
บทที่ 2 
สภาพการดําเนินการของสถานศึกษา 

 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช
สําหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 
มาตรา 48 ที่กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ตลอดจนใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และไดมี
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในการประกันคุณภาพภายในโดยนําผลการประกันคุณภาพภายในป
การศึกษาที่ผานมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ  ตามมาตรฐานและตัวบงชี้  ซ่ึง
ประกอบดวย 7 มาตรฐาน 43  ตัวบงชี้ ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1  ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ  จํานวน 12  ตัวบงชี้  
มาตรฐานที่ 2  ดานหลักสูตรและการสอน    จํานวน 15  ตัวบงชี้    
มาตรฐานที่ 3  ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน    จํานวน  5   ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาชีพสูสังคม   จํานวน  2   ตัวบงชี้   
มาตรฐานที่ 5 ดานวัตกรรมและงานวิจัย    จํานวน  4   ตัวบงชี้    
มาตรฐานที่ 6  ดานภาวะผูนําและการจัดการ   จํานวน  3   ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ 7  ดานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน จํานวน  2   ตัวบงชี้ 

 
วิทยาลัยมวีิธีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานที่กําหนด ดังนี ้
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดตระหนักถึงความจําเปนที่ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย 
ควรไดทบทวนบทบาทหนาที่เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนเครื่องมือในการสรางความ
มั่นใจใหกับสถานศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา และบรรลุวัตถุประสงคของการ
บริหารจัดการตอไป วิทยาลัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 
1. กําหนดขั้นตอนการการทํางาน 

1.1 กําหนดกระบวนการทํางานทุกงานที่เปนภารกิจ โดยแตละกระบวนการทํางานจะมี
วิธีการขั้นตอนการทํางาน 
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1.2 กําหนดวิธีการที่เปนมาตรฐานในแตละงาน 
1.3 กําหนดตัวช้ีวดั ที่เปนเครื่องแสดงคุณภาพงาน 
1.4 กําหนดแหลงขอมูล สารสนเทศที่เปนหลักฐานยืนยันตัวช้ีวัดตาง ๆ โดยอาจเปน

เอกสารสถิติ ขอสรุป แบบสํารวจตาง ๆ หรือขอมูลเชิงประจักษ 
2. การสรางเสน  (Road Map)ทางสูการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 

2.1 สรางความเขาใจกับบุคลากร 
2.2 สรางทีมงานประกันคณุภาพ 
2.3 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
2.4 จัดทําคูมือระบบการทํางานภายใน 
2.5 ดําเนินงานตามคูมือระบบการทํางานภายในโดยใชวงจรคุณภาพเดมิ่ง  (PDCA) 
2.6 สรางระบบการประเมินภายในเปนวัฒนธรรมคุณภาพองคการคุณภาพ 
2.7 ตรวจสอบทบทวนประเมินคุณภาพภายใน 
2.8 ขอรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใชวงจรคุณภาพเดมิ่ง  (PDCA) 
1. การกําหนดแผนงาน และการวางระบบการทํางาน (Plan)  
 แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา  ประกอบดวย  เปาหมาย ยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลุมาตรฐาน
ที่มีผูรับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ทรัพยากรที่ตองใชมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว 
 แผนระยะยาว ไดแก แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนกลยุทธเปนแผนที่ครอบคลุมการ
ดําเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาไปสูเปาหมายภายในระยะเวลา 3-5 ป ขอมูลที่สําคัญไดแก 

1. สภาพทั่วไปทางดานกายภาพ เศรษฐกจิ สังคม  การปกครอง และโครงสรางพื้นฐาน 
2. สถานการณแนวโนม 
3. นโยบาย/ยุทธศาสตร ของหนวยงานตนสังกัด หรือจังหวดั 
4. ขอมูลพื้นฐาน 
5. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) 
6. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาไดแก วิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค ตัวช้ีวดั/เปาหมาย  
       กลยุทธ 
7. การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
แผนระยะสั้น  เปนแผนปฏิบตัิการประจําป และแผนยอย ๆ  นําไปสูการทํางานที่เปนระบบ  

 มีขั้นตอนหรอืวิธี 
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ปฏิบัติงาน  หรือกิจกรรมที่ชัดเจน  ซ่ึงผูที่รับผิดชอบแตละระบบยอย  หรือแตละกิจกรรม
ในระบบจะตองไปวางแผนในระบบจะตองไปวางแผนในแตละระบบยอย  หรือแตละกิจกรรมเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 

 

2.  ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Do)   
 บุคลากรทุกตองปฏิบัติงานตามระบบงานของสถานศึกษา  และวิธีการมาตรฐานทางระบบ  
สถานศึกษามีหนาที่ใหการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทํางาน  อยางมีความสุข  จัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก  จัดหาทรัพยากรใหเพียงพอ  มีการกํากับ  ติดตาม  ใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานเปน
รายบุคคล  และรายแผนกกลุม  นิเทศกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

3. การตรวจสอบหรือประเมิน (Check) 
 การกําหนดกรอบการประเมิน เชน วิธีการประเมิน ผูประเมิน ระยะเวลา เครื่องมือที่ใชใน
การวิเคราะห เครื่องมือที่ใชรวบรวมมูล เชน ความเหมาะสม การวางระบบ การวางแผนการเก็บ
ขอมูลที่ดี สอดคลองกับวัตถุประสงคของการประเมิน สามารถนํามาวิเคราะหรายกิจกรรม ราย
โครงการ รายระบบการทํางาน และสรุปผลภาพรวมของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได 
 

4. การนําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง (Action)  
 การนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอยของตนเองในระบบ เปนการพิจารณา
วาเกี่ยวของกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุมงานใด จัดประชุมแจงผลการวิเคราะห ช้ีแจง รายละเอียด
ใหทราบควรเนนใหบุคลากรทุกคนไดตระหนักวาการดําเนินการประกันตองกระทําอยางตอเนื่อง 
ระบบการทํางาน /โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการอยูในระดับดี ควรรวมกันพิจารณาวาจะรักษาผล
การดําเนินงานในระดับดีโดยวิธีการใด สวนที่อยูในระดับพอใชผูรับผิดชอบควรวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อดําเนินการใหดีขึ้น ผลการดําเนินการที่เปนจุดออนของสถานศึกษา ตองปรับปรุงแกไข 
ตองนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ ในภาพรวมของสถานศึกษาใหเหมาะสมกับเวลา บุคลากร 
งบประมาณ กิจกรรมในขั้นตอนใดสามารถยุบรวมกันไดก็นํามาปรับรวมกันเพื่อใหการปฏิบัติตาม
แผนเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ และทุกฝายไดรวมรับรู 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี   1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดตระหนักถึงความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใน
รอบปการศึกษา 2552 ไดมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดแกผูปกครอง จัดปฐมนิเทศทําความเขาใจ
กับนักเรียน นักศึกษาใหมเพื่อใหทราบแนวปฏิบัติ และปรับพฤติกรรม นอกจากนี้ไดมีการประชุม
ช้ีแจงเพื่อใหครูผูสอนปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนมีการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง  ใหติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา และมีนโยบายใหครูที่ปรึกษา ทํา
หนาที่ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และติดตั้งหมายเลขโทรศัพทเฉพาะเพื่อใชในการแจง
ขาวสารใหผูปกครองรับทราบปญหาของผูเรียน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.   สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ประชุมผูปกครอง  

2.   มอบหมายงานครูที่ปรึกษาจัดทําสมุดบันทึกประวัติ พฤติกรรมของผูเรียน อาทิเชน
พฤติกรรมเสี่ยงสารเสพติด มอบใหกับครูที่ปรึกษาทุกคน  

3.   มีการกําหนดใหครูที่ปรึกษาตองพบนักเรียน นักศึกษา หนาเสาธงตอนเชาทุกวัน และ
จัดชั่วโมงโฮมรูมใหครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในคาบกิจกรรมของแตละสัปดาห   

4.   มีการกําหนดนโยบายใหครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรม
เสริมความรูตามสภาพวิชาและสภาพผูเรียน ตองมีการสอนซอมเสริม และใหครูแกปญหาการเรียน
การสอนในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียน  

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

จํานวนผูเรียน
ท้ังหมด (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด  (คน) 

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑท่ีกําหนด  

คิดเปนรอยละ 

ผลการ 
ประเมิน 

2,289 2,108 92.1 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 2   รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีนโยบายรับการเทียบโอนผลการเรียนรู เทียบโอนประสบการณ ได

ทําความเขาใจกับครูภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา  รับทราบ และมอบหมายงานหลักสูตรดําเนินการ 
และใหแตละแผนกจัดทําแผนการเรียนเทียบโอน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1. วิทยาลัยไดประชุมสรางความเขาใจใหกับงานหลักสูตร งานวัดผล งานทะเบียน และ 

หัวหนาแผนกวิชา เกีย่วกับการเทียบโอนผลการเรียนรู และการรับนักศกึษาเทยีบโอนประสบการณ 
2. มอบหมายแผนกจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน 
3. มีการมอบหมายงานหลักสูตรและแผนกวิชาแตงตั้งกรรมการรับเทียบโอนความรูและ 

เทียบโอนประสบการณ 
4 .   โครงก ารที ่เ กี ่ย วข อ งก ารระบบการประชาส ัมพ ันธ ข อม ูลก า รศ ึกษ า ใน

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  เชนจัดทําแผนพับแนะแนวการศึกษา โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ
แนะแนว และมีการมีการประชาสัมพันธผาน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง การออกแนะแนวนอก
สถานที่ 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

จํานวนผูเรียน 
ท่ียื่นคํารองขอเทียบโอน 

จํานวนผูเรียนท่ีมี 
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ 

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์เทียบ
กับผูยื่นคํารองคิดเปนรอย

ละ 

ผลการ
ประเมิน 

1 1 100 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร มาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ   

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการใหแตละแผนกประชุมเพื่อกําหนดนโยบายใหครูที่สอนวิชา
ปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนในลักษณะเปนโครงการเปนชิ้นงาน  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ โครงการ
วิทยาศาสตร  เพื่อใหผูเรียนไดคิดวางแผน กําหนดรูปแบบ ประมาณการ และปฏิบัติ โดยใชหลักการ
ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  และวิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดทําโครงการ 
 

 ความพยายาม  (Attempt) 
1. วิทยาลัยมอบนโยบายใหหัวหนาสิ่งประดิษฐสรางความเขาใจกับแผนกวิชา เพื่อ 

สงเสริมการคิดคนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐใหม ๆของแตละแผนก พรอมทั้งกําหนดงบประมาณ
ลงในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย อาทิเชนโครงการแขงขันตอบปญหาทางคณิตศาสตร โครงการ
จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร และโครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  

2. มีการติดตามการจัดทําผลงานของแตละแผนกวิชา   
3. มีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส.จัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 
4. จัดทําแผนการสอนที่เนนการบูรณาการ เพื่อพัฒนาทักษะทางดานวิทยาศาสตร และ 

คณิตศาสตรโดยเนนผู เ รียนเปนสําคัญและการปฏิบัติจริงใหผูสอนมีการจัดทํานวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ และงานวิจัย เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

ผูเรียน 
ท้ังหมด  (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี 
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ 

(คน) 

ผูเรียนท่ีสามารถประยุกตหลักการ
ทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 
มาใชแกปญหาในการปฏบิัตงิาน

อาชีพอยางเปนระบบ คิดเปนรอยละ 

ผลการ 
ประเมิน 

2,289 1,826 79.8 ดี 
 
 
 
 



 19 

มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน 
และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ   

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีนโยบายสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนา มีทักษะดานการฟง 

การอาน การเขียน และการสนทนาภาษาไทยและตางประเทศไดอยางถูกตองและตามหลักสูตรโดย
มีงบประมาณสนับสนุน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
สงเสริมใหนักเรียนอนุมัตใิหดําเนินการโครงการสงเสริมรักการอาน โครงการสัปดาห

หองสมุด กิจกรรมวันสุนทรภู จัดชมรมอิสระ อาทิ ชมรมภาษาอังกฤษเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนที่
สนใจภาษาอังกฤษไดรวมกลุมจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การสนับสนุนและใหความรวมมอื 
และคําแนะนําใหเวลาเรียน สอนชดเชยใหกับนักเรยีน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

ผูเรียน 
ท้ังหมด   

(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี 
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ 

(คน) 

ผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร  ดานการ
ฟง การอาน การเขียน  และการสนทนา  
ท้ังภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ

เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมะสม   
คิดเปนรอยละ 

ผลการ 
ประเมิน 

2,289 1,745 76.2 ดี 
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มาตรฐานมาตรฐานท่ี  ท่ี  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมะสม    

   

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยไดมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนครู นักเรียน นักศึกษา ใหมีความสามารถใช

ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา   นอกจากนี้ยังใหนักศึกษาคนควาจากหองสมุดและ
ศูนยบริการอินเตอรเน็ตการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง
เหมาะสม มีการวางแผนพัฒนาระบบ และหองเรียนที่ทันสมัยการอบรมนักศึกษาทุกระดับ ใน
ช่ัวโมงกิจกรรม  อชท.  เร่ือง การใชงานอินเทอรเน็ต 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
วิทยาลัยไดทําการสํารวจผูเรียนที่ไมมีทักษะ  ความรูดานคอมพิวเตอร  และไดจัดอบรมให

ความรูสรางทักษะ     การกําหนดใหทุกแผนกจัดวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตนลงในแผนการเรียน การ
สงเสริมการเรียนการสอนในระบบ e-learning ,e-book และการคนควาทางอินเตอรเน็ต สงงานทาง
อินเตอรเน็ต(E-mail) ปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร และติดตั้งคอมพิวเตอรที่สามารถใชระบบ
อินเตอรเน็ตทุกแผนกวิชาเพื่อบริการนักเรียน นักศึกษา  มีการจัดหองเรียนจําลองระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรที่สมบูรณ และมีการจัดทําปายแสดง URL ของ Web Site  ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

ผูเรียน 
ท้ังหมด 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมิน 

ผูเรียนท่ีมีความสามารถใชความรู  
และเทคโนโลยีท่ีจําเปนในการศึกษา
คนควา  และปฏิบัตงิานวชิาชพีได
อยางเหมาะสม    คิดเปนรอยละ 

ผลการประเมิน 

2,289 1,820 79.5 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  6  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  
มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธที่ดี    

  

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดพยามยามเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่
ดีมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกระดับ 
ในเรื่องกิจกรรมหนาเสาธง  การเช็ครายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหนาเสาธง  เวลาเขาแถว  และ
เกณฑการผานกิจกรรม  การซอมกิจกรรมหนาเสาธง  ความจําเปนของกิจกรรม  ประโยชนที่จะ
ไดรับจากกิจกรรม เร่ืองระเบียบวินัยของนักศึกษา  ที่มีผลตอใบรับรองความประพฤติในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 วิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนเขารวมกิจกรรมหนาเสาธงทุกวัน เพื่อฝกผูเรียน

ใหตรงตอเวลา ไดแสดงถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ฝกใหนักศึกษาเปนผูนํา 
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนเองที่ประสบความสําเร็จจากการทํา
กิจกรรมตาง ๆ การจัดโครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ  โครงการสวนสนาม
วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ การกําหนดใหผูเรียน ตองสมัครชมรมอิสระ เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักการ
ทํางานรวมกัน รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย และไดแสดงออกในสิ่งที่ตนเองชอบ และการ
กําหนดใหครูผูสอนในทุกรายวิชาวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรมโดยกําหนดคะแนนไว ที่รอย
ละ 20 การมอบหมายงานกิจกรรมจัดทําโครงการวันสําคัญ ๆ ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ตลอดจนการสนับสนุนโครงการสงเสริมองคการวิชาชีพของนักศึกษา โดยงานปกครองติดตาม
พฤติกรรมของผูเรียนตลอดเวลา 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 
 

ผูเรียนท่ีเขารวม
กิจกรรม (คน) 

ผานเกณฑการ
ประเมิน  (คน) 

ผูเรียนท้ังหมด ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมท่ีดีงามในวิชาชพี มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธท่ีดี     คิดเปนรอยละ 

ผลการ 
ประเมิน 

2,289 2,052 89.6 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ            

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการประชุมช้ีแจงผูปกครอง จัดปฐมนิเทศทําความเขาใจกับนักเรียน 

นักศึกษาใหมเพื่อใหปรับตัวเอง และประชุมช้ีแจงเพื่อใหครูผูสอนปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
สภาพของผูเรียนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  ใหติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา และ
มีนโยบายใหครูท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และติดตั้งหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ
เพื่อใชในการแจงขาวสารใหผูปกครองรับทราบปญหาของผูเรียน 

 

ความพยายาม  (Attempt) 
1. วิทยาลัยไดจดักิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครอง  
2. งานครูท่ีปรึกษาจัดทําสมุดบันทึกประวัติ พฤติกรรมของผูเรียน อาทิ เชนพฤติกรรมเสี่ยงของ

นักศึกษาที่มีความเกี่ยวของกับสารเสพติด มอบใหกับครูท่ีปรึกษาทุกคน ติดตาม พฤติกรรมและสํารวจ 
ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา โดยกําหนดใหครูท่ีปรึกษาตองพบนักเรียน นักศึกษา หนาเสาธงตอน
เชาทุกวัน และจัดช่ัวโมงโฮมรูมใหครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษาในคาบกิจกรรมของแตละสัปดาห 

3. วิทยาลัยมีนโยบายใหครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมเสริม
ความรูตามสภาพวิชาและสภาพผูเรียน ตองมีการสอนซอมเสริม และใหครูแกปญหาการเรียนการสอนใน
รูปแบบวิจัยในชั้นเรียน 

4. กําหนดนโยบายใหทุกแผนกวิชาตองจัดกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ 
5. แผนกวิชาพานักเรียน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางความมั่นใจในสาขา

วิชาชีพท่ีกําลังเรียน และกระตุนใหผูเรียนมุงผลสัมฤทธิ์ 
6. ไดอนุมัติโครงการเสริมสรางการเรียนรู เชนโครงการรักการอาน โครงการสัปดาหหองสมุด 

โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
7. การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริง  และมี

โครงการสอนซอมเสริม   
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement) 
 

ระดับ จํานวนผูเรียน 
แรกเขา 

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คิดเปนรอยละ 

ผลการ 
ประเมิน 

ปวช. 3 330 191 58 
ปวส. 2 284 178 63 

รวม 614 369 60 

ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง          

 

ความตระหนัก  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการประชุมช้ีแจงผูปกครอง จัดปฐมนิเทศทําความเขาใจกับนักเรียน 

นักศึกษาใหมเพื่อใหปรับตัวเอง และประชุมช้ีแจงเพื่อใหครูผูสอนปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
สภาพของผูเรียนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง  ใหติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา และ
มีนโยบายใหครูท่ีปรึกษา ทําหนาท่ีติดตามผลการเรียนของนักศึกษา และติดตั้งหมายเลขโทรศัพทเฉพาะ
เพื่อใชในการแจงขาวสารใหผูปกครองรับทราบปญหาของผูเรียน 

 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครอง 
2. งานครูท่ีปรึกษาจัดทําสมุดบันทึกประวัติ พฤติกรรมของผูเรียน อาทิ  เชนพฤติกรรมเสี่ยงสาร

เสพติด มอบใหกับครูท่ีปรึกษาทุกคน 
3. มอบหมายใหครูท่ีปรึกษาติดตาม พฤติกรรมและผลการนักศึกษา โดยกําหนดใหครูท่ีปรึกษา

ตองพบนักเรียน นักศึกษา หนาเสาธงตอนเชาทุกวัน และจัดช่ัวโมงโฮมรูมใหครูท่ีปรึกษาพบนักเรียน 
นักศึกษาในคาบกิจกรรมของแตละสัปดาห 

4. กําหนดนโยบายใหครูจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมเสริมความรู
ตามสภาพวิชาและสภาพผูเรียน ตองมีการสอนซอมเสริม และใหครูแกปญหาการเรียนการสอนในรูปแบบ
วิจัยในชั้นเรียน 

5. กําหนดนโยบายใหทุกแผนกวิชาตองจัดกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพ 
6. กําหนดใหแผนกวิชาพานักเรียน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสรางความ

มั่นใจในสาขาวิชาชีพท่ีกําลังเรียน และกระตุนใหผูเรียนมุงผลสัมฤทธิ์ 
7. ไดอนุมัติโครงการเสริมสรางการเรียนรู เชนโครงการรักการอาน  โครงการสัปดาหหองสมุด 

โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
8. การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การประเมินผลตามสภาพจริง  และมี

โครงการสอนซอมเสริม 
 

ผลสัมฤทธิ ์ (Achievement) 
 

ระดับ 
จํานวนผูเรียน

แรกเขา 
จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  คิดเปนรอยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ปวส. 2 284 178 63 พอใช 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  9    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ ที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        

 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายเสริมสรางความรูทางวิชาชีพ สรางความมั่นใจใหกับ
นักเรียน นักศึกษาในแตละแผนกวิชา  โดยมอบหมายใหแผนกวิชาพานักเรียนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และสรางเครือขายทางวิชาชีพกับผูประกอบการที่เปนศิษยเกา โดยใหเครือขายมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา เปนวิทยากร เปนสถานที่ฝกงาน และชี้แนะศิษยปจจุบัน ใหเกิดความมุงมัน
สูผลสัมฤทธิ์ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.สรางเครือขายวิชาชีพในทุกแผนกวิชาและแผนกวิชาประสานกับผูประกอบการเครือขาย
ที่เปนศิษยเกาในการสงนักศึกษาฝกงาน  เชิญเปนวิทยากร    และประชุมแสดงความคิดเห็นกับวิทยาลัย 
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน 
 2. จัดทําโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 3. กําหนดใหทุกแผนกวิชาพานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการในและนอกพื้นที ่
 4. แตงตั้งคณะกรรมการ การจัดทําขอสอบมาตรฐาน จัดการสอบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
ในแตละแผนกวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ
การประเมิน (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมิน(คน) 

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑการสําเร็จการศึกษาคิด

เปนรอยละ 

ผลการประเมิน 

255 231 90.58 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  10 
 

รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ท่ี
ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชพี  

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายเสริมสรางความรูทางวิชาชีพ สรางความมั่นใจใหกับ

นักเรียน นักศึกษาในแตละแผนกวิชา  โดยมอบหมายใหแผนกวิชาพานักเรียนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ และสรางเครือขายทางวิชาชีพกับผูประกอบการที่เปนศิษยเกา โดยใหเครือขายมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา เปนวิทยากรเปนสถานที่ฝกงาน และชี้แนะศิษยปจจุบันเพื่อใหเกิดความมุง
มันสูผลสัมฤทธิ์  ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.สรางเครือขายวิชาชีพในทกุแผนกวิชา 

 2.ใหทุกแผนกวิชาประสานกบัผูประกอบการเครือขายที่เปนศิษยเกา ในการสงนักศกึษา
ฝกงาน เชิญเปนวิทยากร และประชุมแสดงความคิดเหน็กับวิทยาลัยเพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหไดมาตรฐาน 
 3. จัดทําโครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 4. กําหนดใหทุกแผนกวิชาพานักศึกษาดูงานในสถานประกอบการในและนอกพื้นที ่
 5. แตงตั้งคณะกรรมการ การจัดทําขอสอบมาตรฐาน จัดการสอบประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 
ในแตละแผนกวิชา 
 6. กําหนดสัปดาหสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

จํานวนผูเรียนท่ีเขารับ
การประเมิน (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีผาน
เกณฑการประเมิน(คน) 

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบตัรชั้นสงูท่ี
ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชพีคิดเปนรอยละ 

ผลการประเมิน 

255 241 94.50 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  11    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ และศึกษาตอภายใน 1 ป 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาโดย 

มอบหมายใหงานแนะแนวของวิทยาลัย      เปนหนวยงานหลักและเปนผูดําเนินการเพื่อใหบรรลุผล
ตามขอกําหนด  

 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.จัดกิจกรรม/โครงการแนะแนวอาชพีและศึกษาตอ และ โครงการปจฉิมนิเทศใหแก 

นักศึกษา   
2.ไดกําหนดใหนักศกึษาระดับ ปวช 3 และ ปวส.2 ที่จบการศึกษาตองปอนขอมูล “ศูนย 

กําลังพลอาชีวศึกษา” ทุกคน 
3.ติดตามผูสาํเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ
ภายใน 1 ป 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

 
ระดับ 
ชั้น 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา

(คน) 

ผูมีงานทํา 
(คน) 

ศึกษาตอ 
(คน) 

ไม
สามารถ
ติดตอได 

รวม ผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําในสถาน

ประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระและศึกษา

ตอภายใน 1 ป 
คิดเปนรอยละ 

คิดเปน
รอยละ 

ผลการ
ประเมิน 

ปวช 3 191 15 98 78 191 113 59.2 
ปวส.2 178 60 88 30 178 148 83.1 

รวมทั้งสิ้น 369 75 186 108 369 261 70.7 

ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  11 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบงชี้ท่ี  12   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา  กําหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินดาน
คุณธรรมจริยธรรม  กําหนดใหครูทุกคนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา และเนนการ
ปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.จัดการเรียนการสอนเนนทักษะ  การตรงตอเวลา การแตงกาย การรับผิดชอบงานที่
มอบหมาย โดยกําหนดคะแนนดานคุณธรรมรอยละ 20  
 2. ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝกงานในสถานประกอบการ 
 3. มีการติดตามนิเทศนักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการตามปฏิทินการนิเทศในแตละ
สาขา 

4. มีการประสานกับสถานประกอบการ เพื่อสอบถามความพึงพอใจตอนักศึกษาที่เขา
ทํางานในสถานประกอบการ และสอบถามคุณลักษณะที่สถานประกอบตองการเพื่อนํามาปรับปรุง
นักศึกษาใหมีคุณธรรม 

 5.  งานทวิภาคีเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามทางไปรษณียหรือโทรศัพทสอบถาม 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

ระดับความพงึพอใจ จํานวนสถาน
ประกอบการ ดาน

วิชาการ 
พื้นฐาน

จําเปนในการ
ทํางาน 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
รวม 

ระดับความพงึพอใจ
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

10  แหง 4.38 
 

4.10 4.35 12.8 4.30 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  13   รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ   
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัย ฯ ไดกําหนดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีนโยบายใหครูจดัทํา
แผนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการในทุกรายวิชา  โดยมีการ
ประสานงานระหวางแผนกกบัสถานประกอบการ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1. วิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถาน 

ประกอบการคนหาความตองการและกําหนดสมรรถนะที่ตองการใชเปนแนวทางในการกําหนด
หลักสูตร 

2. มอบหมายใหครูจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ ในรายวิชาที่เกี่ยวของ 
3. กําหนดใหครูสงแผนการสอนฐานสมรรถนะ 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

จํานวนรายวิชาที่เปดสอน 19  สาขางาน และมีการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพครบทั้ง 4  ขอ จํานวน 15 สาขางาน  คิดเปนรอยละ  78    ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      หลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีการพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะที่
มีคุณภาพครบ 4 ขอ   คิดเปนรอยละ 78 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  14  รอยละของแผนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 1.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดกําหนดโครงการอบรมการจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
สงเสริมใหผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  แบบบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง ความรูรายวิชาตาง ๆ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดกิจกรรม  การใชส่ือการสอน  การ
วัดประเมินผลอยางหลากหลาย  เหมาะสมสอดคลองกับผูเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.  ประชุมครูกอนเปดภาคเรียน  แจง  รายวิชาที่ทําการสอนประจําแตละภาคเรียน  และ  
วันเวลาในการสงแผนการสอน  ตามกําหนดเวลา และความสําคัญของการใชแผนสมรรถนะ  ใน
การสอนทุกรายวิชา ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
จัดอบรมการเขียนแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ และกําหนดใหครูทําแผนการเรียนรูแบบ 

บูรณาการ ภาคเรียนละ 1 รายวิชามกีารประเมินคณุภาพและจัดทําโครงการทัศนะศกึษานอกสถานที่ 
และดําเนินการโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การทองเที่ยวในกลุมนักเรียน เยาวชนและ
ผูสูงอายุ  โดยแผนกเครื่องกล 
  

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
        มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  แบบบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง หรือบูรณาการความรูดานตาง ๆ เขากับรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ    คิดเปนรอยละ  
75  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี   
 

ผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

       มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  รายวิชามีการเขียนแผน  
คิดเปนรอยละ 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา  มีการสํารวจวัดความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอน โดยมอบหมายใหแผนกดําเนินการในทุกรายวิชาประชุมวางแผนเพื่อจัดเตรียมการประเมิน
ครูผูสอน  กําหนดผูรับผิดชอบ ในการสรุปผลการประเมิน  การแปลผล  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอผูสอนในรายวิชา 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.จัดทําเครื่องมือสอบถามวัดความพึงพอใจของผูเรียน     

2 ครูสํารวจความพึงพอใจของผูเรียน และนาํผลการสํารวจมาปรับปรุงวธีิการสอนในแตละ
รายวิชา 

3.หาคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายวิชา 
4.หาคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรายบุคคล 
5. หาคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยสาขาวิชา 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
    ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน ระดับ 4.05  ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

             ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ
ผูสอน คิดเปนรอยละ 4.05 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการ
จัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
ฝายแผนงานและความรวมมือ   ไดมีแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหงบประมาณและจัดทํา

แผนปฏิบัติการ มีการประชุมหัวหนาแผนกวิชา หัวหนางาน และกรรมการ  เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ใหแตละแผนกวิชาแตละงาน และวางแผนจัดทําโครงการเพื่อแกปญหาที่เปนจุดออนของวิทยาลัย 
ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินในปที่ผานมา  
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณ และจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป และจัดสรร

งบประมาณใหกับแผนกวิชา และงานที่เกีย่วของการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดซื้อวสัดุฝก  
2.  แผนกวิชาและงานประชมุครูภายในแผนกวิชา และงาน เพื่อจัดสรรงบประมาณใหแต

ละรายวิชา 
3.  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประชมุเพื่ออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจําป  2553 
4.  ครูผูสอนและผูรับผิดชอบ จัดทําโครงการและเขยีน สผ. เสนอเพื่อพิจารณาอนุมตัิซ้ือ

ตามลําดับ 
5.  จัดซื้อวัสดมุอบใหครูผูสอนและผูรับผิดชอบ ตามวันเวลาที่ครูผูสอนตองการ 
6.  นักเรียน นักศึกษา เบิกวัสดุจากครูผูสอน เพื่อใชฝกทักษะ ใชในการเรียนการสอน และ

ใชในการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 งบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียน การสอนอยาง
เหมาะสมตองบดําเนินการทั้งหมด  ผลการประเมินอยูในระดับ  ปรับปรุง 
 

สถานศึกษาไดรับงบประมาณ  
(บาท) 

จัดสรรใหซื้อวัสดุฝก 
อุปกรณ สําหรับการจัดการ

เรียนการสอน 
เปนเงิน  (บาท) 

งบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝก อุปกรณ สําหรับ
การจัดการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม  ตองบดําเนินการ
ท้ังหมด         คิดเปนรอยละ 

ผลการประเมิน 

68,612,380 3,089,200   4.50 ปรับปรุง 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  17 ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 มีนโยบายพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร  หองเรียนคอมพิวเตอร หองเรียนจําลองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ใหเพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนการสอน  สงเสริมการเรียนรูการใชคอมพิวเตอร
ใหกับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร อยางตอเนื่อง การวางแผน รวมกับครูผูสอนรายวิชาที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.จัดซื้อคอมพิวเตอรใหกับแผนกวิชาที่สอนคอมพิวเตอรโดยตรง คอมพิวเตอร 1 เครื่องตอ 
1 คน  

2. ปรับปรุงศูนยบริการคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตทุกหอง และเพยีงพอกับผูเรียน 
3. จัดหองเรยีนจําลองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หอง 
4. ติดตั้งคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต ในพืน้ที่แตละแผนกวิชา ใหนกัเรียน นกัศึกษา

ใชในการคนควาแผนกละ  1 เครื่อง และตดิตั้งใหครูใชแตละแผนกไมนอยกวา 1 เครื่อง 
5. จัดสรรคอมพิวเตอร(Note-book)ใหนักเรียน นักศกึษา ยืมเรียน แผนกวิชาละ 1 เครื่อง 
6.จัดอบรมการใชคอมพิวเตอรใหกับ นกัเรียน นักศกึษา บุคลากร และครูที่สนใจเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 ระบบคอมพิวเตอรของวทิยาลัยเทคนิคยะลา ในสดัสวนคอมพวิเตอร 1   คน ตอ  1    เครื่อง มี
ความเพยีงพอกับผูเรียนในระดับ ด ี
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      ความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา  ผูเรียนมีคอมพวิเตอร       1   คน ตอ     1    เครื่อง 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ      โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏบิัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกดิประโยชนสูงสุด 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลาสงเสริมใหแผนกวิชาพัฒนา จัดสภาพหองเรียน หองปฏิบัติการใหเพียงพอมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูมี มีการวางแผนที่ดีในการใชหองเรียนหองปฏิบัติการ และสํารวจความพึงพอใจของ
ผูสอนและผูเรียน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.  มอบหมายใหแผนกปรับปรุงหองเรียน พื้นที่ปฏิบัติงาน โรงฝกงาน ใหมีความพรอม มี
บรรยากาศที่ดี เอื้อตอการเรียนการสอน  แผนกวิชามอบหมายใหครูรับผิดชอบหองเรียน พื้นที่ปฏิบัติ ใน
แตละสวนใหมีบรรยากาศดี มีความสะอาด มีสภาพพรอมใชงาน   จัดพื้นที่ท่ัวไป รอบ ๆ อาคารเรียน 
หองน้ํา  ใหมีบรรยากาศที่ดี 
 2. มีการวางแผนกําหนดตารางการใชพื้นที่หองเรยีน  ปฏิบัติงาน   

3. มีการติดตาม ประเมินผลการใชพื้นที่ของแตละแผนก โดยใชเครื่องมือสํารวจความพึงพอใจ
ของผูสอนและผูเรียน และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงหองเรียน และพื้นที่ปฏิบัติงาน 

4.  ติดปายแสดงการใชพื้นที่ของแตละภาคเรียน  ใหเห็นอยางชัดเจน  ท่ีหนาหองเรียนนั้น ๆ โดย
ตารางพื้นที่  สัมพันธกับตารางผูสอน ผูเรียน    และติดตามผลการใชพื้นที่  โดยการสอบถามความตองการ
ในการซอมแซม เพิ่มเติมใหเพียงพอทุก ๆ ภาคเรียน  โดยการนิเทศภายใน ตามตารางนิเทศ 

5.  ทําโครงการเพื่อปรับปรุงหองเรียนตาง ๆ ใหเหมาะสมกับเหตุการณและความตองการของ
ผูเรียนผูสอน 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 มีการใชหองเรียนอยางเปนระบบ และมกีารติดตามประเมินผลในการปรับปรุงหองเรียน 
หองปฏิบัติการครบทั้ง 4 ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธ์ิผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

      ความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พ้ืนที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  แตละองคประกอบใน
ระดับ 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด   

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
มีนโยบายจัดระบบ และพัฒนาศูนยวิทยบริการและหองสมุด ใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี 

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด  และสงเสริมใหแตละแผนกวิชาจัดมุมวิชาการ
ภายในแผนกและประชุมนักศึกษาในวันเปดภาคเรียน  ทุกภาคเรียน ในเรื่อง  นักศึกษาใชเครื่อง
คอมพิวเตอร ท่ีตอระบบเครือขาย สามารถใชไดอยางเสรี และใหทุกคนชวยกันดูแล 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.ประชาสัมพันธขาวสาร และกิจกรรมศูนยวิทยบริการและหองสมุดของวิทยาลัยอยาง

ตอเนื่อง 
2.ศูนยวิทยบริการและหองสมุดของวิทยาลัย ฯ สํารวจความตองการหนังสือ วารสาร สิ่งตีพิมพ 

จากครู บุคลากรนักเรียน และนักศึกษา 
3.เสนอโครงการเพื่อจัดซื้อหนังสือ ตํารา วารสาร สิ่งตีพิมพ และพัฒนาระบบการบริการ 
4.จัดทําโครงการรักการอาน และโครงการสัปดาหหองสมุด 
5. ปรับปรุงหองคอมพิวเตอร โดยการจัดหาคอมพิวเตอร พัฒนาระบบอินเตอรเน็ต  

 6. พัฒนาระบบการใหบริการ ระบบการสืบคน การติดตาม และควบคุมการใชหองสมุดอยางมี
ระบบ 
 7. ซอมบํารุงรักษาหนังสือ วารสาร ใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 
 8. จัดทําบัญชีครุภัณฑ และอุปกรณ 
 9. จัดทํา และรวบรวมขอมูล จํานวนผูใชบริการ ผูยืมหนังสือ ตํารา ท้ังบุคคลภายใน และภายนอก 
 10. มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชศูนยวิทยบริการและหองสมุดของวิทยาลัย ฯ ทุกป เพื่อนํา
ผลมาปรับปรุง 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 ศูนยวิทยบริการและหองสมดุของวิทยาลยั ฯ ไดปฏิบัติตามแนวการประเมินทั้ง 4 ขอ ผล
การประเมินอยูในเกณฑ ด ี
สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธ์ิผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

      ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการ     
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑและอุปกรณ 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดมอบหมายใหแผนกวิชา สํารวจความเหมาะสมของครุภัณฑ และ
อุปกรณการเรียน โดยพิจารณาจากความพอเพียงในการใชงานและความทันสมัยของครุภัณฑ 
รวมถึงประสิทธิ์ภาพการใชงานที่ตอบสนองความตองการ  
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1. ประชุมหัวหนาแผนกวิชา กําหนดหลักเกณฑ และการจัดสรรงบประมาณใหแตละ 

แผนกวิชา 
2. แผนกวิชาประชุมมอบหมายใหครูผูสอนสํารวจครุภณัฑ อุปกรณ จัดทาํโครงการจัดซื้อ 

ครุภัณฑ และอุปกรณในแตละภาคเรียน 
3. หัวหนาแผนกวิชารวบรวมโครงการ สผ. เสนอผานสายงานตามลําดับเพื่อพิจารณา 

อนุมัติจัดซื้อตามเสนอ และกําหนดไวในแผนปฏิบัติการของวิทยาลัย ฯ 
4. พัสดุไดจดัซื้อจัดจางตามระเบียบราชการ สงมอบแผนกวิชา และมีคณะกรรมการตรวจ 

รับ 
5. วิทยาลัยมกีารประเมินความพึงพอใจ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ของครุภัณฑ 

 อุปกรณ 
6. จัดสรรงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาครุภัณฑเปนเงนิ 200,000 บาท 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 จํานวนครุภัณฑและอุปกรณของแผนกวิชาที่มี อยูในสภาพที่ใชงานไดและมีความเพียงพอ
ตอความตองการระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณการเรียน ใน 19 สาขา
งาน ทุกสาขางานมีการดําเนินการครบ 4  ขอ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณ   มกีาร
ดําเนินการครบทั้ง 4  ขอ 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  21 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั  ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู ในสาขาวชิา/ สาขางาน   

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายสงเสริมใหแตละแผนกวิชา จัดระบบความปลอดภัย ของ
สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในแผนกวิชา การจัดระบบแสงสวาง และ
ระบบถายเทอากาศ มีระบบปองกันอัคคีภัย 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  มีโครงการปรับปรุงหองเรียนมาตรฐาน และสถานการณจําลอง  และจัดซื้อครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร     โดยใชงบดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ  จังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา  2552 และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซอมแซม
ครุภัณฑ 

3. กําหนดใหแผนกวิชา ติดตั้งปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย ปายแสดงขั้นตอนการ 
ใชเครื่องภายในพื้นที่ฝกปฏิบัติงาน 

4. มอบหมายงานอาคารสถานที่ตรวจสอบน้ํายา และตําแหนงติดตั้ง ถังดับเพลิง ในอาคารเรียน 
และในแผนกวิชา  

4.  มอบหมายใหแผนกวิชาปรับปรุงหองเก็บเครื่องมือ วัสด ุและจัดหาตูยา อุปกรณปฐมพยาบาล 
เบื้องตน 

5. ใหแผนกวิชามีการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  และจัดหาอุปกรณ 
ปองกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจาการปฏิบัติงาน 

6.  แผนกวิชามีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล สถติิการเกิดอุบัติเหตุในแตละวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 วิทยาลัย ฯ เปดสอนจํานวน 19 สาขาวิชา  สาขาวิชาวิชาท่ีมีหองเรียน และหองปฏิบัติการที่
พอเพียงเหมาะสม มีปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย   ข้ันตอนการใชงานอุปกรณ  เครื่องมือ  มีสถานที่
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ สวนใหญปฏิบัติตามเกณฑ 1-8 ขอ  จํานวน 19  แผนกวิชา คิดเปนรอยละ 100 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 
รอยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกไดอยางมีคุณภาพ 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัย ฯ มีนโยบายสงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาตนเอง โดยจัดสรร
งบประมาณและมีโครงการเพื่อสงครู และบุคลากรทางการศึกษาไป ทศันศึกษา ดูงาน ฝกอบรม  
และสัมมนา และยังสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดศึกษาตอ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1. วิทยาลัยจัดทําโครงการใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปทัศนศึกษาดูงานโดยใชงบ 

ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ จังหวดัชายแดน
ภาคใต ปการศกึษา 2552 

2. อนุญาตใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม สัมมนา ตามโครงการของแตละ 
สาขาวิชาชีพ ที่จัดโดยสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหนวยงานอื่นจดั  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนคิยะลาจํานวน  231 คน ไดรับการ
พัฒนาในวิชาชีพที่รับผิดชอบ ตามเกณฑทีก่ําหนด  จํานวน 206  คน คิดเปนรอยละ  89.17  ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ด ี
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      รอยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา ใน
วิชาชีพที่สอนหรือตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

    

 
 
 
 
 



 38 

มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา   มีนโยบายสรางความสัมพันธ กับองคกร สถานประกอบการ 
จุดประสงคเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
ระดมทรัพยากร บุคลากรที่มีความรูมาเปนวิทยากร 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  มีการจัดกิจกรรมความรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษาแผนกวิชา

มีโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมาใหความรูแกนักศึกษาในแตละแผนกวิชาอาทิ
เชน เชิญบุคลากรจากบริษัท ปูนซีเมนตไทย ปูนนกอินทรีย โตโยตา  สโมสรโรตารีจังหวัดยะลา 
หอการคาจังหวัดยะลา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา  
 2.  วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดขอบริจาคทุนจากผูมีจิตศรัทธา   เพื่อชวยเหลือนักเรียนนักศึกษา 
ที่ยากจน ในปการศึกษา 2552 วิทยาลัย ฯ ไดขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการ รานคา เพื่อ
บริจาคเงิน และอุปกรณกีฬาสนับสนุนการ  จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดประจําป 2552 ชมรม
ศิษยเกาเทคนิคยะลาไดสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาอาคารสถานที่ แผนกวิชาไดรับมอบครุภัณฑ
จากศิษยเกา   
 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 วิทยาลัยฯไดระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือ่
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ในรูปของเงินทุน ครุภณัฑ  บุคลากร จากผูมีจิต
ศรัทธา สถานประกอบการ และจากองค ในปการศึกษา 2552 มากกวา 25 คร้ัง ผลการประเมินอยูใน
ระดับด ี
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิผ์ลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

      จํานวนครั้งหรือปริมาณในการะดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบในการประสานขอความรวมมือกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในการสงนักศึกษา
ฝกงานในระบบปกติ และจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1. ทําความรวมมอืกับสถานประกอบการที่ใหความรวมมือในการจัดการศกึษาระบบทวภิาคี 
2. แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานกับสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา 

รวมกับสถานศึกษา 
3. โครงการรวมมือระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษาและจัดกจิกรรมเชิดชูเกียรติ 

ใหกับสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา การมอบปายเครือขายวิชาชพีใหกับสถานประกอบการ 
4. จัดทําทําเนยีบรายช่ือสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา และรับนักศกึษาเขาฝกงาน 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 วิทยาลัยเทคนคิยะลา มีสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา จํานวน  150  แหง ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี  
  

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับ
สถานศึกษาจดัการศึกษาระบบทวิภาคแีละ/หรือ ระบบปกติจํานวน 
150  แหง 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  25 จํานวนคน-ช่ัวโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมปิญญาทองถ่ิน ที่มี
สวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายใหแตละแผนกวิชาสรางเครือขายทางวิชาชีพ  เพื่อจัดหา
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  ผูนํา  และภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
จากภายนอกสถานศึกษาเขามา  มามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  แผนกวิชาสรางเครือขายวิชาชีพที่สอดคลองกับภารกิจของแผนกและจัดกิจกรรมเชิดชู

เกียรติกับเครือขายวิชาชีพ ในแตละแผนกวิชา 
2.  เชิญผูเชี่ยวชาญ  ผูนําและภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกผูเรียนในแตละสาขาวิชาชีพ 

เชนโครงการโรตารี่พบปะชางยนต  บริษัท SCG บรรยายผลิตภัณฑใหกับนักเรียน  นักศึกษาแผนก
วิชาชางกอสราง  ชางโยธา  และเทคนิคสถาปตยกรรม 

3.  เรียนเชิญ ตํารวจจราจร  มาบรรยายใหความรูเร่ือง  กฎจราจรใหกับผูเรียนทั้งหมดหนา
เสาธง 
 
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  เปดสอน  จํานวน  19  สาขางาน มีการเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย 
ตามเกณฑที่กําหนด  จํานวน 19  สาขางาน คิดเปนรอยละ 100  ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

รอยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผูเชีย่วชาญรวมในการพัฒนา
ผูเรียน  คิดเปนรอยละ 100 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอนกัศึกษาในแตละ
สาขาวิชา 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยไดสํารวจอัตรากําลัง และจัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร  แผนการพัฒนา

บุคลากร  ที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพใหกับแผนกวิชาที่ขาดแคลน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน

สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
 2.  แผนรับครูจางในแผนกวิชาที่ขาดแคลน  โดยมีสัญญาจางตอเนื่อง  ไมนอยกวา  1  ภาค
เรียน     
 3.  สงเสริมครูและบุคลากรศกึษาตอเพื่อพฒันาใหมีคณุวฒุิที่ดีขึ้น 
 4.  มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาการรับนักเรียน  นักศึกษา 
ใหอยูในเกณฑผูสอน 1  คน ตอผูเรียน  35  คน 
 5.  จัดทําแผนการรับนักเรียน  นักศกึษา  แตละชั้นปใหสอดคลองกับจํานวนครูที่มีอยูในแต
ละแผนกวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 ผูสอนประจําและครูจางมีคณุวุฒิทางวิชาชีพ ตอผูเรียนตามเกณฑผูสอน 1  คนตอผูเรียนไม
เกิน  35  คน ในทุกแผนกคิดเปนรอยละ  100  เกณฑการตัดสินระดบั  ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

รอยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ผูสอนประจํามีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
ตอผูเรียนตามเกณฑ ผูสอน 1 คน ตอผูเรียนไมเกิน 35 คน 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  22 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยไดจัดใหมีครูผูสอนที่เพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาในแตสาขางานได  

จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร  แผนการพัฒนาบุคลากร  ที่มีคุณวุฒิและประสบการณดาน
วิชาชีพใหกับแผนกวิชาที่ขาดแคลนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อพิจารณาการ
รับนักเรียน  นักศึกษา ใหอยูในเกณฑผูสอน 1  คน ตอผูเรียน  35  คน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน

สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน 
 2.  แผนรับครูจางในแผนกวิชาที่ขาดแคลน  โดยมีสัญญาจางตอเนื่อง  ไมนอยกวา  1  ภาค
เรียน 
 3.  สงเสริมครูและบุคลากรศึกษาตอเพื่อพัฒนาใหมีคุณวุฒิที่ดีขึ้น 

4.  จัดทําแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  แตละชั้นปใหสอดคลองกับจํานวนครูที่มีอยูในแต
ละแผนกวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 อัตราสวนผูสอนประจํา ครูจางตอผูเรียนทั้งหมดอยูในเกณฑ  1:14   ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน   ครูผูสอน   1   คน   
ตอผูเรียน   14  คน 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  33 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 งานครูที่ปรึกษาจัดผูเรียนทุกคน พบครูที่ปรึกษาเพื่อดูแลติดตามใหคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและดูแลความประพฤติอยางตอเนื่องและกําหนดนโยบายใหครูที่ปรึกษา
ในแตละสาขาวิชา  พบนักเรียน  นักศึกษา  ตามปฏิบัติที่งานครูที่ปรึกษากําหนด  เพื่ออบรม ติดตาม
ผลการเรียน  ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา  ในแตละละภาคเรียน 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 จัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา การจัดกจิกรรม ปฐมนิเทศในภาคเรียนอยางเหมาะสม 
 1.  แตงตั้งครูใหทําหนาที่ครูที่ปรึกษา 
 2.  จัดทําคูมือครูที่ปรึกษา  มอบใหครูทุกคน 
 3.  กําหนดปฏิทิน  ครูที่ปรึกษา  พบนักเรียน นักศกึษา 
 4.  กําหนดใหครูที่ปรึกษา  พบนักเรยีน  นักศึกษา  ในการทํากิจกรรมหนาเสาธงทกุวัน  ทํา
หนาที่เชค็ชื่อนักเรียน  นักศกึษา ติดตาม  พฤติกรรม  ตรวจการแตงการใหถูกตองตามระเบียบ 
 5.  ใหครูที่ปรึกษาติดตามนกัเรียน นักศึกษา  ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับสารเสพติด 
 6.  ใหครูที่ปรึกษาพบปะผูปกครอง  เพื่อแจงผลการเรียนและพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา  
ใหผูปกครองทราบ 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 ในปการศึกษา 2552  วิทยาลยัเทคนิคยะลาไดจัดใหผูเรียนไดพบครูที่ปรึกษาเพื่อให
คําปรึกษาเกีย่วกับการเรยีน และความประพฤติอยางตอเนื่อง รวมทั้งทัง้ 2 ภาคเรียนมากกวา 25 คร้ัง 
ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธ์ิผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

      การจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา  จํานวน  25  ครั้งตอป    
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  33 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกบัผูเรียน 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดใหแกนักเรียน นักศึกษา  เพื่อ
เปนการคัดกรองนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพสารเสพติด  ถาหากพบก็จะไดมีการ
ดําเนินการแจงผูปกครองทราบเพื่อรวมกันรักษา ในสวนของการปองกันไดจัดมีการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับพิษภัยของเสพติด  การประชาสัมพันธหนาเสาธง  โดยมีครูอาจารยที่ทําหนาที่
ประจําวัน  รวมทั้งมีการเชิญวิทยากรจากหนอยงานภายนอกมาใหความรู 
 วิทยาลัยฯ มีการจัดตั้งชมรมปองกันยาเสพติด  การจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดใน
วันสําคัญตาง ๆ  เชน  วันงดบุหร่ีโลก  วันเอดสโลก  กีฬาตอตานยาเสพติด  ตลอดจนมีการรวมมือ
กับหนอยงานภายนอกเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.  ไดจัดใหมกีารตรวจสุขภาพสารเสพติดใหแกนกัศึกษาทั้งวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
 2.  จัดใหมีเวรประจําวนัใหความรูถึงพิษภยัของยาเสพติด  โดนมีวิทยากรภายในและ
ภายนอกมาใหความรู 
 3.  จัดตั้งชมรมตอตานยาเสพติด   
 4.  ใหครูที่ปรึกษาทําหนาทีค่ัดกรองประวตัิของนักเรียน นักศึกษา 
 5.  งานปกครองไดจัดตั้งครแูตละแผนกดแูล ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในวทิยาลัย
ฯ  และบริเวณหนาวิทยาลัย  และเมื่อพบผูทําผิดก็จะทําประวัติ  และใหมารายงานตอตามที่งาน
ปกครองกําหนด  พรอมแจงผูปกครองทราบ 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 นักเรียน นักศกึษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา  จาํนวน    2,157   คน  เขารับการตรวจสุขภาพและ
สารเสพติด  จํานวน  1,464   คน  คิดเปนรอยละ  67.90    ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธ์ิผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

      การจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดใหกับผูเรียน  1  ครั้งตอปหรือมากกวา
และจํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ   คิดเปนรอยละ 60.30 

   
 

 

*   หมายเหตุ  จํานวนผูเรียน ไมรวมนักศึกษาระดับช้ัน ปทส . และผูเรียนรีเกรด 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  33 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ไดพยายามแกปญหาการลาออกและการพนสภาพการเปนนักเรียน  
นักศึกษา  โดยการใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับกลุมนักเรียน นักศึกษา  และให
ครูที่ปรึกษาติดตาม ผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษาตลอดเวลา   
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  ประชุมผูปกครอง  และจดักิจกรรมผูปกครองพบครูที่ปรึกษา 
2.  ติดตั้งโทรศัพทสารดวน  ในงานครูที่ปรึกษาเพื่อแจงผูปกครอง  หรือเชิญผูปกครองมา 

พบครูผูสอนเพื่อรวมกันแกปญหา 
3.  มีกิจกรรมสอนซอมเสริม 
4.  กําหนดใหครูทุกคนทําวจิัยในชั้นเรยีนเพื่อแกปญหาใหกับผูเรียน 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีนักเรียน นักศึกษา  ทั้งหมด  2,289     คน  ออกกลางคัน  จํานวน  
181  คนคิดเปนรอยละ 7.9   ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

จํานวนผูเรียนท้ังหมด (คน) จํานวนผูเรียนออก
กลางคัน  (คน) 

คิดเปนรอยละ ผลการประเมิน 

2,889 181 7.50 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  33 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวชิาชีพ  ทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนคิยะลา ไดจัดกิจกรรม  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คานิยม
ที่ดีงาม  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธที่ดี 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.  กําหนดใหผูเรียนทํากิจกรรมหนาเสาธงในชวงเวลา 07.45 – 08.15 น.  เพื่อเสริมสรางให
ผูเรียนเปนคนตรงตอเวลา  อยูในระเบียบวนิัย  และรับรูขาวสาร 
 2.  กําหนดใหครูผูสอนวัดประเมินพฤติกรรมของผูเรียนในดานคุณธรรม จริยธรรม  การ
ตรงตอเวลา  และความรับผิดชอบ  ไดทุกรายวิชา  มีคะแนนรอยละ 20 
 3.  ใหผูเรียนเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพในแตละสาขาเปนสมาชิก อ.ช.ท.  เพื่อเสริมสรางให
ผูเรียนรูจักทํางานเปนทีม  รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายในกลุม  และกลาแสดงออก 
 4.  ใหผูเรียนรวมกิจกรรมวนัสําคัญทางศาสนา วันสําคัญชองชาติ  และวันสําคัญของ
พระมหากษัตริย  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนภาคภูมใิจในความเปนไทย 
 5.  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพเสรมิสรางการมีน้ําใจนกักฬีา 
 6.  จัดกิจกรรมรวมกับตํารวจจราจรในโครงการขับขี่อยางปลอดภัยและถูกตองมีวนิัย 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
  

จํานวนสาขางานที่
เปดสอน 

จํานวนสาขางานที่จัด
กิจกรรมครบทั้ง 3 ดาน 

คิดเปนรอยละ ผลการประเมิน 

19 19 100 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  33 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี  32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยเทคนคิยะลา ไดจัดกิจกรรมที่สงเสริมวัฒนธรรม  ประเพณแีละทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.  จัดกิจกรรมสงเสริม การอนุรักษส่ิงแวดลอมโครงการใหนกัเรียน นกัศึกษา ปลูกปา  
ดูแลรักษาพืน้ที่ภายในวิทยาลัยฯ 
 2.  จัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีวฒันาธรรม เชน รวมกจิกรรมวันลอยกระทง  กจิกรรมงาน
หลักเมือง  กิจกรรมวันเขาพรรษา 
 3.  จัดกิจกรรมไหวครู  วันพอ วันแม   
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 จํานวนสาขางานที่จัดกิจกรรมครบทั้ง  2  ดาน  คิดเปนรอยละ  100  ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ด ี
 

จํานวนสาขางานที่
เปดสอน 

จํานวนสาขางานที่จัด
กิจกรรมครบทั้ง 2  

ดาน 

คิดเปนรอยละ ผลการประเมิน 

19 19 100 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  44 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี  33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝก
ทักษะวิชาชีพ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยฯ  จัดกิจกรรมที่ใหบริการวิชาชีพและใหความรู รวมทั้งใหบริการโครงการฝก

ทักษะวิชาชีพ แกชุมชน  พระสามเณร  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตลอดบจนปอเนาะเพื่อนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถสรางงานและมีรายได 

 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.  วิทยาลัยเทคนิคยะลา  มอบหมายใหแผนกวิชาเสนอโครงการเพื่อใหบริการฝกทกัษะ
วิชาชีพ  แกชุมชน  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  ปอเนาะ 
 2.  วิทยาลัยฯ  จัดตั้งศูนย Fixit center และโครงการอาชีวบริการ เชน 
 -  ศูนยซอมสราง Fixit center ณ อําเภอลําใหม  อําเภอลําพระยา อําเภอพรอน อําเภอยะลา 

-  โครงการลางแอรชวยชาต ิ
 -  โครงการ 108 อาชีพ 
 -  โครงการฝกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้น 
 -   ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
วิทยาลัย มีโครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูแกชุมชนจํานวน  22  โครงการ 

ผลการประเมินอยูใน ระดับ ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธ์ิผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

      จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และกิจกรรม/โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน  จํานวน  22  กิจกรรม/
โครงการ       
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  44 การบริการวิชาชีพสูสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี  34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ
ฝกทักษะวิชาชีพตองบดําเนนิการ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ไดจัดสรรงบประมาณ ในการดาํเนินโครงการบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพที่เหมาะสม 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.  ประชุม  วิเคราะห  เพื่อกาํหนดทิศทางการจัดทํา โครงการบริการวชิาชีพและโครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพ 
 2.  มอบหมายใหแผนกวิชาที่มีความพรอมเสนอโครงการ  และงบประมาณทีใ่ช 
 3.  วิทยาลัยฯ  พิจารณาตามเหมาะสมของโครงการ และอนุมัติใหดําเนนิการ 
 4.  ผลักดันใหเกิดการปฏิบัติ และมีการตรวจสอบติดตามการดําเนนิงานเปนระยะ 
 5.  ใหแตละโครงการเขียนรายงานประเมนิโครงการ. 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

งบดําเนนิการ  (บาท) งบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชพีและฝกทักษะวิชาชีพ 

คิดเปนรอยละ ผลการประเมิน 

68,612,380 2,351,600 3.43 ดี 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  55 นวัตกรรมและการวจิัย 

ตัวบงชี้ท่ี  35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดมีตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบเนนให

ผูเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแบบสรางสรรค ในกระบวนการเรียนการสอนแตละหลักสตูรใน
ทุกสาขาวิชา/สาขางานไดกําหนดใหมีการสรางและพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัย  
ตลอดจนโครงการที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ และไดจัดสรร
งบประมาณสําหรับจัดทําและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ตลอดจนการสงครูและผูเรียนไปรวม
ชมการแสดงผลงานในงานตางๆ 

 

ความพยายาม  (Attempt) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดริเร่ิมที่

จะพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐที่เปนนวัตกรรมโดยมีเปาหมายผลงานซึ่งเกิดจาก “ผูเรียนคิด ผูเรียน
ทํา” โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนํา แผนกวิชาไดจัดสรรงบประมาณแกผูเรียนสําหรับกิจกรรม
ประดิษฐคิดคน นอกเหนือจากกิจกรรมในหลักสูตรวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหผูเรียนนําผลงาน
ดังกลาวเปดนิทรรศการแสดงในโอกาสตาง ๆ เพื่อเปนการเผยแพรช่ือเสียงของวิทยาลัย และสราง
ความภาคภูมิใจใหกับผูเรียนที่เปนเจาของผลงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพฒันา

การศึกษาประจําปการศึกษา 2552   คิดเปนรอยละ 100  ผลการประเมินอยูในระดับ  ด ี
 

ระดับการศึกษา จํานวนสาขางาน จํานวนผลงาน หมายเหตุ 
ปวช. 7 33 ผานเกณฑการประเมินระดับ  ปวช. อยาง

นอย 1/ภาคการศึกษา 
ปวส 12 100 ผานเกณฑการประเมินระดับ  ปวส. อยาง

นอย 4/ภาคการศึกษา 

รวม 19 133  
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  55 นวัตกรรมและการวจิัย 

ตัวบงชี้ท่ี  36 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั โครงงาน ที่มีประโยชนทางวชิาชีพ/
และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาต ิ

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนคิยะลา เขาใจและตระหนกัถึงการสงเสริมใหผูสอน บุคลากรและผูเรียนสราง 

และพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ และงานวิจยัโครงงานตาง ๆ จึงไดดําเนินจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในแผนปฏิบัติการป 2552  
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 วิทยาลัยไดดําเนินการจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย ตอเนื่องจากปกอน และได
สรางสิ่งประดิษฐและงานวิจัย 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
ส่ิงประดิษฐของผูเรียน ประจําปการศึกษา 2552 ที่ไดรับการสนใจจากหนวยงานในระดับ

จังหวัดและไดนําเผยแพรในโอกาสตางๆ  อาทิ   เครื่องปอกหมากแหง    เครื่องผาหมากสด   
โปรแกรมรูจําปายทะเบียนรถ   เครื่องฟกไข   ระบบเครื่องซักผาสองถังฝาบนแบบอัตโนมัติ   ปมลม
อัตโนมัติเครื่องเตือนกินยาอัตโนมัติ   อุปกรณนึ่งขาวเพื่อถนอมอาหารแบบเทคโนโลยีชาวบาน  ชุด
ทดลองระบบปรับอากาศรถยนต  R -134a   พัฒนารถประหยัดพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม จํานวน
ทั้งหมด  10  ช้ินงาน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      จํานวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยโครงการที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพรระดับชาติ  มีจํานวน 7 ช้ิน 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  55 นวัตกรรมและการวจิัย 

ตัวบงชี้ท่ี  37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงานตองบดาํเนินการ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดจัดสรรประมาณในการสราง พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

งานวิจัยโครงงาน และการเผยแพรนวัตกรรม ซ่ึงปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
2552 ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหครูและผูเรียนไดมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
ตลอดจนการนําชิ้นงานที่โดดเดนเผยแพรผานชองทางตาง ๆ 

 

ความพยายาม  (Attempt) 
 ปการศึกษา  2552 วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางและพัฒนา
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยโครงการ จํานวนหลายชิ้น และไดนําไปจัดนิทรรศการเผยแพร
ช้ินงานตอสาธารณชนในหลายๆ  โอกาส อาทิ แผนกอิเล็กทรอนิกสจัดนิทรรศการเผยแพร
ส่ิงประดิษฐของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 และปวส. 2 จากนั้นก็นําผลงานดังกลาวไปจัดนิทรรศการ ณ 
มหาวิทยาราชภัฎยะลา และผลงานของนักศึกษาไดรับความสนใจจากจังหวัด และไดมีคําสั่งใหนํา
ส่ิงประดิษฐไปจัดแสดง  ณ  งานสมโภชหลักเมืองประจําปของจังหวัดยะลา  โดยมีแผนก
อิเล็กทรอนิกสเปนผูรับผิดชอบ นอกจากนี้ไดมีการนําเครื่องปอกหมากแหงและเครื่องผาหมากสด 
สาธิต ณ โลตัสหาดใหญ และนําเครื่องปอกหมากแหงนําไปสาธิต ณ วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส 
และในการประชาสัมพันธเผยแพร วิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการเผยแพร 10 
เปอรเซ็นตของงบประมาณพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ คือ 33,000 บาท 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

งบดําเนนิการประจําป 
การศึกษา 2552    

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ชในการสราง 
พัฒนาและเผยแพร

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและ
งานวิจัย 
(บาท) 

รอยละของ
งบประมาณทีใ่ชจริงใน

การดําเนินงาน
งบดําเนนิการยกเวน 

งบลงทุน 

ผลการประเมิน 

68,612,380 350,000.00 0.51 พอใช 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  55 นวัตกรรมและการวจิัย 

ตัวบงชี้ท่ี  38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงาน 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเผยแพรขอมูลขาวสาร ในดานการพัฒนา

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐงานวิจัย และโครงงานตาง ๆ เพื่อการสรางภาคภูมิใจใหแกผูเปนเจาของ
ช้ินงาน และเพื่อเปนการประชาสัมพันธ เทคนิควิธีการ ขั้นตอนในการประดิษฐคิดคนเพื่อสงเสริม
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูล ความคิดเห็นในดานตางๆ ที่มีตอผลงานมาพัฒนาปรับปรุง
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
วิทยาลัยไดทําการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐและ

งานวิจัยโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชนและประเทศชาติ โดยการ
เผยแพรทางสถานีวิทยุวิทยาลัยฯ ทางเวปไซตวิทยาลัย ตลอดจนการนําจัดแสดงนิทรรศการใน
โอกาสตาง ๆ อาทินักศึกษาแสดงสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  เปนรถจักรยานยนตไฟฟา  และ
เครื่องยนต ผาดูหลักการทํางาน ณ สารเจาพอหลักเมือง ในงานประจําป การจัด แสดงสิ่งประดิษฐ
ในงาน มหกรรมวิชาการ เปนตน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 ปการศึกษา 2552  ไดทําการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั 
และโครงงานผานทางแผนปายประชาสัมพันธ  สถานีวทิยุวิทยาลัย เวปไซต ตลอดจนการจัดแสดง
นิทรรศการในโอกาสตาง ๆ จํานวน 14 คร้ัง และผานชองทาง  4 ชองทาง  ผลการประเมินอยูใน
ระดับ ด ี
. 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั  และโครงงาน จํานวน   14  คร้ัง  
และ 4 ชองทาง 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  66 ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี  39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตร 
และการมีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบ 
ได 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ   ไดกระจายอํานาจในการบริหารงานภายในให ชัดเจนและมีการประสาน
บุคคลภายนอก เครือขายวิชาชีพในแตละสาขาวิชา ใหเขามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการ เพื่อนํา
แนวคิด ขอเสนอแนะไปกําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษา  และจัดทําแผนยุทธศาสตรผลักดันใหเกิดการ
นําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1.  มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานภายใน  โดยมีคําสั่งแตงตั้ง หัวหนาแผนก หัวหนางาน 

และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา พรอมท้ังมีการประชุมคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อกําหนด
แผนพัฒนาสถานศึกษา  เพื่อช้ีแจงนโยบาย  แนวทางการปฏิบัติ และรับฟงขอเสนอแนะ  เพื่อพิจารณา
แผนพัฒนา  แผนยุทธศาสตรและมีการเชิญเครือขายวิชาชีพ  ศิษยเกา  สโมสรโรตารี่ตัวแทนหอการคา  
ตัวแทนสถานประกอบการ  เขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  และขอความชวยเหลือดาน
ทรัพยากร 

2.  ปรับรูปแบบการบริหาร  การจัดการศึกษา  อาทิ เชน เปดศูนยการเรียนรูในชุมชน ใหเครือขาย
วิชาชีพ  เปนศูนยการเรียนรู  เขาไปจัดการเรียนการสอนวิชาชีพใหโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เปนตน  
และมีการพัฒนาวิทยาลัยฯ  พัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนจําลอง มีการพัฒนาการบริหาร  อาทิ เชน  
แตงตั้งคณะกรรมการดูแลผลประโยชนของสถานศึกษา  คณะกรรมการพัฒนาดานวิชาการ  และมีการ
พัฒนาครู  บุคลากรของการศึกษาอยางตอเนื่อง  สงครูไปอบรมไปดูงาน  เปนตน 

3.  มีการตรวจสอบและถวงดุล  โดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและมีการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธ์ิผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ระดับความมีประสิทธิภาพในการบริหารของผูบริหาร จํานวน   8    ขอ         
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  66 ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี  40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกเหนือจากการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาดานวิชาการ แลวยังการกําหนดใหมีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
สําหรับครู การกําหนดใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมตาง  ๆกับชุมชน  สังคม  การอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินและคานิยมภาคภูมิใจในความเปนไทย ความจงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย การปฏิบัติตนอยูในกฎระเบียบของสถานศึกษา ตลอดจนการเปน
แบบอยางที่ดีแกผูเรียน  
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 1.  โครงการจัดอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะแกครู  อาทิโครงการอบรมการเขียนแผนกการเรียนรูแบบบูรณา
การ  การวิจัยในช้ันเรียน 
 2.  สงเสริมใหครูและบุคลากรทําความดี และมีการบันทึกความดี  เสนอฝายบริหารพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 3.  จัดอบรมขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ใหกับครู 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมวันครู 
 5.  มีการประเมินการปฏิบัติงานของครูผูชวย  ครูจาง และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
 

 วิทยาลัยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 146  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองและผานการอนุมัติใหมีใบประกอบวิชาชีพ 
จํานวน  146 คน คิดเปนรอยละ  100  ผลการประเมินอยูในระดับ ดี 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิผ์ลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

      รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสมคิดเปนรอยละ 100 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  66 ภาวะผูนําและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี  41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจดัการความรูใน
สถานศึกษา 

 

ความตระหนกั  (Awareness) 
 วิทยาลัยฯ  ไดจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพื่อการศึกษาสถานศึกษาอยาง
เหมาะสม  โดยจัดเก็บขอมูลเปนดาน ๆ เชน  ดานขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินที่เปนปจจุบัน  ดาน
ระบบบริหารการจัดการขอมูลที่เหมาะสมและผูรับผิดชอบ  ดานมีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่
ประสานกันเปนเครือขายของสถานศึกษา  ดานมีการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของ
ระบบการบริหารจัดการ  และดานการปรับปรุงระบบการจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
1. ติดตั้งสายใยแกวนําแสง  เชือ่มเครือขายอินเตอรเน็ต 
2. ติดตั้ง  Server  เพื่อทําหนาทีสํ่ารองขอมูล 
3. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ 

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
วิทยาลัยไดดําเนินการบริหารจัดการระดับคณุภาพความรู  ดังนี ้
1.  มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตดัสินที่เปนปจจุบัน 
2.  มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่เหมาะสม  และมีผูรับผิดชอบ 
3.  มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกนัเปนเครือขายของสถานศึกษา 
4.  มีการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล 
5.  มีการปรับปรุงระบบการ  บริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      ระดับคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการจัดการความรู
ในสถานศึกษา  สามารถปฏบิัติครบ  5  ขอ 
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  77 มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี  42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อใหเกดิการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

ความตระหนกั  (Awareness)  
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความตระหนักถึงกระบวนการในการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

จึงไดนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแนวทางในการจัดการ กํากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  ในปการศึกษา 2552   ไดนําบริหารจัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสําหรับ
วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ  7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้  และในปนี้ไดริเร่ิมใหมีการประกัน
คุณภาพภายในระดับแผนก โดยมีฝายบริหารคอยกํากับดูแลและตรวจสอบ 

 

ความพยายาม  (Attempt) 
วิทยาลัยมีการดําเนินการเพื่อนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ โดยการจัดทําคูมือการประกัน

คุณภาพ มีแผนการประกันคุณภาพ มีการรายงานผลการตรวจสอบ และมีรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา  

 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
วิทยาลัยไดจัดเก็บขอมูลโดยใชคูมือการประกันคุณภาพ และไดดําเนินการตามแผนการ

ดําเนินการประกันคุณภาพ มีการจัดเก็บหลักฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานตัวบงชี้ การสนับสนุนให
มีการจัดทําวิจัยสํารวจความคิดเห็นตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  และมีการรายงาน
ผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2552   ผลการประเมินอยูในระดับ  ดี 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

      ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพภายใน  
จํานวน  3  ขอ      
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มาตรฐานที่  มาตรฐานที่  77 มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน 

ตัวบงชี้ท่ี  43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 

ความตระหนกั  (Awareness) 
วิทยาลัยมีพยายามจะนํารายงานผลการประเมินตนเองมาเปนแนวทางในการบริหารและจัด

การศึกษา ไดมีการดําเนินการสูมาตรฐานคุณภาพโดยการปฏิบัติตามคูมือและแผนการประกัน
คุณภาพ มีการผลักดันระบบประกันคุณภาพลงสูแผนก งาน และบุคคล มีการนําผลการวิจัยมา
ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ  
 

ความพยายาม  (Attempt) 
วิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรม เพื่อประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน โดยการ

สรางคูมือการจัดเก็บขอมูลแจกแกแผนกตาง ๆ มีการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการประกันคุณภาพระดับแผนก การ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเนนการมีสวนรวมและ
การสรางความตระหนักถึงความจําเปนของการประกันคุณภาพและรับรูผลการประเมินคุณภาพ
ดวยกันเพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปพัฒนาและปรับปรุงวางแผนในรอบตอไป 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอกรรมการสถานศึกษาและสาธารณะชน มี

การนําผลการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาวางแผนการปฏิบัติงานในปตอไป ในป
การศึกษา 2553 วิทยาลัยจะตองทําการปรับปรุงในสวนของการสรางนวัตกรรมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน  

สัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรงุ 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 2 ขอ 
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มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

จุดเดน 
ความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษา ของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

จุดท่ีตองพฒันา 
ประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร เพื่อจัดเก็บขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 

แนวทางการพฒันา 
1. ควรพัฒนาใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาไดศึกษาตอหรือ มีงานทํา  เปนที่พึงพอใจ 

ของสถานประกอบการและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานอยางตอเนื่อง  
2. พัฒนาระบบการติดตอส่ือสารกับผูสําเร็จการศึกษา และควรกระทําอยางตอเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

จุดเดน 
 1. ระดับความเหมาะสมในการจัดสถานที่เรียน การจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม  ส่ิงอํานวยความสะดวกตลอดจน  ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา อัตราสวนผูเรียนตอจํานวนเครื่อง 1คน : 1 เครื่อง 
 2. สถานศึกษามีอัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ
สาขาวิชาไดตามเกณฑที่กําหนด  และครบทุกสาขาวิชา บุคลากรไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่ได
มอบหมาย 

จุดท่ีตองพฒันา 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
 2.  งบประมาณที่จัดสรรสําหรับซื้อวัสดุฝก  ยังอยู ในปริมาณนอยเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับงบดําเนินการทั้งหมด 

แนวทางการพฒันา 
1. ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาใหตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน  จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยประสานงานกับหนวยงาน
เกี่ยวของ  อาทิ ผูประกอบการ หอการคาจังหวัด และหนวยงานภาครัฐ ชุมชน ฯลฯ โดยดําเนินการ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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2. จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอสําหรับซื้อวัสดุฝก ครุภัณฑเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยที่
เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบการการติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 

มาตรฐานที่ 3   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

จุดเดน 

1. โครงการใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินไดผล
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนด 
 2. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
 3. ทุกสาขาวิชา  มีการจัดกิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรมที่สงเสริมวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธครบทุก
ประเภท  ตามเกณฑที่กําหนด 
 4. ทุกสาขาวิชา  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ครบทั้ง 2 ประเภท  
ตามเกณฑ         ที่กําหนด 
 5. จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐและงานวิจัย ตลอดจนโครงงานที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน ทองถ่ินและประเทศมีเพียงพอ  
ซ่ึงสามารถนําไปสูการแขงขันเพื่อคัดเลือกเปนสิ่งประดิษฐที่มีความเปนเลิศประจําป 

จุดท่ีตองพฒันา  
1. จํานวนผูเรียนไดรับการตรวจสารเสพติดนอยควรปรับปรุง 

แนวทางการพฒันา 
1.  เพิ่มจํานวนครั้งในการใหบริการตรวจสารเสพติดแกผูเรียน เพื่อแกปญหานักศึกษาที่

อยูในระหวางฝกงานไดเขารับการตรวจอยางทั่วถึง  
2.  จัดกิจกรรมใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา   ตรวจสารเสพติด   ปองกันนักศึกษา 

ออกกลางคัน  และจัดกิจกรรมที่สงเสริมวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  การอนุรักษส่ิงแวดลอม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  อยางตอเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

จุดเดน 

1. วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดกิจกรรมใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนา
ชุมชนและทองถ่ิน 

2. จัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม
ความรู     ในการพัฒนาชุมชน  และทองถ่ิน  เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 

จุดท่ีตองพฒันาของมาตรฐานนี ้
ทําการประชาสัมพันธเผยแพรโครงการไปทั่วถึง 

แนวทางการพฒันาของมาตรฐานนี้  ไดแก 
     จัดสรรงบประมาณเพื่อการใหบริการวิชาชีพ  และสงเสริมความรูที่เหมาะสมตามความ

ตองการของชุมชน  สังคม  องคกร  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อประกอบอาชีพของประชาชน  
เปนระบบสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง 

 

มาตรฐานที่ 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

จุดเดน 
สถานศึกษามีการจัดทําและเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน  ที่

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  และ/หรือ  การพัฒนา
ชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศ  ซ่ึงจะนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

จุดท่ีตองพฒันาของมาตรฐานนี ้
สงเสริมใหมีการพัฒนา  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย ที่เปนประโยชนตองตอเนื่อง

ทั้งในสวนของผูเรียนและผูสอน 

แนวทางการพฒันาของมาตรฐานนี้  ไดแก 
สงเสริมครู   บุคลากรสถานศึกษา   และผู เ รียนในการสรางและพัฒนา  นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย และโครงงานที่เปนประโยชนตอผูเรียน สถานศึกษา และชุมชน ในระดับตาง 
ๆ และเปดโอกาสใหผูสอน  และผูเรียนในทุกสาขาวิชาพัฒนาและนําเสนอผลงานตอสาธารณชน  
จัดสรรงบประมาณพัฒนาผลงานของผูเรียนใหเกิดความตอเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 6  ภาวะผูนาํและการจัดการ 

จุดเดน 
ผูบริหารมีภาวะเปนผูนํา มีวิสัยทัศน  สามารถบริหารงานในสถานการณปญหาความไม

สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ดวยความโปรงใส  
ตรวจสอบได  มีการบริหารงานแบบมีสวนรวม สามารถจัดระบบ กํากับดูแลและพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาใหมีความรู มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  

จุดท่ีตองพฒันา 
-  ไมมี  - 

แนวทางการพฒันาของมาตรฐานนี้  ไดแก 
สถานศึกษาใชภาวะความเปนผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการบริหารงานดาน

การศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน ในสถานการณความไมสงบ และความหลากหลายทางดานวัฒนธรรม  โดย
ใชหลักการบริหารแบบ เขาใจ ถึง และพัฒนา เครื่องมือในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษา  และหนวยงาน  หรือชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหเขามามีสวนรวม ใน
กระบวนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตรงตามปรัชญาของสถานศึกษา คือ “สรางวินัย ใหวิชา  
พัฒนาสังคม”  ตลอดจนการปลูกฝง คุณธรรม  จริยธรรม ที่ดีงามตอผูเรียน ไดมีพัฒนาการครบทุกดาน
คือ พุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถานศึกษา ใหมีทักษะความรูที่ทันสมัยตรงตามสายงานที่
รับผิดชอบ ควบคูไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม  มีจรรยาบรรณ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพกําหนด 

พัฒนาระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศใหมีฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกัน 
เปนเครือขายไดทั้งวิทยาลัยฯ  และสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการทุกฝาย  ทุกสาขาวิชา  
และทุกงาน  ไดอยางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานความปลอดภัยของขอมูล 
 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

จุดเดน 
-  ไมมี  - 

จุดท่ีตองพฒันา 
บุคลากรสวนใหญขาดความรู  ความเขาใจดานระบบประกันคณุภาพ 

แนวทางการพฒันาของมาตรฐานนี้  ไดแก 
ควรสรางความรู  ความเขาใจตองานประกนัคุณภาพ  และปฏิบัติอยางตอเนื่อง 


