิจารณาจากผลการประเมินในปี ที่ผา่ นมา
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 16

ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ และจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี และจัดสรร
งบประมาณให้กบั แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อจัดซื้ อวัสดุฝึก แผนก
วิชาประชุมครู ภายในแผนกวิชา จัดสรรงบประมาณให้แต่ละรายวิชา
คณะกรรมการบริ หาร
สถานศึกษาประชุมเพื่ออนุมตั ิแผนปฏิบตั ิงานประจําปี 2553 ครู ผสู้ อนและผูร้ ับผิดชอบ จัดทํา
โครงการและเขียน สผ . เสนอเพื่อพิจารณาอนุมตั ิซ้ือตามลําดับนักเรี ยน นักศึกษา เบิกวัสดุจาก
ครู ผสู ้ อน เพื่อใช้ฝึกทักษะ ใช้ในการเรี ยนการสอน และใช้ในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยน การสอนอย่าง
เหมาะสมต่องบดําเนินการทั้งหมด ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุ ง

สถานศึกษาได้ รับ
งบประมาณ (บาท)

จัดสรรให้ ซื้อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอน
เป็ นเงิน (บาท)

งบประมาณทีส่ ถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอย่ างเหมาะสม ต่ อ
งบดําเนินการทั้งหมด
คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

67,892,936

2,588,000

3.81

ปรับปรุ ง
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นายจํารู ญ ก้องศิริวงศ์ /ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ ละสาขาวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย มี นโยบายพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ห้องเรี ยนจําลอง
ปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการเรี ยนการสอน ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การใช้
คอมพิวเตอร์ ให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา ครู และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง การ วางแผน ร่ วมกับครู ผสู ้ อน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอนจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคยะลากํากับดูแล ให้แผนกวิชาที่มีสอนคอมพิวเตอร์ ให้กบั ผูเ้ รี ยนในรายวิชา
ที่ตอ้ งใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั ให้จดั สรรคอมพิว เตอร์ 1 เครื่ องต่อ ผูเ้ รี ยน 1 คน และได้จดั สรร
งบประมาณสําหรับซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้มีการ ปรับปรุ งศูนย์บริ การคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้
งานเสมอ เพื่อให้เครื่ องเพียงพอกับจํานวนผูเ้ รี ยน การจัดตารางเรี ยนได้มีความตระหนักถึงความ
จําเป็ นในการให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้เครื่ องในแต่ละครั้งของการเรี ยน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
ของ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในสัดส่ วนคอมพิวเตอร์1 คน ต่อ 1 เครื่ อง มีความเพียงพอกับผู้เรียนในระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน

ดี

ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ ในแต่ละ
สาขาวิชา ผูเ้ รี ยนมีคอมพิวเตอร์1 คน ต่อ 1 เครื่ อง



พอใช้

ปรับปรุง

นายวิชิต ชูนาค /ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้ องเรียน
ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน พืน้ ทีฝ่ ึ กปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาทีเ่ รียน มี
บรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลาส่ งเสริ มให้แผนกวิชาพัฒนา จัดสภาพห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการให้
เพียงพอมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้มี มีการวางแผนที่ดีในการใช้หอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ และ
สํารวจความพึงพอใจของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ความพยายาม (Attempt)

มอบหมายให้แผนกปรับปรุ งห้องเรี ยน พื้นที่ปฏิบตั ิงาน โรงฝึ กงาน ให้มีความพร้อม มี
บรรยากาศที่ดี เอื้อต่อการเรี ยนการสอน แผนกวิชามอบหมายให้ครู รับผิดชอบห้องเรี ยน พื้นที่ปฏิบตั ิ ใน
แต่ละส่ วนให้มีบรรยากาศดี มีความสะอาด มีสภาพพร้อมใช้งาน จัดพื้นที่ทวั่ ไป รอบ ๆ อาคารเรี ยน
ห้องนํ้า ให้มีบรรยากาศที่ดี มีการวางแผนกําหนดตารางการใช้พ้ืนที่หอ้ งเรี ยน ปฏิบตั ิงาน มีการติดตาม
ประเมินผลการใช้พ้ืนที่ของแต่ละแผนก โดยใช้เครื่ องมือสํารวจความพึงพอใจของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน และ
นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ งห้องเรี ยน และพื้นที่ปฏิบตั ิงาน ติดป้ ายแสดงการใช้พ้ืนที่ของแต่ละ
ภาคเรี ยน ให้เห็นอย่างชัดเจน ที่หน้าห้องเรี ยนนั้น ๆ โดยตารางพื้นที่ สัมพันธ์กบั ตารางผูส้ อน ผูเ้ รี ยน
และติดตามผลการใช้พ้ืนที่ โดยการสอบถามความต้องการในการซ่อมแซม เพิ่มเติมให้เพียงพอทุก ๆ ภาค
เรี ยน โดยการนิเทศภายใน ตามตารางนิเทศ ทําโครงการเพื่อปรับปรุ งห้องเรี ยนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์และความต้องการของผูเ้ รี ยนผูส้ อน

ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
มีการใช้หอ้ งเรี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีการติดตามประเมินผลในการปรับปรุ งห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการครบทั้ง 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ละองค์ประกอบใน
ระดับ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง



นายศุกร์ อุบล/ ผูร้ ายงาน
54

55

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 19

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์ วทิ ยบริการให้ เหมาะสมกับวิชาทีเ่ รียน
มีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์ สูงสุ ด

ความตระหนัก (Awareness)

มีนโยบายจัดระบบ และพัฒนาศูนย์วิทยบริ การและห้องสมุด ให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด และส่ งเสริ มให้แต่ละแผนกวิชาจัดมุมวิชาการ
ภายในแผนกและประชุมนักศึกษาในวันเปิ ดภาคเรี ยน ทุกภาคเรี ยน ในเรื่ อง นักศึกษาใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ที่ต่อระบบเครื อข่าย สามารถใช้ได้อย่างเสรี และให้ทุกคนช่วยกันดูแล

ความพยายาม (Attempt)
ศูนย์วทิ ยบริ การ และห้องสมุดได้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง สํารวจความต้องการหนังสื อ วารสาร สิ่ งตีพิมพ์ จากครู บุคลากรนักเรี ยน และนักศึกษา เพื่อเสนอ
วางแผนจัดซื้ อหนังสื อ ตํารา วารสาร สิ่ งตีพิมพ์ และพัฒนาระบบการบริ การ นอกจากนี้ได้ จดั ทําโครงการ
รักการอ่าน และโครงการสัปดาห์หอ้ งสมุด การปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์ โดยการจัดหาคอมพิวเตอร์
พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนาระบบการให้บริ การ ระบบการสื บค้น การติดตาม และควบคุมการใช้
ห้องสมุดอย่างมีระบบ การซ่อมบํารุ งรักษาหนังสื อ วารสาร ให้อยูใ่ นสภาพดีตลอดเวลา การจัดทําบัญชี
ครุ ภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์การจัดทํา และรวบรวมข้อมูล จํานวนผูใ้ ช้บริ การ ผูย้ ืมหนังสื อ ตํารา ทั้งบุคคลภายใน
และภายนอก

ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ศูนย์วทิ ยบริ การและห้องสมุดของวิทยาลัย ฯ
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
สรุ ปผลการประเมิน

ได้ปฏิบตั ิตามแนวการประเมินทั้ง 4 ข้อ

ผลการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วทิ ยบริ การ

ดี

พอใช้

ปรับปรุง



นายจรัส โพธิ์ ศรี สด/รายงาน
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มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้ มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา ได้มอบหมายให้แผนกวิชา สํารวจความเหมาะสมของครุ ภณั ฑ์ และ
อุปกรณ์การเรี ยน โดยพิจารณาจากความพอเพียงในการใช้งานและความทันสมัยของครุ ภณั ฑ์
รวมถึงประสิ ทธิ์ ภาพการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการ
ความพยายาม (Attempt)
ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา กําหนดหลักเกณฑ์ และการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ
แผนกวิชา แผนกวิชาประชุมมอบหมายให้ครู ผสู ้ อนสํารวจครุ ภณั ฑ์ อุปกรณ์ จัดทําโครงการจัดซื้ อ
ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ในแต่ละภาคเรี ยน หัวหน้าแผนกวิชารวบรวมโครงการ สผ. เสนอผ่านสายงาน
ตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุมตั ิจดั ซื้ อตามเสนอ และกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการของวิทยาลัย ฯพัสดุ
ได้จดั ซื้ อจัดจ้างตามระเบียบราชการ ส่ งมอบแผนกวิชา และมีคณะกรรมการตรวจรับ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนครุ ภณั ฑ์และอุปกรณ์ของแผนกวิชาที่มี อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้และมีความเพียงพอ
ต่อความต้องการระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์การเรี ยน ใน
สาขาวิชามีการดําเนินการครบ 4 ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุปผลการประเมิน

16

ผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์
มีการดําเนินการครบทั้ง4 ข้อ

ดี


พอใช้

ปรับปรุง

นายกิตติ สุ ขแก้ว/ผูร้ ายงาน

56

57

มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้ อม สิ่ งอํานวยความ
สะดวกทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/ สาขางาน
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา มีนโยบายส่ งเสริ มให้แต่ละแผนกวิชา จัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ในแผนกวิชา การจัดระบบแสงสว่าง และ
ระบบถ่ายเทอากาศ มีระบบป้ องกันอัคคีภยั
ความพยายาม (Attempt)

มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดซื้ อและ ซ่อมแซม ครุ ภณ
ั ฑ์ กําหนดให้แผนกวิชา ติดตั้ง
ป้ ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย ป้ ายแสดงขั้นตอนกา ร
ใช้ เครื่ องภายในพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
4. มอบหมายงานอาคารสถานที่ตรวจสอบนํ้ายา และตําแหน่งติดตั้ง ถังดับเพลิง ในอาคารเรี ยน
และในแผนกวิชา
4. มอบหมายให้แผนกวิชาปรับปรุ งห้องเก็บเครื่ องมือ วัสดุ และจัดหาตูย้ า อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
5. ให้แผนกวิชามีการตรวจสอบสภาพเครื่ องมือ เครื่ องจักรกล และจัดหาอุปกรณ์
ป้ องกั นอุบตั ิเหตุที่เกิดจาการปฏิบตั ิงาน
6. แผนกวิชามีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละวิชา

ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)

วิทยาลัย ฯ เปิ ดสอนจํานวน 16 สาขาวิชา สาขาวิชาวิชาที่มีหอ้ งเรี ยน และห้องปฏิบตั ิการที่
พอเพียงเหมาะสม มีป้ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์ เครื่ องมือ มีสถานที่
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ 1-8 ข้อ จํานวน 16 แผนกวิชา คิดเป็ นร้ อยละ 100

สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน

ดี

ร้อยละของสาขางานที่จดั ระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและ
สิ่ งอํานวยความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ



พอใช้

ปรับปรุง

นายศุกร์ อุบล/รายงาน

57

58

มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่ 22 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาใน
วิชาชีพและได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยการจัดฝึ กอบรม ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงานทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งส่ งเสริ มให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ไม่นอ้ ย
กว่า 20 ชัว่ โมง ต่อคน ต่อปี
ความพยายาม (Attempt)
1. จัดทําโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
2
. การส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการมี/เลื่อนวิทยฐานะ
3. การส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาต่อ
4. โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. โครงการส่ งเสริ มการประเมินแบบมีส่วนร่ วม
6. โครงการส่ งเสริ มการวิจยั
7. โครงการสอนภาษาที่ 2 (ภาษาจีน/ภาษาอังกฤษ/ภาษามลายูกลาง)
8. โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี (ปี งบประมาณ 2554-2557)
9. โครงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องสาขางานของแต่ละแผนกวิชา
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ ไม่ต่าํ กว่า 20 ช.ม. / คน / ปี ร้ อยละ 89.25 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลสั มฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ต่าํ กว่า 20 ช.ม. / คน / ปี
ร้ อยละ 89.25 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี



นางสาวนันทา จันทร์ มณี / ผูร้ ายงาน
58

59

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 23

หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ กับองค์กร สถานประกอบการ
จุดประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมในสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยการ
ระดมทรัพยากร บุคลากรที่มีความรู ้มาเป็ นวิทยากร
ความพยายาม (Attempt)
มีการจัดกิจกรรมความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษาแผน กวิชามี
โครงการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาในแต่ละแผนกวิชาอาทิ
เช่น เชิญบุคลากรจากบริ ษทั ปูนซี เมนต์ไทย ปูนนกอินทรี ย ์ โตโยต้า สโมสรโรตารี จงั หวัดยะลา
หอการค้าจังหวัดยะลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้ขอบริ จาคทุนจากผูม้ ีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนนักศึกษา
ที่ยากจน ในปี การศึกษา 2553 วิทยาลัย ฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ ร้านค้า เพื่อ
บริ จาคเงิน และอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําปี 2553 ชมรม
ศิษย์เก่าเทคนิคยะลาได้สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาอาคารสถานที่ แผนกวิชาได้รับมอบครุ ภณั ฑ์
จากศิษย์เก่า
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยฯได้ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในรู ปของเงินทุน ครุ ภณั ฑ์ บุคลากร จากผูม้ ีจิต
ศรัทธา สถานประกอบการ และจากองค์ การภายนอก ในปี การศึกษา 2553 มากกว่า 67 ครั้ง ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการะดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

ดี


พอใช้ ปรับปรุ ง

นางนารี ยา บุญเพ็ง/ ผูร้ ายงาน

59

60

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 24

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
จํานวนสถานประกอบการทีม่ ีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้เห็นความสําคัญของการฝึ กงานสําหรับนักเรี ยน นักศึกษาระบบ
ปกติ และฝึ กอาชีพสําหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ทางวิทยาลัยฯได้กาํ หนดให้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รับผิดชอบ
ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยกําหนดให้ผเู้ รี ยนได้ออก
ฝึ กงาน ฝึ กอาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้ในวิชาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯได้จดั หาสถานประกอบการที่มีความพร้อม มีความทันสมัยในด้านของวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่ องมือ ตลอดจนบุคลากรที่มีทกั ษะความชํานาญ และสามารถถ่ายทอดความรู ้ ให้กบั
ผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามนักเรี ยน นักศึกษาฝึ กงานในสถาน
ประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมมือกับสถานศึกษา จัดทําโครงการอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ก่อนออกฝึ กงานในสถานประกอบการ ตั้ง คําสั่งปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน โครงการติดตามนิเทศ
นักศึกษาฝึ กงาน โครงการเพิ่มโอกาสมีงานทํา ฝึ กงานต่างภาค ต่างจังหวัด จัดทําแบบสรุ ปจํานวน
สถานประกอบการ ที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษาแยกเป็ นแผนก การรวบรวมรายชื่อ
นักศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ มีการขอความอนุเคราะห์นกั ศึกษาฝึ กงาน และการทําหนังสื อขอบคุณ
ในความอนุเคราะห์ของสถานประการ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ/หรื อ ระบบปกติ
จํานวน 183 แห่ง

ผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง



นายขนบ เพชรซ้อน /ผูร้ ายงาน
60

61

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 25

หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
จํานวนคน-ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายให้แต่ละแผนกวิชาสร้างเครื อข่ายทางวิชาชีพ เพื่อจัดหา
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ าํ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
จากภายนอกสถานศึกษาเข้ามา มามีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ความพยายาม (Attempt)
1. แผนกวิชาสร้างเครื อข่ายวิชาชี พที่สอดคล้องกับภารกิจของแผนกและ จัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติกบั เครื อข่ายวิชาชีพ ในแต่ละแผนกวิชา
2. เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูน้ าํ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชาชีพ
เช่นโครงการโรตารี่ พบปะช่างยนต์ บริ ษทั SCG บรรยายผลิตภัณฑ์ให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาแผนก
วิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และเทคนิคสถาปั ตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดงานศิษย์เก่า
ดีเด่น ตํารวจจราจร มาบรรยายให้ความรู ้เรื่ อง กฎจราจรให้กบั ผูเ้ รี ยน ทั้งหมดหน้าเสาธง วิทยากร
บรรยายการเตรี มความพร้อมก่อนออกฝึ กงาน วิทยากรบรรยายในโครงการปั จฉิ มนิเทศ วิทยากร
บรรยายชมรมมุสลิมทัศนศึกษาดูงานแผนกไฟฟ้ า แผนกก่อสร้าง และคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ตลอดจน
จัดโครงการศิษย์เก่าพบปะศิษย์ปัจจุบนั ในวันไหว้ครู
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา เปิ ดสอน จํานวน 16 สาขาวิชา มีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญมาบรรยาย ตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนด จํานวน 16 สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยน คิดเป็ นร้อยละ 100

ผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุง


นางนารี ยา บุญเพ็ง / รายงาน
61

62

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 26

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
อัตราส่ วนของผู้สอนประจําทีม่ ีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่ อนักศึกษาในแต่ ละ
สาขาวิชา

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้สาํ รวจอัตรากําลังครู และบุคลากร จัดทําแผนรับบุคลากรที่มีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ความพยายาม (Attempt)
1. จัดทําแผนอัตรากําลังครู และบุคลากรเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. รับครู จา้ งในแผนกวิชาที่ขาดแคลน โดยมีสัญญาจ้างต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
3. ส่ งเสริ มครู และบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิที่ดีข้ ึน
4. จัดทําแผนการรับนักเรี ยนนักศึกษา แต่ละชั้นปี ให้สอดคล้องกับจํานวนครู ที่มีอยูใ่ นแต่
ละแผนกวิชา
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
อัตราส่ วนผูส้ อนประจํา พนักงานราชการครู ครู จา้ ง ที่มีคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ ต่อผูเ้ รี ยน
ไม่เกิน 35 คน ในทุกสาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
ผลสั มฤทธิ์ของการดําเนินงาน
อัตราส่ วนผูส้ อนประจํา พนักงานราชการครู ครู จา้ ง
ที่มีคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพ ต่อผูเ้ รี ยนไม่เกิน 35 คน ในทุก
สาขาวิชา คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
ดี

ดี

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุง



นางสาวจันทนา จันทร์ มณี / ผูร้ ายงาน
62

63

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่ งชี้ที่ 27

หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
อัตราส่ วนของผู้สอนประจําต่ อผู้เรียน

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้จดั ให้มีครู ผสู ้ อนที่เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักเรี ยนนักศึกษาในแต่
ละสาขางาน ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําแผนอัตรากําลังครู และบุคลากร จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
จัดทําแผนการรับครู และบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้ นวิชาชีพให้กบั แผนกวิชาและ
สาขาวิชาที่ขาดแคลน นอกจากนี้ยงั จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาเพื่อ
พิจารณาการรับนักเรี ยนนักศึกษา ให้อยูใ่ นเกณฑ์ ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน 35 คน
ความพยายาม (Attempt)
1. จัดทําแผนอัตรากําลังครู และบุคลากรเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. แผนรับสมัครครู จา้ งแผนกวิชาที่ขาดแคลนทําสัญญาจ้างต่อเนื่อง ไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาค
เรี ยน
3. ส่ งเสริ มครู และบุคลากรของสถานศึกษาให้ได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิที่ดีข้ ึน
4. จัดทําแผนการรับนักเรี ยนนักศึกษา แต่ละชั้นปี ให้สอดคล้องกับจํานวนครู ที่มีอยูใ่ นแต่
ละแผนกวิชา
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
อัตราส่ วนผูส้ อนประจํา พนักงานราชการครู ครู จา้ ง ต่อผูเ้ รี ยนทั้งหมดอยูใ่ นเกณฑ์
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี

1 : 18

สรุ ปผลการประเมิน
ผลสั มฤทธิ์ของการดําเนินงาน
อัตราส่ วนผูส้ อนประจํา พนักงานราชการครู ครู จา้ ง ต่อ
ผูเ้ รี ยนทั้งหมดอยูใ่ นเกณฑ์ 1: 18

ดี

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุง



นางสาวจันทนา จันทร์ มณี / ผูร้ ายงาน
63

64

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่ งชี้ที่ 28

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จํานวนครั้งของการจัดให้ ผู้เรียนพบอาจารย์ ทปี่ รึกษา

ความตระหนัก (Awareness)
งานครู ที่ปรึ กษา จัดผูเ้ รี ยนทุกคน พบครู ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลติดตามให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนและดูแลความประพฤติอย่างต่อเนื่องและกําหนด นโยบายให้ครู ที่ปรึ กษา
ในแต่ละสาขาวิชา พบนักเรี ยน นักศึกษา ตามปฏิบตั ิที่งานครู ที่ปรึ กษากําหนด เพื่ออบรม ติดตาม
ผลการเรี ยน ติดตามพฤติกรรมของนักเรี ยน นักศึกษา ในแต่ละละภาคเรี ยน
ความพยายาม (Attempt)
จัดกิจกรรมพบครู ที่ปรึ กษา การจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศในภาคเรี ยนอย่างเหมาะสม
1. แต่งตั้งครู ให้ทาํ หน้าที่ครู ที่ปรึ กษา
2. จัดทําคู่มือครู ที่ปรึ กษา มอบให้ครู ทุกคน
3. กําหนดปฏิทิน ครู ที่ปรึ กษา พบนักเรี ยน นักศึกษา
4. กําหนดให้ครู ที่ปรึ กษา พบนักเรี ยน นักศึกษา ในการทํากิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน ทํา
หน้าที่เช็คชื่อนักเรี ยน นักศึกษา ติดตาม พฤติกรรม ตรวจการแต่งการให้ถูกต้องตามระเบียบ
5. ให้ครู ที่ปรึ กษาติดตามนักเรี ยน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงกับสารเสพติด
6. ให้ครู ที่ปรึ กษาพบปะผูป้ กครอง เพื่อแจ้งผลการเรี ยนและพฤติกรรมนักเรี ยน นักศึกษา
ให้ผปู ้ กครองทราบ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ในปี การศึกษา
2553 วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้จดั ให้ผเู ้ รี ยนได้พบครู ที่ปรึ กษาเพื่อให้
คําปรึ กษาเกี่ยวกับการเรี ยน และความประพฤติอย่างต่อเนื่อง สรุ ปค่าเฉลี่ยการพบผูเ้ รี ยนของครู ที่
ปรึ กษาจํานวน 67 ครั้ง ต่อครู ที่ปรึ กษา 1 ท่าน มากกว่า 25 ครั้ง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
การจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา จํานวน 67 ครั้งต่อปี

ผลการประเมิน
ดี


พอใช้

ปรับปรุง

นายวิทยา นิยมเดชา /ผูร้ ายงาน

64

65

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่ งชี้ที่ 29

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดให้ กบั ผู้เรียน

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้จดั ให้มีโครงการตรวจสุ ขภาพและสารเสพติดให้แก่
ผูเ้ รี ยน เพื่อคัดกรอง
ผูเ้ รี ยนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการ ติดสารเสพติด ถ้าหากพบก็จะได้มีการดําเนินการแจ้งผูป้ กครอง
ทราบเพื่อ ร่ วมกัน รักษา ในส่ วนของการป้ องกันได้จดั มีการอบรมให้ความรู ้ โดยมีครู อาจารย์ที่ทาํ
หน้าที่ประจําวัน และวิทยากรจากหน่วยงาน
วิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งชมรมป้ องกันยาเสพติด
การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน
วันสําคัญต่าง ๆ เช่น วันงดบุหรี่ โลก วันเอดส์โลก กีฬาต่อต้านยาเสพติด ตลอดจนการร่ วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
ความพยายาม (Attempt)
1. ได้จดั ให้มีการตรวจสุ ขภาพสารเสพติดให้แก่นกั ศึกษาทั้งวิทยาลัย
เทคนิคยะลา
2. จัดให้มีเวรประจําวันให้ความรู ้ถึงพิษภัยของยาเสพติด โดนมีวทิ ยากรภายในและ
ภายนอกมาให้ความรู ้
3. จัดตั้งชมรมต่อต้านยาเสพติด
4. ให้ครู ที่ปรึ กษาทําหน้าที่คดั กรองประวัติของนักเรี ยน นักศึกษา
5. งานปกครองได้จดั ตั้งครู แต่ละแผนกดูแล ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรี ยนในวิทยาลัย
ฯ และบริ เวณหน้าวิทยาลัย และเมื่อพบผูท้ าํ ผิดก็จะทําประวัติ และให้มารายงานต่อตามที่งาน
ปกครองกําหนด พร้อมแจ้งผูป้ กครองทราบ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
นักเรี ยน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา จํานวน 1,605 คน เข้ารับการตรวจสุ ขภาพและ
สารเสพติด จํานวน 1,047 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.23 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปรับปรุ ง
สรุ ปผลการประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ดี

การจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน 1 ครั้งต่อปี หรื อ
มากกว่าและจํานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับการตรวจ คิดเป็ นร้อยละ65.23

พอใช้

ปรับปรุง


* หมายเหตุ จํานวนผูเ้ รี ยน ไม่รวมนักศึกษาระดับชั้น ปทส . และผูเ้ รี ยนรี เกรด
นางวาสนา นุกลู กิจ/ผูร้ ายงาน

65

66

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่ งชี้ที่ 30

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร้ อยละของผู้เรียนทีอ่ อกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้ า

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย
เทคนิคยะลา ได้พยายามแก้ปัญหาการลาออกและการพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน
นักศึกษา โดยการให้ครู ผสู้ อนจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา และให้
ครู ที่ปรึ กษาติดตาม ผลการเรี ยนของนักเรี ยน นักศึกษาตลอดเวลา
ความพยายาม (Attempt)
ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยได้จดั ปฐมนิเทศนักเรี ยนนักศึกษาใหม่ จัดประชุม ผูป้ กครอง
ผูป้ กครอง พบครู ที่ปรึ กษา มีการติดตั้งโทรศัพท์สารด่วน ในงานครู ที่ปรึ กษาเพื่อแจ้งผูป้ กครอง
หรื อเชิญผูป้ กครองมาพบครู ผสู ้ อนเพื่อร่ วมกันแก้ปัญหา ให้เด็ก มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม กิจกรรม
นันทนาการต่างๆ เพื่อจูงใจกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนจบตามหลักสู ตร การเฝ้ าระวังสารเสพติดใน
วิทยาลัยโดยการตรวจสารเสพติด ตลอดจนการกําหนดให้ครู ทุกคนทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยเทคนิคยะลามี
จํานวนผูเ้ รี ยนแรกเข้าที่ข้ ึนทะเบียนเป็ น นักเรี ยน นักศึกษา ในปี
การศึกษาเดียวกันทั้งหมด ทั้งหมด 1,605 คน ออกกลางคัน จํานวน 413 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.73
(น้อยกว่าร้อยละ 31 ) ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
จํานวนผู้เรียนทั้งหมด (คน)
1,605

จํานวนผู้เรียนออก
กลางคัน (คน)
413

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

25.73

ดี

นายภูวดล จงอุดมเกียรติ/ผูร้ ายงาน

66

67

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่ งชี้ที่ 31

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่ งเสริมด้ านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่ านิยมทีด่ ีงามในวิชาชี พ ทั้งด้ านบุคลิกภาพและมนุษยสั มพันธ์

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการ เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงได้กาํ หนดแผนการในการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ ม ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี 2553
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ จึงได้จดั กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนที่
ส่ งเสริ มได้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเภท และให้ทวั่ ถึงทุกแผนกวิชา มีการจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมอาทิ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม กิจกรรมมูฮร์ อมสัมพันธ์ โครงการบําเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด โครงการรู ้จริ งทําได้ โครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม
หาดใหญ่ ค่ายพุทธบุตร โครงการเฉลิมพระเกียรติพอ่ ของแผ่นดิน และอีกหลายๆ โครงการที่
วิทยาลัยได้จดั ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม และผูเ้ รี ยน
ผูแ้ ผนกวิชาเข้าร่ วมกิจกรรมทุกแผนกวิชา ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดี
จํานวนสาขางานที่ จํานวนสาขางานทีจ่ ัด
เปิ ดสอน
กิจกรรมครบทั้ง 3 ด้ าน
16
16

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

100

ดี

นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล / ผูร้ ายงาน

67

68

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่ งชี้ที่ 32

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่ ่ งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็ นการ เสริ มสร้างให้ผเู ้ รี ยน ได้
ตระหนัก และร่ วมกันอนุรักษ์ส่ิ งต่างๆ เหล่านั้นไว้ ได้กาํ หนดแผนงานโครงการและจัดสรร
งบประมาณ ในแผนปฏิบตั ิการประจําปี 2553
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ มีความพยายามในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างทัว่ ถึงทุกแผนก ซึ่ งในปี การศึกษานี้ได้จดั โครงการ ดังนี้
ค่ายพุทธบุตร โครงการเฉลิมพระเกียรติพอ่ ของแผ่นดิน โครงการวันเข้าพรรษา โครงการปลูกป่ า
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระราชินีนาถ โครงการปลูกป่ าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา และโครงการหล่อเทียนพรรษา สมโภชแห่เทียน โครงการ
รักแม่ โครงการช่วยเหลือศาสนพิธีมาฆบูชา โครงการปลูกฝาย 35 ฝาย ณ ตําบลกาหลง โครงการ
53 ต้นกล้า 53 ปี และอีกหลายๆ โครงการที่วทิ ยาลัยได้จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน

2

2

ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนสาขางานที่จดั กิจกรรมครบทั้ง 2 ด้าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี
จํานวนสาขางานที่
เปิ ดสอน
16

จํานวนสาขางานทีจ่ ัด
กิจกรรมครบทั้ง 2
ด้ าน
16

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการประเมิน

100

ดี

นายเจตจันทร์ เหล่าณัฐวุฒิกุล / ผูร้ ายงาน
68

69

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่ งชี้ที่ 33

การบริการวิชาชี พสู่ สังคม
จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการทีใ่ ห้ บริการวิชาชี พและฝึ ก
ทักษะวิชาชี พ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมที่ให้บริ การวิชาชีพและให้ความรู ้ รวมทั้งให้บริ การโครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพ แก่ชุมชน เยาวชนจากโครงการพระดาบส ยะลา โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
ตลอดบจนปอเนาะเพื่อนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวันและสามารถสร้างงานและมีรายได้
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มอบหมายให้แผนกวิชาต่าง ๆ เสนอโครงการเพื่อให้บริ การฝึ กทักษะ
วิชาชีพ ปี การศึกษา 2553 ได้ดาํ เนินโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการฝึ กอาชีพในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จัดฝึ กอาชีพช่างซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้ าแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนพัฒนาอิสลามวิทยา ลําใหม่
2. โครงการพิเศษบริ การชุมชน ร่ วมกับหน่วยพัฒนาสันติ 43-5 จัดฝึ กอบรมต้นกล้าอาชีพ
เยาวชนผูว้ า่ งงาน ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
3. โครงการอาชีวศึกษาร่ วมด้วยช่วยประชาชนเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ แยกท่าสาป
อําเภอเมืองยะลา
4.โครงการฝึ กอาชีพในสถาบันการศึกษาปอเนาะ 4 ปอเนาะจํานวนเด็ก 100 คน
5. โครงการฝึ กอาชีพในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 5 โรงเรี ยน เด็ก 140 คน
6. โครงการทําดีมีอาชีพ
7. โครงการพระดาบสจังหวัดยะลาเริ่ มดําเนินการในปี การศึกษา 2553 เป็ นปี แรก
8. วิทยาลัยฯ จัดตั้งศูนย์ Fixit center และโครงการอาชีวบริ การ เช่น ศูนย์ซ่อมสร้าง Fixit
center ณ อําเภอลําใหม่ อําเภอลําพระยา อําเภอพร่ อน อําเภอยะลา
โครงการล้างแอร์ ช่วยชาติ
โครงการ 108 อาชีพ โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัย มีโครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้แก่ชุมชนจํานวน
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ดี

7 โครงการ

69

70

สรุ ปผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
จํานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
จํานวน 7 กิจกรรม/โครงการ

ผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุง



นายกังหัน วรรณเริ ก/ผูร้ ายงาน

70

71

มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่ งชี้ที่ 34

การบริการวิชาชี พสู่ สังคม
ร้ อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม /โครงการทีใ่ ห้ บริการวิชาชี พและ
ฝึ กทักษะวิชาชี พต่ องบดําเนินการ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยฯ ได้จดั สรรงบประมาณ ในการดําเนินโครงการบริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะ
วิชาชีพที่เหมาะสม
ความพยายาม (Attempt)
1. ประชุม วิเคราะห์ เพื่อกําหนดทิศทางการจัดทํา โครงการบริ การวิชาชีพและโครงการ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ
2. มอบหมายให้แผนกวิชาที่มีความพร้อมเสนอโครงการ และงบประมาณที่ใช้
3. วิทยาลัยฯ พิจารณาตามเหมาะสมของโครงการ และอนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
4. ผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ิ และมีการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานเป็ นระยะ
5. ให้แต่ละโครงการเขียนรายงานประเมินโครงการ
.
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
งบประมาณในการจัด
งบดําเนินการ (บาท) กิจกรรม/โครงการทีใ่ ห้ บริการ
วิชาชี พและฝึ กทักษะวิชาชี พ
67,982,936
258,000

คิดเป็ นร้ อยละ

ผลการ
ประเมิน

3.81

ดี

นายจํารู ญ ก้องศิริวงศ์ /ผูร้ ายงาน

71

72

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่ งชี้ที่ 35

นวัตกรรมและการวิจัย
จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้มีตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นให้
ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ ในกระบวนการเรี ยนการสอนแต่ละหลักสู ตรใน
ทุกสาขาวิชา /สาขางานได้กาํ หนดให้มีการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
ตลอดจนโครงการที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และได้จดั สรร
งบประมาณสําหรับจัดทําและพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ตลอดจนการส่ งครู และผูเ้ รี ยนไปร่ วม
ชมการแสดงผลงานในงานต่างๆ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา ได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความคิดริ เริ่ มที่
จะพัฒนาผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่เป็ นนวัตกรรมโดยมีเป้ าหมายผลงานซึ่ งเกิดจาก “ผูเ้ รี ยนคิด ผูเ้ รี ยน
ทํา ” โดยมีครู เป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนํา แผนกวิชาได้จดั สรรงบประมาณแก่ผเู ้ รี ยนสําหรับกิจกรรม
ประดิษฐ์คิดค้น นอกเหนือจากกิจกรรมในหลักสู ตรวิทยาลัยได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนนําผลงาน
ดังกล่าวเปิ ดนิทรรศการแสดงในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของวิทยาลัย และสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กบั ผูเ้ รี ยนที่เป็ นเจ้าของผลงาน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาประจําปี การศึกษา 2553 คิดเป็ นร้อยละ 89.5 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ระดับการศึกษา
ปวช.

จํานวนสาขางาน
8

ปวส

12

รวม

19

จํานวนผลงาน
หมายเหตุ
42
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ปวช. อย่าง
น้อย 1/ภาคการศึกษา
111
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ ปวส.
อย่างน้อย 4/ภาคการศึกษา
153
ร้ อยละ 89.5
นายศวัส โกสุมดิษพล / ผูร้ ายงาน

72

73

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่ งชี้ที่ 36

นวัตกรรมและการวิจัย
จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน ทีม่ ีประโยชน์ ทางวิชาชีพ/
และ/หรือได้ รับการเผยแพร่ ระดับชาติ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา เข้าใจและตระหนักถึงการส่ งเสริ มให้ผสู ้ อน บุคลากรและผูเ้ รี ยนสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และงานวิจยั โครงงานต่าง ๆ จึงได้ดาํ เนินจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในแผนปฏิบตั ิการปี 2553
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัย ได้ดาํ เนินการ ส่ งเสริ มและสนับสนุนผูเ้ รี ยนได้ดาํ เนินการสร้าง
นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชน์ทางวิชาชีพ และได้นาํ ผลงานที่ได้รับการยอดรับและ
ใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันเผยแพร่ ระดับชาติ ปี การศึกษา 2553 มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ อาทิ
หมวกกันน๊อกไฮเทค กรรไกรตัดผลไม้ เครื่ องปอกกระเทียม รี โมทเปิ ดปิ ดอุปกรณ์ไฟฟ้ า เครื่ องจ่าย
นํ้า ยาอัตโนมัต เครื่ องเขย่าคอนกรี ตแบบตั้งโต๊ะ ระบบเครื่ องซักผ้าสองถังฝาบนแบบอัตโนมัติ
ปั๊มลมอัตโนมัติเครื่ องเตือนกินยาอัตโนมัติ อุปกรณ์น่ ึงข้าวเพื่อถนอมอาหารแบบเทคโนโลยี
ชาวบ้าน ชุดทดลองระบบปรับอากาศรถยนต์ R -134a
พัฒนารถประหยัดพลังงานเพื่อ
สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ จํานวน 25 ชิ้นงาน เพิ่มขึ้นจากเดิม 18 ชิ้นงาน
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
สิ่ งประดิษฐ์ของผูเ้ รี ยน ประจําปี การศึกษา 2553 ที่ได้รับการสนใจจากหน่วยงานในระดับ
จังหวัดและได้นาํ เผยแพร่ ในโอกาส จํานวนทั้งหมด 25 ชิ้นงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
สรุ ปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงการที่มี
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ /หรื อ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ มีจาํ นวน 25 ชิ้น

ดี


พอใช้

ปรับปรุง

นางวัชราภรณ์ นิยม / ผูร้ ายงาน

73

74

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่ งชี้ที่ 37

นวัตกรรมและการวิจัย
ร้ อยละของงบประมาณทีใ่ ช้ ในการสร้ าง พัฒนา และเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานต่ องบดําเนินการ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้จดั สรรประมาณในการสร้าง พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั โครงงาน และการเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่ งปรากฏอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี งบประมาณ
2553 ทั้งนี้เพื่อส่ งเสริ มให้ครู และผูเ้ รี ยนได้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
ตลอดจนการนําชิ้นงานที่โดดเด่นเผยแพร่ ผา่ นช่องทางต่าง ๆ
ความพยายาม (Attempt)
ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างและพัฒนา
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงการ จํานวนหลายชิ้น อาทิ หมวกกันน๊อกไฮเทค เครื่ องผลิต
กล้วยเส้น ตูฟ้ ักไขกลับอัตโนมัต เตาเทวดา ได้นาํ ไปจัดนิทรรศการเผยแพร่ ชิ้นงานต่อสาธารณช น
ในหลายๆ โอกาส ทั้งในวิทยาลัย โดย แผนกอิเล็กทรอนิกส์จดั นิทรรศการเผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ของ
นักศึกษาระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 และผลงานของนักศึกษา เผยแพร่ ในพื้นที่จงั หวัดและนอก
พื้นที่ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการสร้างพัฒนาเผยแพร่ นนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั โครงงานจํานวน 1,180,000 บาท
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
งบดําเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ ในการสร้ าง ร้ อยละของงบประมาณที่
ประจําปี
พัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรม ใช้ จริงในการดําเนินงาน
การศึกษา 2553
สิ่ งประดิษฐ์ และงานวิจัย
งบดําเนินการยกเว้น งบ
(บาท)
(บาท)
ลงทุน
67,982,936
1,180,000
1.7

ผลการ
ประเมิน
ดี

นางวัชราภรณ์ นิยม /ผูร้ ายงาน

74

75

มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่ งชี้ที่ 38

นวัตกรรมและการวิจัย
จํานวนครั้งและช่ องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัย เทคนิคยะลา ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร ในด้านการ
พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงานต่าง ๆ เพื่อการสร้างภาคภูมิใจให้แก่ผเู ้ ป็ น
เจ้าของชิ้นงาน และเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนในการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อ
ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และนําข้อมูล ความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่มีต่อผลงานมาพัฒนา
ปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ความพยายาม (Attempt)
ปี การศึกษา 2553 วิทยาลัยฯ ได้ทาํ การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์และงานวิจยั โครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ชุมชนและประเทศชาติ
โดยการเผยแพร่ ทางสถานีวทิ ยุวทิ ยาลัยฯ ทางเวปไซต์วทิ ยาลัย ตลอดจนการนําจัดแสดงนิทรรศการ
ในโอกาสต่าง ๆ อาทินกั ศึกษาแสดงสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ เป็ นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า และ
เครื่ องยนต์ ผ่าดูหลักการทํางาน ณ สารเจ้าพ่อหลักเมือง ในงานประจําปี การจัด แสดงสิ่ งประดิษฐ์
ในงาน มหกรรมวิชาการ เป็ นต้น
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ปี การศึกษา
2553 ได้ทาํ การเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านทางแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ สถานีวทิ ยุ
วิทยาลัย เวปไซต์ วิทยาลัย ( www.ytc.ac.th) การจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ จํานวน 90
ครั้ง และผ่านช่องทาง 4 ช่องทาง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
.สรุ ปผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
และโครงงาน จํานวน 90 ครั้ง และ 4 ช่องทาง

ผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุง


นายศวัส โกสุ มดิษพล/ผูร้ ายงาน
75

76

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่ งชี้ที่ 39

ภาวะผู้นําและการจัดการ
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารทีส่ อดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชี วศึกษา ด้ วยความโปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้

ความตระหนัก (Awareness)

วิทยาลัยฯ ได้กระจายอํานาจในการบริ หารงานภายในให้ชดั เจนและมีการประสาน
บุคคลภายนอก เครื อข่ายวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ให้เข้ามามีส่วนร่ วม ในการบริ หารจัดการ เพื่อนํา
แนวคิด ข้อเสนอแนะไปกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ผลักดันให้เกิดการ
นําไปสู่การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ความพยายาม (Attempt)

1. มีการกระจายอํานาจในการบริ หารงานภายใน โดยมีคาํ สัง่ แต่งตั้ง หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน
และคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา พร้อมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ เพื่อกําหนด
แผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิ และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณา
แผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์และมีการเชิญเครื อข่ายวิชาชีพ ศิษย์เก่า สโมสรโรตารี่ ตวั แทนหอการค้า
ตัวแทนสถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา และขอความช่วยเหลือด้าน
ทรัพยากร
2. ปรับรู ปแบบการบริ หาร การจัดการศึกษา อาทิ เช่น เปิ ดศูนย์การเรี ยนรู ้ในชุมชน ให้เครื อข่าย
วิชาชีพ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ เข้าไปจัดการเรี ยนการสอนวิชาชีพให้โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา เป็ นต้น
และมีการพัฒนาวิทยาลัยฯ พัฒนาห้องเรี ยนให้เป็ นห้องเรี ยนจําลอง มีการพัฒนาการบริ หาร อาทิ เช่น
แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผลประโยชน์ของสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาด้านวิชาการ และมีการ
พัฒนาครู บุคลากรของการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่ งครู ไปอบรมไปดูงาน เป็ นต้น
3. มีการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยคณะกรรมการบริ หารสถานศึกษาและมีการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประจําปี และแผนปฏิบตั ิงาน 4 ปี

ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ระดับความมีประสิ ทธิภาพในการบริ หารของผูบ้ ริ หาร จํานวน8 ข้อ

ผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุง


นางนารี ยา บุญเพ็ง / ผูร้ ายงาน

76

77

มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่ งชี้ที่ 40

ภาวะผู้นําและการจัดการ
ร้ อยละของบุคลากรในสถานศึกษาทีส่ ามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชี พ

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู ส่ งเสริ มให้
บุคลากรได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ร่ วมกับชุมชน และสังคม ส่ งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น ให้ปฏิบตั ิตน
อยูใ่ นกฎระเบียบวินยั ของข้าราชการครู และสถานศึกษาและเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ผเู ้ รี ยน
ความพยายาม (Attempt)
1. จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแก่ครู
2. จัดให้ครู ได้เข้าร่ วมการประชุมอบรม พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยเข้าร่ วม
โครงการวันครู โลก
4. ให้ครู และบุคลกรได้เข้าร่ วมกิจกรรมวันสําคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริ ย ์ ที่วทิ ยาลัย ชุมชนและสังคมจัดขึ้น
5. มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของครู ครู ผชู ้ ่วย ครู จา้ งสอนและบุคลากรทางการศึกษา
ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรได้นาํ ความดีที่ทาํ มาบันทึกลงในสมุดความดี และนําเสนอต่อฝ่ าย
บริ หารต่อไป
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยมีครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 121 คน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และผ่านการอนุมตั ิให้มีใบ
ประกอบวิชาชีพ จํานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 98.35 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลสั มฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ดี พอใช้ ปรับปรุง
ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได้
อย่างถูกต้อง และผ่านการอนุมตั ิให้มีใบประกอบวิชาชีพ จํานวน 119 คน คิดเป็ น 
ร้อยละ 98.35 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ ดี
นางสาวนันทา จันทร์มณี /ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่ งชี้ที่ 41

ภาวะผู้นําและการจัดการ
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ ในสถานศึกษา

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลั
ยเทคนิคยะลาเห็นความสําคัญของการจัดการสารสนเทศที่ดี เนื่องจากการใช้งาน
สารสนเทศต่างๆ มีความจําเป็ นมากในปั จจุบนั หากมีการจัดการสารสนเทศที่ดี มีประโยชน์ต่อผูร้ ับ
ข้อมูลข่าวสาร และเป็ นข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั โดยวิทยาลัยเทคนิคยะลาได้มีการจัด
กรแต่งตั้งคณะกรรมการดูและระบบสารสนเทศ และจัดการปรับปรุ งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน ที่สามารถค้นความหาความรู ้ได้นอกเหนือจากในห้องเรี ยน และได้รับ
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เป็ นปัจจุบนั
ความพยายาม (Attempt)
1. ติดตั้งสายใยแก้วนําแสง เพื่อเชื่อมต่อ เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างอาคารภายใน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
2. ขยายสัญญาณเครื อขายไร้สายจํานวน 30 จุด รอบบริ เวณวิทยาลัยเทคนิคยะลา
3. จัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. จัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนนักศึกษา ตารางสอนครู ตารางเรี ยนนักศึกษา
2. จัดทําเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคนิคยะลาเพื่อใช้ในการประกาศข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลัยให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
3. จัดทําระบบ E-Learning เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์
4. ติดตั้งระบบ RMS Server
5. ติดตั้งชุดโปรแกรม Express Server เพื่อใช้ออกการสั่งซื้ อวัสดุภายในวิทยาลัย
6. จัดทําระบบเว็บ Authen Server โดยระบบจะเป็ นผูอ้ อก User และ Password
ให้กบั บุคลากรในวิทยาลัยเทคนิคยะลา เพื่อจัดการผูเ้ ข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์ เน็ตภายในวิทยาลัย
7. จัดทําโครงการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ในการสํารองข้อมูลเพื่อป้ องกันความ
เสี ยหายของข้อมูล
8. จัดตั้งคณะกรรมการในการรับผิดชอบระบบต่างๆ
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
วิทยาลัยได้ดาํ เนินการบริ หารจัดการระดับคุณภาพความรู ้ ดังนี้
1. ได้จดั การระบบสารสนเทศ โดยผูร้ ับสารสนเทศจะได้รับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และมี
ประโยชน์มากที่สุด
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2. ได้บริ หารจัดการการใช้งานอินเตอร์ เน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลาอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นยํา โดยข้อมูลจะมีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
สรุ ปผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการ
จัดการความรู ้ในสถานศึกษา สามารถปฏิบตั ิครบ 5 ข้อ

ผลการประเมิน
ดี


พอใช้

ปรับปรุง

นายโสภณ เรี ยงวิวฒั น์ /ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่ ่ อให้ เกิดการพัฒนาสถานศึกษา
อย่ างต่ อเนื่อง
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความตระหนักถึงความสําคัญของระบบกลไกในการประกันภายใน
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้นาํ ร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ น
แนวทางในการ บริ หาร จัดการ การศึกษา โดยได้ จดั การ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ 7
มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้
ปี การศึกษา 255 3 วิทยาลัยฯ มีมติที่ประชุมกําหนดให้จดั ทํา ประกันคุณภาพภายในระดับ
บุคคล ระดับแผนก และนําข้อมูลจัดทําระดับสถานศึกษา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพทําหน้าที่วเิ คราะห์ขอ้ มูลจําแนกเป็ นมาตรฐาน (คําสัง่ ที่ 084/2554) คณะกรรมการ
รับผิดชอบตัวบ่งชี้ (คําสั่งที่ 085/2554) รวมทั้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายบริ หารคอยกํากับดูแล
และตรวจสอบกํากับติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (คําสั่งที่ 585/2553 )
ประจําปี การศึกษา 2553
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยมีการดําเนินการเพื่อนําไปสู่ มาตรฐานคุณภาพ โดยการประชุมคณะทํางานชุดต่าง
ๆ มติของที่ประชุมนําไปสู่ การปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เพื่อทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี ที่ผา่ น
2. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพวิทยาลัยเทคนิคยะลา
3. ปรับปรุ งเครื่ องมือ
4. กําหนดแผนปฏิบตั ิการประกันคุณภาพวิทยาลัยประจําปี 2553
5. มีการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553
6. รายงานผลการตรวจสอบ
7. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา 2553 ต่อหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง
8. การสํารวจความคิดเห็นการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี การศึกษา
2553 เพื่อนําผลไปทบทวนการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพในปี ต่อไป
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ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
การดําเนินการด้านระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ประจําปี การศึกษา 2553
ได้จดั เก็บข้อมูลตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ครบทั้ง 4 ข้อ มี
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา
1. คู่มือประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
2. แผนปฏิบตั ิการการประกันคุณภาพประจําปี การศึกษา 2553
3. แฟ้ มคําสั่งและรายงานการประชุม
4. รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2553
5. รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี การศึกษา 2553
สรุ ปผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
จํานวนทั้ง 4 ข้อ

ผลการประเมิน
ดี

พอใช้

ปรับปรุ ง



ดวงพร มหันต์ชาครพงศ์ / ผูร้ ายงาน
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มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่ งชี้ที่ 43

มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
ประสิ ทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน

ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยมีพยายามจะนํารายงานผลการประเมินตนเองมาเป็ นแนวทางในการบริ หารและจัด
การศึกษา ได้มีการดําเนินการสู่ มาตรฐานคุณภาพโดยการปฏิบตั ิตามคู่มือและแผนการประกัน
คุณภาพ มีการผลักดันระบบประกันคุณภาพลงสู่ แผนก วิชา งาน และบุคคล มีการนําผลการวิจยั มา
ปรับปรุ งระบบประกันคุณภาพ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรม เพื่อประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน โดยการ
สร้างคู่มือการจัดเก็บข้อมูลแจกแก่แผนกต่าง ๆ มีการปฏิบตั ิงานตามแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนรายงานผลการประกันคุณภาพระดับแผนก การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่ วมและ
การสร้างความตระหนักถึงความจําเป็ นของการประกันคุณภาพและรับรู ้ผลการประเมินคุณภาพ
ด้วยกันเพื่อนําข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุ งวางแผนในรอบต่อไป
ผลสั มฤทธิ์ (Achievement)
ผลจากการดําเนินการในปี การศึกษา 2553 มีดงั นี้
1. รายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษาและสาธารณชน โดยส่ งเล่ม
รายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแจกแผ่นพับ การประกาศแจ้งผ่านเวปไซต์ การแจ้ง
ต่อกรรมการบริ หารสถานศึกษา ประกาศผ่านวิทยุกระจายเสี ยงวิทยาลัยเทคนิคยะลา คลื่น
88.5
2. การนําผลการนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาวางแผนการปฏิบตั ิงานในปี ต่อไป
3. วิทยาลัย ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบประกันอย่างต่อเนื่อง โดย การปรับปรุ ง เครื่ องมือเก็บ
ข้อมูล การจัดอบรมการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจใน
การประเมินผลโครงการอันนําไปสู่ การรายงานผลการดําเนินโครงการต่างๆ บนหลักการที่
ถูกต้อง
4. การเข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ่ได้รับรางวัลชมเชย
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สรุ ปผลการประเมิน
สั มฤทธิ์ผลการดําเนินงาน
ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 3 ข้อ

ผลการประเมิน
ดี


พอใช้

ปรับปรุง

ดวงพร มหันต์ชาครพงศ์ / ผูร้ ายงาน
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จุดเด่ น จุดทีต่ ้ องพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ในการศึกษาค้นคว้าไปปฏิบตั ิงานใน

1. ประสิ ทธิ ภาพเกี่ยวกับทักษะทางภาษาที่
ส่ งผลกระทบต่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสมผ่านเกณฑ์การ

2. การเพิ่มงบประมาณการจัดซื้ อวัสดุฝึก

1. การใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ น

ประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
2. ผูเ้ รี ยนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการเข้า
ร่ วมแข่งขันการใช้ทกั ษะทางด้าน
วิชาชีพหลายรางวัล

1. พัฒนากระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนทางด้านทักษะภาษาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศให้ผเู ้ รี ยนมีมาตรฐานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
2. จัดทําแผนการสอนที่เน้นการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ในหน่วยการ
เรี ยนในทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น
3. ส่ งเสริ มผูส้ อนจัดทํานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และงานวิจยั โดยเน้นผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
จัดทํา

84

85

1. ครู และบุคลากรมีประสบการณ์ และ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. มีทรัพยากรสําหรับการจัดการเรี ยนการ
สอนเพียงพอต่อความต้องการของ

1.

การจัดทําแผนการสอนและ
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการใน
แต่ละรายวิชายังมีนอ้ ย
2. งบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่

ผูเ้ รี ยนและได้รับการสนับสนุนจากการ

ทันสมัยในแต่ละแผนกยังมีนอ้ ยเมื่อ

ระดมทรัพยากรจากภายนอกและสถาน

เทียบกับงบดําเนินการ

ประกอบการ

3. จํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา หลักสู ตร
ปวช.อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ

1. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ครู จดั ทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยบูรณาการรายวิชา และทํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ฐานสมรรนถะ
2. เชิญสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่ วมกระบวนการทําแผนการเรี ยนรู ้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
3. จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์ทีทนั สมัยให้กบั แผนกวิชาต่างๆ เพื่อให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงและ
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
4. การศึกษาผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
5. เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องจํานวนผูส้ าํ เร็ จการศึกษา อยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ โดยเฉพาะหลักสู ตร ปวช.
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1. ผูเ้ รี ยนและครู ที่ปรึ กษามีความคุน้ เคยกัน

1. การให้ความร่ วมมือในการตรวจสาร

โดยพบปะกันอย่างต่อเนื่องจํานวน 67

เสพติดของนักศึกษาทั้งระดับ ปวช.

ครั้งต่อปี

และ ปวส.

2. ผูเ้ รี ยนทุกแผนกวิชาเข้าร่ วมกิจกรรมที่
วิทยาลัยจัดให้ ครบทุกด้าน
3. ผูเ้ รี ยนได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ
4. นักเรี ยนนักศึกษาได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ให้บริ การชุมชนอย่างต่อเนื่อง

1. กระตุน้ และประชาสัมพันธ์ให้นกั เรี ยน นักศึกษาเห็นความสําคัญในการตรวจสารเสพติด
2. ควรจัดให้มีการตรวจสารเสพติด สําหรับนักศึกษาทั้งระดับปวช. และปวส. ในต้นภาค
เรี ยนทั้ง 2 ภาคเรี ยนก่อนผูเ้ รี ยนออกฝึ กงาน
3. ควรมีมาตรการการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนลดพฤติกรรมการเสพสารเสพติด และสร้างความ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสารเสพติด
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1. สถานศึกษาผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ทางด้านวิชาชีพออกสู่ สังคมอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกให้บริ การทางด้านวิชาชีพโดยการ
จัดกิจกรรม
3. โครงการที่ส่งเสริ มการฝึ กทักษะทางอาชีพ
บริ การทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งในและนอกพื้นที่
จังหวัดยะลา
4. วิทยาลัยให้การสนับสนุน บุคลากร เข้าร่ วม
ทํางานในโครงการพระราชดําริ ต่าง ๆ
โครงการพระดาบส จังหวัดยะลา
5. วิทยาลัยมีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และ
พร้อมให้ความร่ วมมือกับวิทยาลัย

1. การให้บริ การทางด้านทักษะวิชาชีพ ยังไม่
ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่
2. เร่ งพัฒนาความร่ วมมือกับเครือข่ายทางวิชาชีพ
ให้เป็ นรู ปธรรม
3. ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆยังไม่ทวั่ ถึง

1.จัดทําการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่วิทยาลัยดําเนินการโดยใช้สื่อที่หลากหลาย
2.สร้างเครือข่ายชุมชนด้านวิชาชีพโดยลงพื้นที่ในชุมชนทุกชุมชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ เพื่อสร้าง
อาชีพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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1. วิทยาลัยส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรได้จดั ทํา

1. งบประมาณในการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากร

สื่ อนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ

พัฒนาสื่ อนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ

โครงงาน ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์กบั การจัดการ

โครงงาน ในระดับชาติมีนอ้ ยในทุกสาขาวิชา

เรี ยนการสอนอย่างเป็ นรู ปธรรมและต่อเนื่อง

2. ครู ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม

2. ผลการวิจยั ของครู ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ

สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน เพื่อเข้าร่ วม

3. ผลงาน นวัตกรรมของผูเ้ รี ยนได้รับความ

แข่งขันในระดับประเทศ

สนใจจากหน่วยงานต่างทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ

1. สร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน โดยการส่ ง
ครู เข้าร่ วมสัมมนาการเผยแพร่ ผลการวิจยั ระดับชาติซ่ ึ งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัด
2. จัดลําดับผลงาน จัดประกวดและเผยแพร่ ผลงานโดยให้สถานประกอบการหรื อตลาดแรงงานเข้ามามี
ส่ วนร่ วมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
3. จัดโครงการส่ งเสริ มการทําวิจยั อย่างต่อเนื่อง (เริ่ มระยะที่ 1 ปี การศึกษา 2552)
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1. เป็ นสถานศึกษาที่มีระบบการบริ หาร

เปิ ดโอกาสให้บุคลากรหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
จัดการบุคลากรแบบกระจายอํานาจ และมี ภายนอกหรื อชุมชนได้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
การจัดระบบฐานข้อมูลที่ประสานกันเป็ น จัดการกระบวนการพัฒนาองค์กรให้มากกว่านี้
เครื อข่ายของสถานศึกษา พร้อมทั้งมี
ระบบการประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบ
การบริ หารจัดการอย่างต่อเนื่อง

2. สถานศึกษา ได้ รับเกียรติบัตร รางวัลจาก
การให้ การสนับสนุนสั งคมในการจัด
กิจกรรมต่ าง ๆ อย่ างต่ อเนื่องทั้งด้ าน
บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์

1.ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการบริ หารจัดการและพัฒนาองค์กร โดยใช้หลัก
เข้าใจ เข้าถึงและร่ วมกันพัฒนา
2.สร้างคุณภาพและของผูเ้ รี ยน ให้เป็ นที่ประจักษ์และเป็ นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
3.ปลูกฝังให้บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความรักและศรีทธาในสถานศึกษาพร้อมทั้งเห็นความสําคัญข
องการพัฒนาสถานศึกษาสู่สากล
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ทีมงานประกันคุณภาพมีความพร้อมใน
การดําเนินงาน
2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องโดยกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ (Road Map)และประเมิน
การดําเนินงานเป็ นระยะ
3. ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ น
เจ้าภาพจัดอบรมประกันคุณภาพให้แก่
บุคลากร 5 จังหวัด (สงขลา สตูล ยะลา
นราธิ วาส และปั ตตานี)
4. . วิทยาลัยมีการรายงานผลการประเมิน
ตนเองและเผยแพร่ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยว
อย่างต่อเนื่อง
5. ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็ น
เจ้าภาพจัดอบรมประกันคุณภาพให้แก่
บุคลากร 5 จังหวัด (สงขลา สตูล ยะลา
นราธิ วาส และปั ตตานี)
6. มีพฒ
ั นา คู่มือ และเครื่ องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพระดับบุคคลและ
ระดับแผนกวิชา
7. ปฏิบตั ิงานโดยระบบคุณภาพ (PDCA)
1.

1.

2.

วิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ ในเรื่ องข้อมูล
กลาง ตลอดจัดกิจกรรมเสริ มสร้าง
คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนในภาพรวมทั้ง
วิทยาลัย และมีการจัดเก็บข้อมูลทุกขั้นตอน
การดําเนินการ
บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ จึงไม่ค่อยให้ความสําคัญ
ประกอบกับ บุคลากรส่ วนใหญ่มีความ
ต้องการให้ทีมผูบ้ ริ หาร สนับสนุนให้ความ
ช่วยเหลือในการทําประกันคุณภาพ
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1. ทบทวนนโยบาย และภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ

2. สร้างเวบไซต์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงานประกันเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก
3. การพัฒนาคู่มือ เครื่ องมือการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องและให้มีความสอดคล้องกับแผนก
วิชา
4. การจูงใจบุคลากร ด้วยการให้รางวัล การพิจารณาความดีความชอบโดยการนําผลการ
ประเมินตนเองมาเป็ นเกณฑ์การพิจารณา
5. เร่ งเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ โดยการจัดอบรม ดูงาน หรื อให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับทัศนคติให้เห็นว่าการประกันคุณภาพฯ เป็ นงาน
ประจํา
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บทที่ 3
สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี้
ตารางที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดตาม
ชั้นปี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่ได้รับการเทียบ
โอนผลการเรี ยนรู ้

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
ชั้นปี คิดเป็ นร้อยละ
79.75

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยน - มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
ที่สามารถประยุกต์ - ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
หลักการทาง
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
วิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ มาใช้ ปรับปรุ ง
แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบ

ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
เทียบโอนผลการ
เรี ยนรู้คิดเป็ นร้อย
ละ ผูเ้ รี ยนที่สามารถ
ประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ มา
ใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
อย่างเป็ นระบบคิด
เป็ นร้อยละ 65.3

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง


ไม่รายงานเนื่องจากมี่ผเู้ รี ยน
เทียบโอน


ตารางที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

4. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีทกั ษะในการ
สื่ อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน
และการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

5. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีความสามารถใช้
ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ น
ในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

6. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

ผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะใน
การสื่ อสาร ด้าน
การฟัง การอ่าน
การเขียน และการ
สนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
คิดเป็ นร้อยละ
54.42
ผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถใช้
ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ น
ในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสมคิดเป็ น
ร้อยละ 77.13
ผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่
ดีงานในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
คิดเป็ นร้อยละ
70.22

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
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ตารางที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

7. ร้อยละของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การ
สําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

8. ร้อยละของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การ
สําเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

9. ร้อยละของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 =
พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษาตาม
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ คิดเป็ น
ร้อยละ 30.56
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์การสําเร็ จ
การศึกษาตาม
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู งคิด
เป็ นร้อยละ 49.16
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผา่ นการ
ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็ น
ร้อยละ 87.55

ผลการประเมิน
ดี
พอใช้ ปรับปรุ ง
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ตารางที่ 1 มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนและผูส้ าํ เร็ จการศึกษาวิชาชีพ (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้ที่
10. ร้อยละของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ น
การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
11. ร้อยละของ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่
ได้งานทําในสถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี
12. ระดับความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

- มากกว่าร้อยละ 74 = ดี
- ร้อยละ 60-74 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

- มากกว่าร้อยละ 59 = ดี
- ร้อยละ 50-59 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 50 =
ปรับปรุ ง

4.00 -5.00 = ดี
3.50 – 3.99 = พอใช้
1.00 – 3.49= ปรับปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินสําหรับมาตรฐานที่ 1

2.36

ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
หลักสู ตร
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ น
การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ
91.22
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้
งานทําในสถาน
ประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1
ปี คิดเป็ นร้อยละ
92.20
ระดับความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาอยูใ่ น
ระดับ 4.15

ผลการประเมิน
ปรับปรุ
ดี พอใช้
ง






คะแนน
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ตารางที่ 2 มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

- มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนา
ตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่
มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ
มากกว่าร้อยละ 75
- มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนา
ตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่
มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ
มากกว่าร้อยละ 60-75
- มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนา
ตามหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่
มีคุณภาพครบทั้ง 4 ข้อ ตํ่า
ร้อยละ 60 หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิขอ้ ใดข้อหนึ่งเพียงข้อ
เดียว
- มากกว่าร้อยละ 75 = ดี
14. ร้อยละของ
- ร้อยละ 60 - 75 = พอใช้
แผนการจัดการ
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
เรี ยนรู ้แบบบูรณา
ปรับปรุ ง
การ
15. ระดับความพึง 4.00 -5.00 = ดี
พอใจของผูเ้ รี ยนต่อ 3.50 – 3.99 = พอใช้
1.00 – 3.49= ปรับปรุ ง
คุณภาพการสอน
ของผูส้ อน
13. ร้อยละ
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะที่มี
คุณภาพ

ผลการดําเนินการ
หลักสู ตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ
คิดเป็ นร้อยละ 15.05

ผลการประเมิน
ปรับปรุ
ดี พอใช้
ง




แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการ คิดเป็ น
ร้อยละ 65.84
ความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการ
สอนของผูส้ อนอยูใ่ น
ระดับ 4.06
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ตารางที่ 2 มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

16. ร้อยละของ
งบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้ อ
วัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนอย่าง
เหมาะสม
17. ระดับความ
เหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในแต่
ละสาขาวิชา

- มากกว่าร้อยละ 15 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด = ดี
- ร้อยละ 10-15 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
งบดําเนินการทั้งหมด =
ปรับปรุ ง
- ผูเ้ รี ยน : คอมพิวเตอร์
1 คน : 1 เครื่ อง = ดี
- ผูเ้ รี ยน : คอมพิวเตอร์
2 คน : 1 เครื่ อง = พอใช้
- ผูเ้ รี ยน : คอมพิวเตอร์
3 คนขึ้นไป : 1 เครื่ อง =
ปรับปรุ ง
- ปฏิบตั ิทุกข้อ = ดี
- ปฏิบตั ิขอ้ 1-3 = พอใช้
- ปฏิบตั ิขอ้ 1–2 = ปรับปรุ ง

งบประมาณที่
สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุ
อุปกรณ์ คิดเป็ นร้อย
ละ 3.81

18. ระดับความ
เหมาะสมในการจัด
อาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบตั ิงานเหมาะสม
กับวิชาที่เรี ยนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง



ความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ใน
แต่ละสาขาวิชา และ
ผูเ้ รี ยน 1 คน : 1 เครื่ อง

ความเหมาะสมในการ 
จัดอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ
ศูนย์วทิ ยบริ การ ฯลฯ
ปฏิบตั ิทุก 4 ข้อ
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ตารางที่ 2 มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้ที่
19. ระดับความ
เหมาะสมในการจัด
ศูนย์วทิ ยบริ การให้
เหมาะสมกับวิชาที่
เรี ยน มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และเกิดประโยชน์
สู งสุ ด
20. ระดับความ
เหมาะสมในการจัด
ให้มีครุ ภณั ฑ์ และ
อุปกรณ์
21.ระดับคุณภาพ
การจัดระบบความ
ปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม สิ่ ง
อํานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ในสาขาวิชา/สาขา
งาน
22. ร้อยละของ
บุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

เกณฑ์ การตัดสิ น
- ปฏิบตั ิทุกข้อ = ดี
- ปฏิบตั ิขอ้ 3 = พอใช้
- ปฏิบตั ิขอ้ 1–2 = ปรับปรุ ง

- ปฏิบตั ิทุกข้อ = ดี
- ปฏิบตั ิขอ้ 1-4 = พอใช้
- ปฏิบตั ิขอ้ 1–3= ปรับปรุ ง
- มากกว่าร้อยละ 70 = ดี
- ร้อยละ 60-70= พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 60 =
ปรับปรุ ง

มากกว่าร้อยละ 89 = ดี
ร้อยละ 75-89 = พอใช้
น้อยกว่าร้อยละ 75 =
ปรับปรุ ง

ผลการดําเนินการ
ระดับความเหมาะสม
ในการจัด ศูนย์วทิ ย
บริ การให้เหมาะสม
กับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดอยู่
ปฏิบตั ิทุก 4 ข้อ
ความเหมาะสมในการ
จัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และ
อุปกรณ์ปฏิบตั ิทุก 4
ข้อ
คุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม สิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู้ใน
สาขาวิชา/สาขางาน
คิดเป็ นร้อยละ100
บุคลากรภายใน
สถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบคิดเป็ น
มากกว่า ร้อยละ89.25

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ตารางที่ 2 มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

23. จํานวนครั้งหรื อ
ปริ มาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
สถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุน
การจัดการศึกษา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
24. จํานวนสถาน
ประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบ
ปกติ
25. จํานวนคน –
ชัว่ โมงของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มี
ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน

- ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก มากกว่า 25 ครั้งขึ้น
ไป = ดี
- ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก 20-24 = พอใช้
- ระดมทรัพยากรทั้งภายใน
ภายนอก 20 = ปรับปรุ ง

จํานวนครั้งหรื อ
ปริ มาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
จํานวน 67 ครั้ง

- สถานประกอบการมากกว่า
20 แห่ง = ดี
- 15-19 สถานประกอบการ
= พอใช้
- สถานประกอบการน้อย
กว่า
15 แห่ง= ปรับปรุ ง
- มากกว่าร้อยละ 89 = ดี
- ร้อยละ 75-89 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 75 =
ปรับปรุ ง

จํานวนสถาน
ประกอบการที่มีการ
จัดการศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบปกติ
จํานวน 183 แห่ง
จํานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยน รวมทั้งสิ้ น 71
ครั้ง เนื่องจากการ
ระดมทรัพยากรมา
พัฒนาผูเ้ รี ยนยังไม่
ทัว่ ถึงทุกสาขางาน คิด
เป็ นร้อยละ 100

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง
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ตารางที่ 2 มาตรฐานที่ 2 หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน (ต่อ)
ตัวบ่ งชี้ที่
26. อัตราส่ วนผูส้ อน
ประจําที่มีคุณวุฒิ
ด้านวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา
27. อัตราส่ วนของ
ผูส้ อนประจําต่อ
ผูเ้ รี ยน

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

จํานวนผูส้ อนประจําที่
มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพ
กับจํานวนผูเ้ รี ยนใน
แต่ละสาขาวิชา คิด
เป็ นร้อยละ 100
- ผูส้ อน 1 คนต่อผูเ้ รี ยนน้อย ผูส้ อนประจําต่อ
ผูเ้ รี ยน มีอตั ราส่ วนครู
กว่า 25 คน ดี
- ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยน 25-30 จํานวน 1 : 18
คน พอใช้
- ผูส้ อน 1 คน ต่อผูเ้ รี ยนมากว่า
30 คน ปรับปรุ ง
- มากกว่าร้อยละ 100 = ดี
- ร้อยละ 50-99 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 50 =
ปรับปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินสําหรับมาตรฐานที่ 2

2.60

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง




คะแนน

99

ตารางที่ 3 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

จัดให้ผเู้ รี ยนพบ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
ดูแลให้คาํ ปรึ กษา
เกี่ยวกับการเรี ยนและ
ความประพฤติ อย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละภาค
เรี ยน รวมทั้งสองภาค
เรี ยนจํานวน 67 ครั้ง
ต่อปี
29. จํานวนครั้งของ - 1 ครั้ง ต่อปี หรื อมากกว่าและ จัดให้มีการตรวจสอบ
สารเสพติด ให้กบั
จํานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
การจัดบริ การ
ตรวจสอบสารเสพ ตรวจมากกว่าร้อยละ 90 = ดี ผูเ้ รี ยน เป็ นจํานวน 1
- 1. ครั้งต่อปี หรื อมากกว่า และ ครั้งต่อปี มีจาํ นวนผูเ้ ข้า
ติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
รับการตรวจสารคิด
จํานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
ตรวจร้อยละ 80-90 = พอใช้ เป็ น คิดเป็ นร้อยละ
- 1 ครั้งต่อปี หรื อมากกว่าและ 65.23
จํานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับการ
ตรวจน้อยกว่าร้อยละ 80
หรื อไม่มีการตรวจ = ปรับปรุ ง
ร้อยละของผูเ้ รี ยน
- น้อยกว่าร้อยละ 31 = ดี
30. ร้อยละของ
ทั้งหมดที่อกกลางคัน
ผูเ้ รี ยนที่ออกกลาง - ร้อยละ 31-40 = พอใช้
เมื่อเทียบกับแรกเข้า
คันเมื่อเทียบกับแรก - มากกว่าร้อยละ 40 =
คิดเป็ นร้อยละ 25.73
ปรับปรุ ง
เข้า
28. จํานวนครั้งของ - มากกว่า 25 ครั้งต่อปี = ดี
การจัดให้ผเู ้ รี ยนพบ - 20-25 ครั้งต่อปี = พอใช้
- น้อยกว่า 20 ครั้งต่อปี =
อาจารย์ที่ปรึ กษา
ปรับปรุ ง

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง






100

ตารางที่ 3 มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่
31. จํานวนครั้งและ
ประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์
32. จํานวนครั้งและ
ประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ด้านวิชาการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ ซึ่ งแยก
ได้
6 ประเภท คิดเป็ นร้อย
ละ 100

จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุ
บํารุ ง ศิลปวัฒนธรรม
มีซ่ ึ งแยกได้ 3 ประเภท
มีจาํ นวน 33 ครั้งต่อปี
การศึกษา คิดเป็ นร้อย
ละ 100

- มากกว่าร้อยละ 80 = ดี
- ร้อยละ 75-80 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 75=
ปรับปรุ ง

- มากกว่าร้อยละ 80 = ดี
- ร้อยละ 75-80 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 75=
ปรับปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินสําหรับมาตรฐานที่ 3

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง


2.60

คะแนน

101

ตารางที่ 4 มาตรฐานที่ 4 การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

33.จํานวนและ
ประสิ ทธิ ผลของ
กิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพ
และฝึ กทักษะ
วิชาชีพ
34. ร้อยละของ
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรม/
โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพ
และฝึ กทักษะ
วิชาชีพต่อ
งบดําเนินการ

- ตั้งแต่ 4 กิจกรรม/โครงการ
ขึ้นไป = ดี
- 2-3 กิจกรรม/โครงการ
- 0-1 กิจกรรม/โครงการ

มากกว่าร้อยละ 0.20 = ดี
ร้อยละ 0.11 – 0.20 = พอใช้
น้อยกว่าร้อยละ0.11 =
ปรับปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินสําหรับมาตรฐานที่ 4

3.00

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง


จํานวนและ
ประสิ ทธิ ผลของ
กิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและ
ฝึ กทักษะวิชาชีพ มี
จํานวน 7 โครงการ
งบประมาณในการจัด 
กิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพ และ
ฝึ กทักษะวิชาชีพต่อ
งบดําเนินการคิดเป็ น
ร้อยละ 3.81

คะแนน

102

ตารางที่ 5 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจยั
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง


จํานวนนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
และโครงงาน คิดเป็ น
ร้อยละ 89.5

จํานวนนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
โครงงาน ที่มี
ประโยชน์ทางวิชาชีพ/
หรื อได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ จํานวน 25
ชิ้น

งบประมาณที่ใช้ใน
-มากกว่าร้อยละ 1.00 = ดี
37. ร้อยละของ
การสร้าง พัฒนา และ
งบประมาณที่ใช้ในการ ร้อยละ 0.50-1.00 = พอใช้
เผยแพร่ นวัตกรรม
น้อยกว่าร้อยละ0.50
สร้าง พัฒนา และ
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
= ปรับปรุ ง
เผยแพร่ นวัตกรรม
และโครงงานต่อ
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
งบดําเนินการ ร้อยละ
และโครงงานต่อ
1.70
งบดําเนินการ

- 4 ครั้งและ 4 ช่องทาง/ผลงาน จํานวนครั้งและช่อง
38. จํานวนครั้งและ
ทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล
หรื อมากกว่า= ดี
ช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ - 2-3 ครั้งและ 2-3 ช่องทาง/
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ผลงาน= พอใช้
งานวิจยั และโครงงาน - 1 ครั้งและ 1 ช่องทาง/ผลงาน งานวิจยั และโครงงาน
จํานวน 90 ครั้ง และ 4
หรื อน้อยกว่า = ปรับปรุ ง
ช่องทาง
- ร้อยละ 100 = ดี
- ร้อยละ 75 – 99 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 75 =
ปรับปรุ ง
36. จํานวนนวัตกรรม - ตั้งแต่ 3 ชิ้นขึ้นไป = ดี
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั
- 2 ชิ้น = พอใช้
โครงงาน ที่มี
- 1 ชิ้นหรื อน้อยกว่า
ประโยชน์ทางวิชาชีพ/ = ปรับปรุ ง
หรื อได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ
35. จํานวนนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั
และโครงงาน

สรุ ปผลการประเมินสําหรับมาตรฐานที่ 5

3.00

คะแนน
103

ตารางที่ 6 มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
ตัวบ่ งชี้ที่
39. ระดับคุณภาพ
การบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารที่สอด
คล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการ
มีส่วนร่ วมของ
ประชาคม
อาชีวศึกษาด้วย
ความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
40. ร้อยละของ
บุคลากรใน
สถานศึกษาที่
สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ
41. ระดับคุณภาพ
ของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการ
จัดการเรี ยนรู ้ของ
สถานศึกษา

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

- ครบ 8 ข้อ = ดี
- 6-7 ข้อ = พอใช้
- น้อยกว่า 6 ข้อ
= ปรับปรุ ง

- มากกว่าร้อยละ90 = ดี
- ร้อยละ 85-90 = พอใช้
- น้อยกว่าร้อยละ 85 =
ปรับปรุ ง

- ปฏิบตั ิขอ้ 1-4 หรื อปฏิบตั ิ
ครบทั้ง 5 ข้อ = ดี
- ปฏิบตั ิขอ้ 1- 3 = พอใช้
- ปฏิบตั ิขอ้ 1-2 หรื อไม่ได้
ดําเนินการ = ปรับปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินสําหรับมาตรฐานที่ 6

3.00

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง


สํารวจในคุณภาพการ
บริ หารงานของ
ผูบ้ ริ หารที่สอด
คล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน อาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ มี
จํานวน 8 ข้อ

บุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถ
ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็ นร้อยละ
98.35

จัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม จํานวน 5
ข้อ
คะแนน
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ตารางที่ 7 มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่

เกณฑ์ การตัดสิ น

ผลการดําเนินการ

42. ระบบและกลไก
ในการประกัน
คุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
43. ประสิ ทธิ ผลของ
การประกันคุณภาพ
ภายใน

- มีการปฏิบตั ิครบทั้ง 4 -5 = ดี
- ปฏิบตั ิขอ้ 1 - 3 = พอใช้
- ปฏิบตั ิขอ้ 1 – 2 หรื อไม่ได้
ดําเนินการ = ปรับปรุ ง

ระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพ
ภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง มี
จํานวน 4 ข้อ
ประสิ ทธิ ผลของการ
ประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 3 ข้อ

- ปฏิบตั ิ 3 ข้อ = ดี
- ปฏิบตั ิ 1 – 2 = พอใช้
- ปฏิบตั ิ 1 เพียงข้อเดียว
= ปรับปรุ ง

สรุ ปผลการประเมินสําหรับมาตรฐานที่ 7

3.00

ผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง




คะแนน
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ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่ งชี้ประจําปี การศึกษา 2553 โดยสรุป
มาตรฐาน ข้ อกําหนด
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

1.7
1.8
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

ตัวบ่ งชี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ผลการประเมิน
พอใช้
ปรับปรุง

ดี

ไม่รายงานเนื่องจากมี่ผเู ้ รี ยนเทียบโอน











หมายเหตุ
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ผลการประเมินตามมาตรฐานตัวบ่ งชี้ประจําปี การศึกษา 2553 โดยสรุป (ต่ อ)
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
มาตรฐาน ข้ อกําหนด ตัวบ่ งชี้
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

26

27

3
3.1
28

29

30

3.2
31

3.3
32

4
4.1
33

4.2
34

5
5.1
35

36

5.2
37

5.3
38

6
6.1
39

6.2
40

6.3
41

7
7.1
42

7.2
43
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ค่ าเฉลีย่ ผลการประเมินตามมาตรฐานประจําปี การศึกษา 2553
จํานวน ผลการประเมิน(จํานวนตัว
บ่ งชี้)
มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ ตัว
บ่ งชี้
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
1
1 – 12 11
7
1
3
2
13 - 27 15
12
3
3
28 –
5
4
1
32
4
33 –
2
2
34
5
35 –
4
4
38
6
39 –
3
3
41
7
42 - 43
2
2
รวม
43
42
33
2
7
หมายเหตุ

คะแนน
เต็ม

คะแนน
รวม

** ค่ าเฉลีย่ ผล
หมายเหตุ
การประเมิน

33
45
15

26
39
13

2.36
2.60
2.60

6

6

3.00

12

12

3.00

9

9

3.00

6
132

6
112

3.00
2.79

*

* ตัวบ่งชี้ที่ 2 ไม่มีการรายงานผล
** ตารางการคํานวณ ภาคผนวก xxxxxx
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในอนาคต
จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่ามีท้งั จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อให้
กระบวนการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ ยิง่ ขึ้นวิทยาลัยฯ ได้จดั ทําแผนพัฒนา
สถานศึกษาอนาคต ในรู ปของโครงการ/กิจกรรมดังนี้
มาตรฐานที่ 1 : ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชี พ
1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา
2. โครงการทุนเรี ยนฟรี
3. โครงการเชื่อมโยงการศึกษากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการจัดการศึกษาให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
5. โครงการติดตามผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ ึงประสงค์แก่นกั ศึกษา
7. โครงการศูนย์การเรี ยนรู ้และ Internet
8. การวิจยั เพื่อหาทางแก้ไขให้นกั ศึกษาสําเร็ จการศึกษามากขึ้น
มาตรฐานที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 : หลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
โครงการวิเคราะห์ขอ้ สอบ
โครงการกําจัดปลวกและป้ องกันปลวก
อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูป้ กครอง ร่ วมมือดูแลนักศึกษากันอย่างใกล้ชิด
โครงการนิเทศติดตามการเรี ยนการสอน
โครงการจัดทําและพัฒนาชุดการเรี ยนการสอน
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมภายในสถานศึกษา

มาตรฐานที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการวางพวงมาลา
โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความดีงามตามหลักศาสนา ( 3ดี )
โครงการปฐมนิเทศ
โครงการเทศมหาชาติ
โครงการพิธีไหว้ครู
โครงการเดินเทิดพระเกียรติวนั เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิ งหามหาราชินี
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7. โครงการเดินเทิดพระเกียรติวนั เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชา
8. โครงการ TO BE NUMBER ONE
9. โครงการจัดทําพวงมาลาวันปิ ยะมหาราช
10. โครงการประเพณี ลอยกระทง
11. โครงการเจ้าภาพกฐิน
12. โครงการถวายผ้าป่ า
13. โครงการวันรักต้นไม้ประจําปี
14. โครงการประเพณี เทียนพรรษา
15. โครงการงานสมโภชน์หลักเมืองยะลา
16. โครงการประกวดสุ ดยอดคนพันธ์อา ปี 5 ระดับภาค
17. โครงการสุ ดยอดคนพันธ์อา ปี 5 ระดับชาติ
18. โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพุทธศาสนิกชน
19. โครงการเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคใต้ ครั้งที่ 10
20. โครงการแข่งขันกีฬาคนพันธ์ R ระดับชาติ
21. โครงการกีฬา อบจ.คัพ
22. โครงการกีฬาสี ภายในต้านยาเสพติด
23. โครงการร่ วมประชุมองค์การระดับชาติ
24. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปวช.3 และ ปวส.2
25. โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
26. โครงการรณรงค์ให้ใช้สถานที่ปฏิบตั ิศาสนากิจ
27. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา
28. โครงการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 : การบริการวิชาชี พสู่ สังคม
1. การแข่งขันวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะประจําปี งบประมาณ 2553 (เจ้าภาพระดับ
ภาค)
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคใต้และระดับชาติ
3. โครงการแข่งขันวิชาชีพระดับแผนก
4. โครงการอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน
5. โครงการอาชีวบริ การ โครงการ Fix it Center
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มาตรฐานที่
1.
2.
3.

5 : นวัตกรรมและการวิจัย
โครงการพัฒนางานวิจยั ในชั้นเรี ยน
โครงการส่ งเสริ มสิ่ งประดิษฐ์ วิจยั นวัตกรรม
โครงการสร้างหุ่นยนต์แขนกลในงานอุตสาหกรรม YTC-4

มาตรฐานที่ 6 : ภาวะผู้นําและการจัดการ
1. โครงการพัฒนาระบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัด
การศึกษา
2. โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี งบประมาณ 2555
3. โครงการส่ งเสริ มการเลื่อนวิทยฐานะครู และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
1. โครงการเตรี ยมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. จัดทําคู่มือและแผนการประกันคุณภาพประจําปี
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ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุปรวม ปี การศึกษา 2553
มาตรฐานที่

ตัวบ่ งชี้

1. ผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
วิชาชีพ

1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
ที่กาํ หนดตามชั้นปี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการ
เรี ยนรู ้
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาน
ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
7. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
8. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
9. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
10. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ดี

ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง



ไม่ มีรายงานข้ อมูลเนื่องจาก
ไม่ มีผ้เู รียนขอเทียบโอน














ก

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุปรวม ปี การศึกษา 2553 (ต่ อ)
มาตรฐานที่

ตัวบ่ งชี้

1. ผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
วิชาชีพ

11. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1
ปี
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
13. ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
14. ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
15. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน
ของผูส้ อน
16. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
19. ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้
เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และ
อุปกรณ์
21.ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน

2. หลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยน
การสอน

ดี


ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง














ข

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุปรวม ปี การศึกษา 2553 (ต่ อ)
มาตรฐานที่

ตัวบ่ งชี้

22. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
23. จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
24. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ
25. จํานวนคน – ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
26. อัตราส่ วนผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
27. อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรมพัฒนา 28. จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ผูเ้ รี ยน
29. จํานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
30. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลาง
คันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
31. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
2. หลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยน
การสอน

32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการ
อนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ดี


ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง















ค

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุปรวม ปี การศึกษา 2553 (ต่ อ)
มาตรฐานที่

ตัวบ่ งชี้

4. การบริ การ
วิชาชีพสู่ สังคม

33.จํานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
34. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพต่อ
งบดําเนินการ
5. นวัตกรรมและ 35. จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงาน
36. จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่
การวิจยั
มีประโยชน์ทางวิชาชีพ/หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
37. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบดําเนินการ
38. จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
6. ภาวะผูน้ าํ และ 39. ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่
การจัดการ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
7. การประกัน
42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
คุณภาพภายใน
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
43. ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน

ดี


ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง
















ง

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุ ปรวม ปี การศึกษา 2552
มาตรฐานที่

ตัวบ่ งชี้

1. ผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
วิชาชีพ

1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการ
เรี ยนรู ้
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน และการสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
งานในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
7. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
8. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
9. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

ดี

ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง


















จ

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุ ปรวม ปี การศึกษา 2552 (ต่ อ)
มาตรฐานที่
1. ผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
วิชาชีพ
2. หลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยน
การสอน

ตัวบ่ งชี้
10. ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
12. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
13. ร้อยละหลักสู ตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ
14. ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
15. ระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน
ของผูส้ อน
16. ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
17. ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ ในแต่ละสาขาวิชา
18. ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
19. ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนย์วทิ ยบริ การให้
เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
20. ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุ ภณั ฑ์ และ
อุปกรณ์
21.ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ในสาขาวิชา/สาขางาน

ดี

ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง


















ฉ

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุปรวม ปี การศึกษา 2552 (ต่ อ)
มาตรฐานที่

ตัวบ่ งชี้

22. ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
23. จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
24. จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา
ร่ วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ
25. จํานวนคน – ชัว่ โมงของผูเ้ ชี่ยวชาญผูท้ รงคุณวุฒิหรื อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
26. อัตราส่ วนผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา
27. อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําต่อผูเ้ รี ยน
3. กิจกรรมพัฒนา 28. จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
ผูเ้ รี ยน
29. จํานวนครั้งของการจัดบริ การ ตรวจสอบสารเสพติด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน
30. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลาง
คันเมื่อเทียบกับแรกเข้า
31. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
2. หลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยน
การสอน

32. จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการ
อนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ดี

ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง


















ช

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุปรวม ปี การศึกษา 2552 (ต่ อ)
มาตรฐานที่

ตัวบ่ งชี้

4. การบริ การ
วิชาชีพสู่ สังคม

33.จํานวนและประสิ ทธิ ผลของกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริ การวิชาชีพและฝึ กทักษะวิชาชีพ
34. ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ให้บริ การวิชาชีพ และฝึ กทักษะวิชาชีพต่อ
งบดําเนินการ
5. นวัตกรรมและ 35. จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และโครงงาน
การวิจยั
36. จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั โครงงาน ที่
มีประโยชน์ทางวิชาชีพ/หรื อได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ
37. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบดําเนินการ
38. จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
6. ภาวะผูน้ าํ และ 39. ระดับคุณภาพการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่
การจัดการ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และการมีส่วนร่ วมของประชาคมอาชีวศึกษา
ด้วยความโปร่ งใสตรวจสอบได้
40. ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
41. ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการเรี ยนรู ้ของสถานศึกษา
7. การประกัน
42. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่
คุณภาพภายใน
ก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
43. ประสิ ทธิ ผลของการประกันคุณภาพภายใน

ดี

ระดับการประเมิน
พอใช้

ปรับปรุ ง



















ซ

ตารางการคํานวณ ค่ าเฉลีย่ ผลการประเมินตามมาตรฐาน

มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้

จํานวน
ตัวบ่ งชี้

ค่ านํา้ หนัก ผลการประเมิน
(จํานวนตัวบ่ งชี้)
3=ดี 2=พอใช้ 1=

คะแนน คะแนน
เต็ม
รวม

ค่ าเฉลีย่ ผล
การประเมิน

หมายเหตุ

ปรับปรุ ง

1
2

1 – 12
13 - 27

11
15

3

28 – 32

5

15

4
5
6

33 – 34
35 – 38
39 – 41
42 - 43

2
4
3
2

10
20
15
10

43

42
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7
รวม

A

B

C

33
45

A+B+C

x

วิธีการคํานวณ
(ผลรวมของคะแนนเต็ม) x คะแนนเฉลี่ยเต็ม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน(𝐱𝐱) =
คะแนนเต็ม

ฌ

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
การประเมินคุณภาพภายนอกเพิม่ การรับรองมาตร4ด้ านการศึกษาด้ านการอาชี วศึภษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศีกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา เป็ นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 128-131 หมู่ 6 ถนนพิพิธภักดึ ตําบลสณ้เตง อาเภอเมืฎง จังหวัด
ยะลา รหัสไปรษณ์ 95000 โทรศัพท์ 0-7321-6769 โทรสาร 0-7321-3404, 0-7321-6170
Email :Dadrn738@hotmail.com Website : www.ytc.ac.th มีพ้ืนที่ท้ งั หมดจํานวน 76 ไร่ (ที่ดินราช
พัสดุ หมายเลข 11174) ประกอบด้วย
อาคารอํานวยการ
2 ชั้น 1 หลัง อาคาร 4 ชั้น 4 หลัง
อาคารเรี ยน
3 ชั้น 1 หลัง หอประชม 1 หลังคาคารทะเบียนป็ เละวัดผล ชั้น
เดียว 1 หลัง อาคารผลผลิต 2 ชั้น 1 หสัง
อาคารห้องสมุต
4 ชั้น 1 หถัง และโรงฝึ กงาน 8 หลัง
วิทยาลัยเทคนิคยะลาได้รับการประเมินภายนอก รอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศจ) ระหว่างวันที่11-13 กุมภาพันช์ 2551
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
ผลการประเมินวิทยาลยเทคนิคยะลา มีผลการประเบินระดับ สถานศึกษาได้ระดับดี
ค่าเฉลี่ย 3.92 ผลการประเมินระดับมาตรฐานได้ระดับดีมาก 1 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานที่ 6 การ
บริ หารและการจัตการ ระดับที่ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 คณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรี ยมการสอนอาชี วศึกษา มาตรฐานที่4 นวัตกรรนและการสร้างองค์ความรู้
ของ อาจารย์และนักศึกษาเละมาตรฐานที่ 5 การบริ การทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม ระดับพอใช้
1 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานที่ 1 การประกันคุณภาพภายในและไม่มีมาตรฐานใดอยูใ่ นระดับต้อง
ปรับปรุ ง
แสดงว่ าผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ มาตรฐาน เห็นสมควรเสนอให้ สมสศ.
รับรองมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา
ญ

จุดเด่ นของสถานศึกษา
1. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับที่สูง
2. สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของนักศึกษาที่จบออกไปประกอบอาชีพอยู่
ในระดับดีในทุกด้าน
3. การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาได้มุ่งเน้นเเละมุ่งมัน่ ที่จะให้นกั เรี ยน นักศึกษา ได้
ตระหนักและให้ความสําคัญ โดยปลูกฝังให้นกั เรี ยน นักศึกษา สํานึกถึงสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์ ในตอนเช้าทุกวัน สถานศึกษาจัดให้อาจารย์ที่ปรึ กษาได้พบกับนักเรี ยน นักศึกษา
หน้าเเถว คอยดูแลตรวจสอบเเละติดตามผลการเรี ยน ความประพฤติ และ ได้ประสานงานกับ
ผูป้ กครองเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกับสถานศึกษาให้นกั เรี ยนนักศึกษา ได้มีส่วนร่ วมในการดําเนิน
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา เเละวัฒนธรรม ร่ วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ การดําเนิ น
กิจกรรมทุกกิจกรรมทําให้นกั เรี ยน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีจิตสํานึกในทางที่ดีมีความรู้
คู่คุณธรรมนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน การประกอบอาชีพ และอยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
4. สถานศึกษามีจาํ นวนผลงานนวัตกรรม โครงงาน สิ งประดิษฐ์ จํานวนมากและสามารถ
นําไปใช้ประโยชนได้
5. ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์และภาวะผูน้ าํ มีศิลปะในการประสานความร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการ มีการกระจายอํานาจตามโครงสร้างของการบริ หาร
6. มีการจัดภูมิทศั น์เเละบํารุ งรักษาได้อย่างดี สวยงาม สะอาด สิ่ งเสริ มบรรยากาศ
ที่ดินแก่การจัดการเรี ยนการสอน
7 มีการใช้ขอ้ มูลในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ มีการบริ การข้อมูลผ่านทาง
lntemet และมีการสร้างวิทยากรเครื อข่ายด้านการจัดการเรี ยนรู ้ โดยการจัดการฝึ กอบรม
จุดทีส่ ถานศึกษาควรพัญนา
1. การเผยแพร่ ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2 การสรุ ปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ในแต่ละตัวบ่งชี้
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทํา
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา
5. การจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุฝึก
6 การจัดหาผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคธุ รกิจหรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู ้
ฎ

แก่นกั ศึกษาในแต่ละสาขาวิชา
7. สถานศึกษาคารสนับสนุนให้อาจารย์ทาํ วิจยั พัฒนา (R&D) ให้มากขึ้นอย่างทัว่ ถึง
ในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในทางวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคหรื อ
ระดับชาติหรื อในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม
8. สถานศึกษาควรตระหนักถึงประสิ ทธิผลของการให้บริ การทางวิชาการต่อชุมชน
และสังคมควบคู่ไปกับจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การในแต่ละครั้ง
9. ผลการสํารวจรดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผูบ้ ริ หารทุกระดับ พบว่าครู มีระดับ
ความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับดี แต่ควรปรับปรุ งในด้านการเปิ ดโอกาสทุกคน ด้านระบบ
ติดตาม ด้านการสื่ อสาร และด้านการวางแผน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
1 ในการเผยแพร่ ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ผา่ นมา ไม่ได้บนั ทึกไว้
เป็ นหลักฐาน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ไม่ได้จดั เก็บอย่างเป็ นระบบ สถานศึกษา
ควรมีวธิ ี การจัดเก็บข้อมูลหลักฐานเกียวกับการเผยแพร่ ผลการประกันคุณภาพภายใน และควรลง
เผยแพร่ ไว้ใน webslte ของสถานศึกษา รวมทั้งคู่มือและเครื่ องมีอในการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องได้ศึกษา
2 ในการสรุ ปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในที่ผา่ นมาในบางตัวบ่งชี้
ข้อมูลที่ได้มายังไม่ได้มีการสรุ ปผลเป็ นเพียงข้อมูลดิบ ผูท้ ี่เกียวข้องควรจะมีการสรุ ปรวบรวมข้อมูล
และมีการแปรผลข้อมูลออกมาให้ชดั เจน เพื่อประโยชน์ของการนําข้อมูลไปใช้ต่อไป
3 จากข้อมูลของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําใน 1 ปี ผูร้ ับผิดชอบยังไม่ได้
ประมวลผลข้อมูล และข้อมูลของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ควรจะมีขอ้ มูลที่ชดั เจนว่าประกอบอาชีพ
อะไรร ตรงกับสาขาวิชาที่เรี ยนมาหรื อไม่ควรปรับปรุ งเเบบสอบถามให้มีขอ้ มูลที่ชดั เจนในการ
ประมวลผล
4 จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษา จะเห็นได้วา่ มีนกั ศึกษาออก
กลางคันจํานวนมาก สถานศึกษาควรหาวิธีการในการแนะแนวแก่นกั ศึกษา ตลอดจนระบบการ
ติดตามของอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ใกล้ชิดเพื่อลดจํานวนผูอ้ อกกลางคัน ให้ลดลง
5 ในปี การศึกษา 2549 สถานศึกษาได้จดั สรรงบประมาณค่าวัสดุฝึกในการจัดการ
เรี ยนการสอนจํานวนที่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน แต่เมื่อเทียบกับงบประบาณดําเนินการ
ของสถานศึกษาแล้วยังอยูใ่ นระดับ 1 ดังนั้นควรจะพิจารณาเพิ่มงบประมาณค่าวัสดุฝึกให้เพิ่มขึ้น
เพี่อให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
ฏ

6 ในปี การศึกษา 2549 ในการจัดหาผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคธุ รกิจและภูมิ
ปั ญ�ูาท้องถิ่นมาให้ความรู ้แก่นกั ศึกษายังไม่สามารถรู้จดั ได้ครบตามเกณฑ์ คือ ในแต่ละสาขาวิชา
จะต้องเชิญมาให้ความรู ้แก่นกั ศึกษาอย่างน้อย 1 คน 2 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาดังนั้นสถานศึกษา
ควรให้แต่ละสาขาวิชาได้มีการวางแผนในการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญจากภาคธุ รกิจและภูมิปั�ูญาท้องถิ่น
มาให้ความร้แก่นกั ศึกษา โดยอาจมีการจัดทําทะเบียนผูท้ รงคุณวุฒิในแต่ละสาขาไว้
7.สนับสนุนส่ งเสริ มให้อาจารย์และนักศึกษาได้จดั ทําสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง และควรจัดให้มีการประกวดแข่งขันและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
อย่างพอเพียง
8.ควรกําหนดเป้ าหมายด้านวิจยั สิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรมไว้ในเป้ าหมายคุณภาพซึ่ ง
แผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการติดตามและประเมินผลเป็ นระยะตลอดจน
จัดหา
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็ นที่ปรึ กษา
9.สถานศึกษามีการจัดการเรี ยนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา จึงควรมี
การศึกษาข้อมูลความต้องการในการพัฒนาของคนในชุมชนว่า ในสาขาใดสามารถให้บริ การทาง
วิชาการในหลักสู ตรหรื อทักษะใดได้บา้ ง เพื่อให้ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ การทาง
วิชาการสู งขึ้น
10.จากผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผูบ้ ริ หารทุกระดับ พบว่า
ครู มีระดับความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ หารทุกระดับดี แต่ควรปรับปรุ งในด้านการเปิ ดโอกาสทุกคน ด้าน
ระบบติดตาม ด้านการสื่ อสาร และด้านการวางแผน สมควรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
ผูบ้ ริ หารทุกระดับโดยการทํา O.D (Organization Development)
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต
1.ควรมีการจัดทําวิจยั สถาบัน เพื่อนําข้อมูลจากการวิจยั ใช้ในการวางแผน และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และการบริ หารจัดการให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.สถานศึกษาควรมีการเตรี ยมความพร้อมในการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
จนถึงระดับปริ ญญาตรี ท้ งั ในด้านบุคลากร เครื่ องมือและครุ ภณั ฑ์

ฐ

สรุ ปผลการประเมิน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ การประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรี ยนการสอนด้านอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู ้ของอาจารย์และ
นักศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ การให้บริ การทางวิชาการต่อชุมชนและสังคม
มาตรฐานที่ ๖ การบริ หารและการจัดการ
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา

คะแนน ผลการประเมิน
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