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คํานํา 

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ป 2555 ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ฉบับนี้ 

วิทยาลัยฯ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด ซ่ึงคณะผู

ประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด เขาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคยะลา เนื้อหาในเลมประกอบดวย 

ขอมูลของวิทยาลัยเทคนิคยะลา  จํานวน 1 ชุด ไดแก ขอมูลปการศึกษา 2554 – 2555  ดานครูและ

บุคลากร หลักสูตรและจํานวนผูเรียน ปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ ทรัพยากรและงบประมาณ และผลการ

ดําเนินงานตามแผนการพัฒนา ปการศึกษา 2554– 2555 เรียงตามลําดับ 8 มาตรฐาน 36 ตัวบงชี้ 

โอกาสนี้   ขอขอบพระคุณ รองผู อํานวยการ  คณะครู  และเจาหนา ท่ีของ

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ท่ีมีสวนรวมอยางสําคัญท่ีทําใหเอกสารฉบับนี้  มีความถูกตองสมบูรณ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1. ขอมูลของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคยะลาต้ังอยูในท่ีดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อท่ีประมาณ 76 ไร 

ตั้งอยูเลขท่ี 128-131 ถนนพิพิธภักดี หมูท่ี 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา เปดทําการ

สอนตั้งแตวันท่ี  8 มิถุนายน 2500 โดยใชชื่อวา โรงเรียนชางไมยะลา  และไดเขาอยูในโครงการ

สนธิสัญญาปองกันเอเซียตะวันออกเฉียงใต (สปอ.) เม่ือปการศึกษา 2503 ปการศึกษา 2510 ได

รวมโรงเรียนการชางสตรีเขากับโรงเรียนการชางยะลา โดยใชชื่อวา โรงเรียนการชางยะลา ปการศึกษา 

2522 ไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยเทคนิคยะลา”   

2. หลักสูตรการเรียนการสอน 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา แยกออกเปนประเภทวิชา สาขาวิชาและ

สอนในหลักสูตร ดังนี้  

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) 

- สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานยานยนต 

- สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขางานเครื่องมือกล 

- สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 

- สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขางานไฟฟากําลัง 

- สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  สาขางานอิเล็กทรอนิกส   

- สาขาวิชาการกอสราง   สาขางานกอสราง   

- สาขาวิชาการกอสราง   สาขางานสถาปตยกรรม 

- สาขาวิชาผลิตภัณฑยาง  สาขางานผลิตภัณฑยาง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.)    

- สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต   

- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   สาขางานเครื่องมือกล   

- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อม   

- สาขาวิชาไฟฟากําลัง   สาขางานเครื่องกลไฟฟา 

     สาขางานติดตั้งไฟฟา 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร 

     สาขางานโทรคมนาคม   
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- สาขาวิชากอสราง   สาขางานเทคนิคการควบคุมงานกอสราง 

- สาขาวิชาโยธา   สาขางานโยธา    

- สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรรม สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม  

- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

- สาขาวิชาเทคโนโยลีคอมพิวเตอร สาขางานระบบเครือขายและสารสนเทศ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.) 

- สาขาวิชาพณิชยการ    สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.)    

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน  

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ระดับ ปวส.) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. สภาพการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพภายใน  

วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดสรางความตระหนักใหกับครู เจาหนาท่ี พนักงานราชการ 

และคนงานเจาหนาท่ี โดยไดดําเนินการในเรื่องการสรางความตระหนักดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายใหครู เจาหนาท่ี พนักงานราชการและคนงาน
เจาหนาท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ีและสุดความสามารถ ซ่ึงหนาท่ีท่ีทุกคนไดรับ
มอบหมาย     จะสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔ และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 255๔ 

2. วิทยาลัยฯ จัดการประชุมชี้แจงใหครู พนักงานราชการ เจาหนาท่ีและคนงาน
เจาหนาท่ี ไดรับความรูความเขาใจรายละเอียดตาง ๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนพัฒนาสถานศึกษา    
ป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 255๔ 

3. วิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม
ตาง ๆ ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา ป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔ และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปการศึกษา 255๔  

4. วิทยาลัยฯ สงเสริมใหมีการประกวดหรือแขงขัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติ โครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา ป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 
255๔ และแผนพัฒนาการศึกษาปการศึกษา 255๔ 

5. ใหความสําคัญกับแผนกวิชาในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
6. สรางความสามัคคี ใหทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ี 
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7. นําหลักการพัฒนาคุณภาพงานตามวงจร PDCA ไปใชในการปฏิบัติงานทุกงาน 
ทุกโครงการ และทุกกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลในการ
สืบคนไดอยางดี 

8. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู เจาหนาท่ี พนักงาน
ราชการและคนงานภารโรงอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

9. มีการประชาสัมพันธทุกรูปแบบในการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทุกคนไดมีความรูและรับทราบรายละเอียดตาง ๆ 

10. ผูบริหารใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดี ไดแก หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

11. วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ประหยัด คุมคา และเปนธรรม 

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ไดใหครู พนักงานราชการ เจาหนาท่ีและคนงานเจาหนาท่ีมี

ความพยาม ดังนี้  

1. ครูดําเนินงานและบูรณาการการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนา สถานศึกษา ป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ปการศึกษา 255๔ 

2. ครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
นโยบาย 3 D 

3. ครูประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนตัวอยางท่ี
ดีตอนักเรียน นักศึกษา สังคมและชุมชน 

4. สงเสริมใหครู พนักงานราชการ เจาหนาท่ีและคนงานเจาหนาท่ี ไดพัฒนาตนเอง 
เชน การประชุม อบรม ศึกษาตอ และดูงาน 

5. กําหนดระเบียบการปฏิบัติงานของครู บุคลากร อยางชัดเจน เชน การแตงกาย 
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

6. พัฒนาหลักสูตร วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง การจัดการเรียนการสอน
เปนชิ้นงานโครงการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานความรูและประสบการณของครู 

7. จัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และผูสอน เชน กีฬา อนุรักษ
ธรรมชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนและผูสอนมี ความรัก ความสามัคคี  

๘. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม หรือโครงการรวมแผนพัฒนาสถานศึกษา ป 

พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา255๔ เพ่ือนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป 

8. จัดสรรงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือครุภัณฑ สิ่งกอสราง วัสดุ อยางท่ัวถึงและ
เปนธรรม 
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4. จุดเดน-จุดท่ีตองพัฒนา 
จุดเดน 
1. สถานศึกษาใหการสนับสนุน และพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา ทําใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีมาตรฐานทางวิชาชีพเปนท่ียอมรับ ขององคกรและหนวยงานอ่ืนๆ 

  2. ผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบมุงเนนสมรรถนะ และบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกนโยบาย 3 D ของรัฐบาลทุก

รายวิชา 

  3. มีความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรของจํานวนผูเรียน ตอเครื่อง

คอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอร 1 คน : 1 เครื่อง 

  4. สถานศึกษาจัดสถานท่ี หองเรียน อาคารประกอบ หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ไดเหมาะสมตอการเรียนการสอน มีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรู 

  5. ครูผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตนเองท้ังดานวิชาชีพและ

วิชาการตามหนาท่ีรับผิดชอบ 

  6. มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

  7. สถานศึกษามีการจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาคีและระบบปกติ 

  8. มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริม ดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ ดานบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนท่ียอมรับของสังคม  

  9.  มีกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการวิชาการและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนอยาง

หลากหลาย 

  10. ทุกแผนกวิชามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรม งานวิจัย 

สิ่งประดิษฐและโครงงานวิทยาศาสตร ท้ังในหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส. 

  11. ผูบริหาร บริหารงานสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา และสามารถพัฒนาตนเอง 

  12. ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีจนสามารถพัฒนาตนเองได 

  13. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเ กิดการพัฒนา

สถานศึกษาอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิผล สามารถเปนแบบอยางท่ีดีแกสถานศึกษาอ่ืนได 

14. มีระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
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จุดท่ีตองพัฒนา 

1. ควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดซ้ือ วัสดุฝก สื่อการเรียนการสอน ใหเพียงพอ 

และควรบันทึกการใชครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 

  2. การทําโครงการ กิจกรรมตางๆ ควรดําเนินการใหครบวงจร PDCA 

  3. ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรมาประยุกตจัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม วิจัย โครงงานวิทยาศาสตร และโครงการวิชาชีพ  

ใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

4. ควรปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน และระบบ

การดูแลและชวยเหลือผูเรียนเพ่ือแกไขปญหาจากสาเหตุท่ีผูเรียนออกกลางคัน 

5. แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหนาท่ีผลิตและพัฒนาผูเรียนดาน

อาชีวศึกษา ระดับตาง ๆ ใหมีคุณภาพ มีความรูและสมรรถนะทางวิชาชีพเปนไปตามมาตรฐานและ

เพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีการปฏิรูประบบ

อาชีวศึกษาในการตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการนํารองรวมกลุมสถานศึกษาเปนสถาบัน มีการ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลและผานอินเตอรเน็ต จัดการเรียน

การสอนรวมกับสถานประกอบการ จัดประกวดสิ่งประดิษฐและแขงขันหุนยนต เพ่ือใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550–2554) และแผนการศึกษาแหงชาติ 

(พ.ศ.2545–2559) วิทยาลัยเทคนิคยะลา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ. 2552–2554) 

โดยความรวมมือของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผูเก่ียวของ เพ่ือรวมวิเคราะห สังเคราะห 

ประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา 

เปาหมาย 

  1. การพัฒนาดานการเรียนการสอน 

  2. การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ 

  3. การพัฒนาดานทรัพยากร 

  4. การพัฒนาดานสภาพแวดลอม 

  5. การพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  6. การพัฒนาดานกํากับการตรวจสอบ 

วิธีดําเนินการ 

จากเปาหมาย ฝายแผนงานและความรวมมือ ไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการตางๆ 

ซ่ึงมีแผนกวิชา/งาน หรือฝายรับผิดชอบโครงการ รายละเอียดตาง ๆ เชน วัตถุประสงค เปาหมาย 
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งบประมาณ วันเวลาท่ีดําเนินงาน ไดกําหนดไวชัดเจน มีการประชุมกอนดําเนินงาน ในขณะ

ดําเนินงานมีการรายงานผลและประเมินผลการดําเนินงาน มีการควบคุม ดูแล ติดตามอยางตอเนื่อง 

สมํ่าเสมอทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เชน ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน     

(Fixit Center) 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 มีโครงการท่ีดําเนินการจํานวน 34

โครงการ เปนโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม

ผูเรียน การพัฒนาครู การปรับปรุงหองเรียน ระบบน้ําประปา ไฟฟา สภาพแวดลอม พัฒนางานสังคม 

ชุมชน ตามโครงสรางของวิทยาลัยฯ การบริหารชุมชน สังคม ซ่ึงทําใหผูเรียนไดรับประโยชน ครูมีการ

พัฒนา แผนกวิชาไดจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ อยางเหมาะสม และผูบริหารไดบริหารจัดการงานตาง ๆ       

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ จึงนับไดวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2554 

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังมีตัวบงชี้ความสําเร็จอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ทักษะในวิชาชีพ งานวิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ 

2. อาคารสถานท่ีและภูมิทัศนเอ้ือตอการเรียนรู 
3. ศูนยขอมูลสารสนเทศทันสมัย และมีประสิทธิภาพท่ีดี 
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ผูเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณคือ เทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย และมีจุดเดน 

จุดเนน เปนอัตลักษณคือ สืบสานวัฒนธรรม 



ตอนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

1.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 

1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคยะลาเปดสอนตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2500 โดยไดชื่อวาโรงเรียนชาง
ไมยะลาและไดเขาอยูในโครงการสนธิสัญญาปองกันเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต (สปอ.) เม่ือปการศึกษา 
2503  ปการศึกษา 2510 ไดรวมโรงเรียนการชางสตรีเขากับโรงเรียนการชางยะลา โดยใชชื่อวา
โรงเรียนการชางยะลา ปการศึกษา 2522 ไดเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 

วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยูในท่ีดินพัสดุหมายเลข 11174 มีเนื้อท่ีประมาณ 76 ไร 

ตั้งอยูเลขท่ี 1280131 ถนนพิพิธภักดี หมูท่ี 6 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 

วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยูในเขตเทศบาลนครยะลา ทิศเหนือติดกับโรงเรียน

คณะราษฎรบํารุงจังหวัดยะลา  ทิศใตติดกับศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบจังหวัดยะลา 

ทิศตะวันออกติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และทิศตะวันตกติดกับถนนพิพิธภักดี วิทยาลัยเทคนิค

ยะลาตั้งอยูในเขตชุมชนเมือง มีสภาพสังคมพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

กิจกรรมท่ีจัดรวมกันอยูสมํ่าเสมอคือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการใชสถานท่ีเปนท่ีออกกําลังกาย

ยามเชาโดยการเตนแอรโรบิก และยามเย็น จัดใหมีการเลนกีฬา เชน ตะกรอ เปตอง วิ่งออกกําลังกาย

ในสนามภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา สถานท่ีวิทยาลัยเทคนิคยะลามีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ 

เนื่องจากอยูในตัวเมืองจังหวัดยะลา 
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1.1.4 งบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 18,269,165.95 บาท รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 งบดําเนินการ งบประมาณ ประจําปการศึกษา 2555 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร 

(เงินเดือน, เงินประจําตําแหนง,เงินวิทยฐานะ,คาจางลูกจางประจํา) 
45,095,880.00 

2. งบดําเนินงาน 
2.1 งบดําเนินงาน (ของแผนงาน โครงการในแผนปฏิบัติการประจําป) 
2.2 คาสาธารณูปโภค 

5,575,603.00 
2,938,733.00 

3. คาเสื่อมราคา 4,174,441.80 
4. งบเรียนฟรี 15 ป : คาจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน) 

4.1 คาจัดการเรียนการสอน 
4.2 คาหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ+กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

7,996,650.00 
4,332,674.15 

5. งบรายจายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษตางๆ) 
5.1 โครงการ Fixit Center 
5.2 โครงการสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 
5.3 โครงการคุณธรรมนําความรูสูเศรษฐกิจพอเพียง 
5.4 โครงการหารายไดระหวางเรียน 
5.5 โครงการสรางอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น 
5.6 R-Radio ศูนยฝกวิชาชีพชุมชน 

 
1,148,000.00 

150,000.00 
40,000.00 
78,200.00 

209,200.00 
140,000.00 

รวบงบดําเนินการท้ังส้ิน 18,269,165.95 

1.2 สภาพปจจุบันของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

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

สภาพปจจุบันของสถานศึกษาดังนี้ 

1.2.1 จํานวนผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 2555 ดังแสดงในตารางท่ี 1.2 - 1.5 

ตารางท่ี 1.2 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ 

  
หลักสูตร รวม 

ปกติ+ทวิภาค ี เทียบโอน ชาย หญิง ท้ังหมด 
ปวช.1 379 0 0 0 317 80 397 
ปวช.2 240 0 0 0 188 52 240 
ปวช.3 158 0 0 0 91 67 158 
รวมระดับ ปวช. 795 0 0 0 596 199 795 
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หลักสูตร รวม 

ปกติ+ทวิภาค ี เทียบโอน ชาย หญิง ท้ังหมด 
ปวส.1 306 0 0 0 257 49 306 
ปวส.2 260 0 0 0 209 51 260 
รวมระดับ ปวส. 566 0 0 0 466 100 566 

รวมท้ังหมด 1,361 0 0 0 1,062 299 1,361 

ตารางท่ี 1.3 จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง 

ผูบริหาร/แผนกวิชา 
จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง ผูบริหาร/ครู 

ขา
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

อัต
รา

จา
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
เอ

ก 

ป.
โท

 

ป.
ตร

 ี

ต่ํา
กว

า 
 

คร
ูผูช

วย
 

คร
ู (ค

.ศ
.1

) 

ชํา
นา

ญ
กา

ร 
(ค

.ศ
.2

) 

ชํา
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 
(ค

.ศ
.3

) 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 (ค
.ศ

.4
) 

ฝายผูบริหาร 5 5 0 0 5 0 0 4 1 0 0 0 3 2 0 
เครื่องกล 20 14 6 0 20 0 0 7 13 0 0 1 9 4 0 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง/
เทคนิคการผลิต 

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

4 2 0 

โลหะการ/เทคนิคโลหะ 6 6 0 0 6 0 0 2 4 0 0 0 6 0 0 
ไฟฟากําลัง 12 12 0 0 12 0 0 3 9 0 0 0 9 3 0 
อิเล็กทรอนิกส 12 6 4 2 9 3 1 2 9 0 0 1 5 0 0 
การกอสราง 7 7 0 0 7 0 0 4 3 0 0 0 4 3 0 
เทคนิคสถาปตยกรรม 5 5 0 0 4 1 0 2 3 0 1 0 0 0 0 
โยธา 2 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 
ผลิตภัณฑยาง/เทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร 

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

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4 2 1 1 3 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอรธุรกิจ 11 11 0 0 3 8 0 4 7 0 2 1 8 0 0 
เทคนิคพ้ืนฐาน 9 9 0 0 8 1 0 0 9 0 0 0 8 1 0 
สามัญ 13 11 2 0 4 9 1 8 3 1 0 1 8 2 0 
สัมพันธ 9 7 1 1 2 7 0 5 4 0 0 0 7 0 0 

รวมท้ังหมด 125 104 15 6 93 32 2 46 76 1 4 4 74 18 0 
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ตารางท่ี 1.5  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ           

วุฒิการศึกษา 

งานตามโครงสรางบริหาร
สถานศึกษา 

จํานว
น  

(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ขา
รา

ชก
ร 

ก.
พ.

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ม.
ตน

 ห
รือ

ต่าํ
กว

า 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

า 
ป.

ตร
 ี

ขาราชการพลเรือน 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
ลูกจางประจํา 10 0 10 0 0 9 1 8 1 1 0 
ลูกจางช่ัวคราว 18 0 0 0 18 6 12 0 0 0 0 
พนักงานราชการ 
(เจาหนาท่ี) 

40 0 0 
40 

0 15 25 21 12 7 0 

 70 1 10 40 18 30 39 29 13 9 0 
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1.3 ระบบโครงสรางบริหาร 
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 

ปการศึกษา 2532  ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาดีเดนของกรมอาชีวศึกษา 
ปการศึกษา 2536  ไดรับการเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปน สถานศึกษาท่ีไดรับรางวัล

พระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตการศึกษา 2 
ปการศึกษา 2537  ไดรับการเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปน สถานศึกษาท่ีไดรับรางวัล

พระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตการศึกษา 2 
ปการศึกษา 2539  ไดรับคัดเลือกจากกองวิทยาลัยเทคนิคยะลาเปน 1 ใน 12 สถานศึกษา

เ ป า ห ม า ย ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ บั ญ ญั ติ  1 0  ป ร ะ ก า ร  ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา 2540  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปน สถานศึกษาไดรับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตการศึกษา 2  

ปการศึกษา 2541  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปน สถานศึกษาไดรับรางวัล
พระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตการศึกษา 2 (ครั้งท่ี 2) 

ปการศึกษา 2542  ไดรับรางวัลมาตรฐานอาชีวศึกษาดีเดน ของกรมอาชีวศึกษา ไดรับรางวัล
สถานศึกษาดีเดนตามโครงการประเมินสถานศึกษาท่ีดําเนินการปองกัน
การใชสารเสพติดของศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 12 

ปการศึกษา 25430-2544 ไดรับคัดเลือกใหเปนเครือขายตนแบบ ของสถาบันพัฒนา
ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา 2544  ไดรับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปน สถานศึกษาท่ีไดรับ
พระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตการศึกษา 2  

ปการศึกษา 2545 นายกําจัด  บุญพันธุ ไดรับรางวัล "ขาราชการตัวอยาง" จาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

ปการศึกษา 2545 นายปรีชา   ทองจันทร  ไดรับรางวัลเข็ม "คุรุสดุดี"  จากหนวยงานคุรุสภา 
ปการศึกษา 2546  ไดรับรางวัล “อาชีวศึกษาดีเดนภาคใต” 
ปการศึกษา 2547  ไดรับรางวัล “อาชีวศึกษาดีเดนภาคใต” 
ปการศึกษา 2548  ไดรับรางวัล “อาชีวศึกษาดีเดนภาคใต” 
ปการศึกษา 2548 ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ

อาคารและสิ่งกอสราง 
ปการศึกษา 2548 ไดรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ

นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ  จํานวน  2  คน  คือ   

 ระดับ  ปวช.  นายวิชชาธร  บุญเพ็ง  
 ระดับ ปวส. นางสาวกุลฤดี   วงษประดับ 
ปการศึกษา 2549 นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษา

ขนาดใหญ  จํานวน  2  คน  คือ 
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 ระดับ  ปวช. นางสาววิมลศิริ   สิทธิถาวร  
 ระดับ ปวส.  นายวิภู    ตันตนันตา  
ปการศึกษา 2550 นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาประเภทสถานศึกษา

ขนาดใหญ  จํานวน  2  คน  คือ 
 ระดับ  ปวช.  นายรังสิมันต    เพ็ชรชัย 
 ระดับ ปวส.  นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณวงศ 
ปการศึกษา 2551  นักศึกษาไดรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษา

ขนาดใหญ 
 ระดับ ปวช.  นายบงกช    ยุพา 
 ระดับ ปวส.  นายชัยณรงค สุวพนาวิวัฒน 
 ไดรับเกียรติบัตรสนับสนุนสถานท่ีเพ่ือดําเนินการฝกนักศึกษาวิชาทหาร 

ศูนยยอยท่ี 1 จากหนวยฝกทหาร  จังหวัดปตตานี  คายอิงคยุทธบริหาร   
ปการศึกษา 2552  ไดรับเกียรติบัตรไดรับการคัดเลือกเปนหนวยมาตรฐาน  ระดับเหรียญ

ทองแดง  กลุมจังหวัดยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส  ในการประชุมทาง
วิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตประเทศไทย  ระดับภาค  ครั้งท่ี 20   

ปการศึกษา 2552  ไดรับรางวัล Best Practice ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนดีเดน ประเภทดาน
การยกระดับชางชุมชนอันดับ  3 ผลการดําเนินงาน จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 ไดรับรางวัล Best Practice ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนดีเดน  ประเภท  
ดานการยกระดับชางชุมชน  อันดับ  3 ระดับภาค  จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 ไดรับเกียรติบัตรวิทยาลัยเทคนิคยะลาสนับสนุนสถานท่ีเพ่ือดําเนินการฝก
นักศึกษาวิชาทหารศูนยฝกยอยท่ี 2 จากหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร 
จังหวัดปตตานี คายอิงคยุธบริหาร  

 ไดรับโลเพ่ือแสดงวาเปนสถานศึกษาวิชาทหารดีเดน จากหนวยฝก
นักศึกษาวิชาทหาร  จังหวัดปตตานี  

 ไดรับเกียรติบัตรวิทยาลัยเทคนิคยะลาไดรับการคัดเลือกเปนหนวย
มาตรฐาน  ระดับเหรียญทองแดง  กลุมจังหวัดยะลา  ปตตานี  และ
นราธิวาส  ในการประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหง
ประเทศไทย   ระดับภาค  ครั้งท่ี 20 

 ไดรับรางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเดนทหาร  จากหนวยฝกนักศึกษา
วิชาทหาร จังหวัดปตตานี 

 ไดรับรางวัลผลการดําเนินงานศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนดีเดนระดับจังหวัด 
(Best Practice) ประเภทท่ี 1 ดานยกระดับชางชุมชน จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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 ไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแขงขันประกวดดนตรีโฟลค
ซองในประชุมทางวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 
ระดับภาคใต ครั้งท่ี 20 

 ไดรับโลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1งานกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากยางแหง สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร การแขงขันวิชาชีพระดับ
ภาคใต  ครั้งท่ี 20 

 ไดรับโลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 งานกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากน้ํายาง สาขา  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร การแขงขันวิชาชีพระดับ
ภาคใต  ครั้งท่ี 20 

 ไดรับโลรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา
เครื่องมือกลและซอมบํารุง(ทักษะ กลึง กัด ตัด ไส) ระดับภาคใต 
ประจําปการศึกษา 2552 

ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดรับโลรางวัล เปนสถานศึกษาท่ีฝกงานภาคปฏิบัติ 
โครงการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากอน แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ปงบประมาณ 2552 

 วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดรับโลรางวัล ไดสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัด
งานเทศนมหาชาติทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 82 พรรษา 

 ไดรับรางวัล สนับสนุนการแขงขันกีฬาอาชีวเกมส ภาคใต ครั้งท่ี 9 
 ไดรับโลรางวัล โครงการคายคุณธรรมเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2553 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี แก   นายสิทธิชัย  ชานันโท  นักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

ปการศึกษา 2553 ไดรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง จากเครือขายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ  

 ไดรับรางวัลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ไดรับโลเพ่ือแสดงวาวิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมเครื่องทํากอนอิฐบล็อกและจัดอบรมการทําอิฐบล็อกใหกับกลุม
อาชีพ  องคการเยาวชนตําบลหวยกระทิง  ตามโครงการยุทธศาสตรการ
พัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  จากมูลนิธิสุขแกว แกวแดง   

 ไดรับรางวัลชนะเลิศ  คอนกรีตพลังชาง  อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 8  ประเภท
คอนกรีตกําลังสูง  ภาคใต จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
รวมกับริษัทเอสซีจี  ซีเมนต จํากัด   
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 ไดรับเกียตริบัตร ท่ีสนับสนุนสถานท่ีเพ่ือดําเนินการฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร  ศูนยฝกยอยท่ี 3  จังหวัดยะลา  จากหนวยฝกนักศึกษาวิชาทหาร 
จังหวัดปตตานี คายอิงคยุทธบริหาร   

 ไดรับรางวัล The best practice ระดับจังหวัด โครงการคายคุณธรรมใน
สถานศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

ปการศึกษา 2554 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการ  
ประเภทความคิดสรางสรรค งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต 
จากสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 12  

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คอนกรีตพลังชาง อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 
9  ประเภทคอนกรีตกําลังสูง ภาคใต   

ปการศึกษา 2554  ไดรับประกาศเกียรติคุณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา หนวยมาตรฐาน ระดับ
เหรียญทอง ระดับภาคใต  จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนภาคใตเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ สาขา
การเขียนโปรแกรมและการควบคุมดวย PLC ระดับชาติ ท่ีจังหวัดเชียงราย  
คือ   

     1.  นายพิเชษฐ   แกวเขียว นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาชางไฟฟา 
     2.  นายวิสุทธิ์    คํามณี      นักศึกษาชั้น ปวส.2 แผนกวิชาชางไฟฟา 

ปการศึกษา 2555  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คายยอยดีเดน  จากงานชุมนุมลูกเสือ  
เนตรนารีวิสามัญ  อาชีวศึกษาภาคใต  ครั้งท่ี 4 (รางวัลและผลงานของ
สถานศึกษา ครูและบุคลการทางการศึกษา ผูเรียนซ่ึงเปนท่ียอมรับของ
สังคมในรอบปการศึกษา) 

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพประเภท 
ทักษะงานออกแบบสถาปตยกรรม นางสาวดวงตา  แจงศรี  ระดับ ปวส. 
จากงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 23  ปการศึกษา 
2555 

 ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะวิชาชีพ  ประเภท  ทักษะงาน
ออกแบบสถาปตยกรรม นางสาวยานูวา  จะกียา  ระดับ ปวส. จากงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 23 ปการศึกษา 2555 

 ไดรับรางวับรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
ประเภทการประกวดมารยาทไทย นายฐวัฒน  มุนินทรนพมาศจากงาน
มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต  ครั้งท่ี 21 ปการศึกษา 2555  

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับ
ภาค ภาคใต ครั้งท่ี 21 ปการศึกษา 2555 

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
ประเภท การประกวดมารยาทไทย  นางสาวกนกวรรณ  มะอักษร  จาก
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งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 21 ปการศึกษา 
2555 

 ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพ ประเภท การ
แขงขันงานไมเครื่องเรือน นายมูฮําหมัดไซดี  วาเตะ จากงานมหกรรม
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 23 ปการศึกษา 2555 

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันทักษะวิชาพ้ืนฐานการ

ประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงหญิง  นางสาวจิราพร  ทิศคง

ทอง  จากงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต ครั้งท่ี 23 ป

การศึกษา 2555 

1.5 ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ความสําเร็จตามเปาหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ซ่ึงประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
1.4.1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 80 

ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย 
1.4 .2  หลั กสู ตรและการจั ดการ เ รี ยนการสอน
อาชีวศึกษา 

พัฒนาใหมีหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนใหท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ  

1.4.3 การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา พัฒนาใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา เปน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนท่ียอมรับ
ทําใหมีผูใสใจเรียนสายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
ไมนอยกวารอยละ 5  

1.4.4 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถออกใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
แกชุมชน  โดยจัดทําโครงการไมนอยกวา 
2 โครงการ  ผูเรียนออกใหบริการไมนอย
กวารอยละ 60 และผูเขารับบริการไม
นอยกวา 5 ชุมชน 

1.4.5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย 

สามารถจัดทําสิ่ งประดิษฐ เ พ่ือสง เขา
ประกวดในระดับชาติ ไมตําวา 3 ชิ้นตอป 

1.4.6 การปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 
 
 
 

ผูเรียนมีจิตสํานักในความเปนไทย และ
พลเมืองโลก ไมนอยกวารอยละ 80 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
1.4.7 การประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา ของสํานักมาตรฐานการ
อาชี ว ศึ กษาและวิ ช าชีพ  สํ านั ก ง าน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.4.8 มารยาทไทยในวิทยาลัยเทคนิคยะลา ผูเรียน ครู และบุคลกรทางการศึกษาทุก
คน  มีมารยาทในการทักทายกัน  โดยเม่ือ
เจอกันยกมือไหว ในแบบ วิทยาลัยเทคนิค
ยะลา 

1.6 ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 

ความสําเร็จตามเปาหมายของแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา 2555 ซ่ึง

ประชาคมของสถานศึกษาใหความเห็นขอบดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ 
1.5.1 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย ของผูเรียน และ
ครูบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ผู เ รี ย น  แ ล ะ ค รู  บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ น
สถานศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน  ลดการเกิดอุบัติเหตุท้ังภายใน
และโดยรอบสถานศึกษา  ใหเปน ศูนย 

1.5.2 ความเสี่ยงดานการทะเลาะวิวาท ผูเรียนมีเหตุทะเลาะวิวาทไมเกินรอยละ 
0.5 ของผูเรียนท้ังหมด 

1.5.3 ความเสี่ยงดานสิ่งเสพติด ผูเรียนติดสารเสพติดไมมีในสถานศึกษา 
1.5.4 ความเสี่ยงดานสังคม เชน การตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

ผู เรียนทองกอนวัยอันควรตองไม มีใน
สถานศึกษา 

1.5.5 ความเสี่ยงดานการพนันและม่ัวสุม ผูเรียนไมม่ัวสุม และเลนการพนัน ภายใน
สถานศึกษา 

 



ตอนท่ี 2 
การดําเนินงานของสถานศึกษา 

2.1 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษา 

 ปรัชญา : สรางวินัย ใหวิชา พัฒนาสังคม 

 วิสัยทัศน : มุงม่ันผลิตผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูมาตรฐานวิชาชีพ 

ทันตอเทคโนโลยีและสอดคลองกับตลาดแรงงาน ภายใน ป 2557 

 พันธกิจ : 1.  จัดการระบบการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานวิชาชีพ 

   2. ใหบริการดานวิชาชีพแกชุมชน 

   3. พัฒนาบุคลากร และผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชในระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 อัตลักษณ : “เทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย” 

 เอกลักษณ : “สืบสานวัฒนธรรม” 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 

ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ผูเรียนและผูสําเร็จ

การศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวารอยละ 
80 ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย 

1. โครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพทุก
สาขา 

2. โครงการทุนเรียนฟรี 
3. โครงการเชื่อมโยง

การศึกษากับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

4. โครงการจัดการศึกษา
ใหกับผูดอยโอกาสทาง
การศึกษา 

5. โครงการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษา 

6. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีพ่ึง
ประสงคแกนักศึกษา 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
7. โครงการศูนยการเรียนรู

และ Internet 
8. การวิจัยเพ่ือหาทาง

แกไขใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษามากข้ึน 

2. หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาใหมีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนให ท่ีสอดคลองกับ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการ  

1. โครงการวิเคราะห
ขอสอบ 

2. อาจารยท่ีปรึกษา 
ผูปกครอง รวมมือดูแล
นักศึกษากันอยาง
ใกลชิด 

3. โครงการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอน 

4. โครงการจัดทําและ
พัฒนาชุดการเรียนการ
สอน 

5. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานท่ี และ
สิ่งแวดลอมภายใน
สถานศึกษา 

3. การบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

พัฒนาใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา เปน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและเปนท่ี
ยอมรับทําใหมีผูใสใจเรียนสายอาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน ไมนอยกวารอยละ 5  

1. โครงการวางพวงมาลา 
2. โครงการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม 
ความดีงามตามหลัก
ศาสนา ( 3 D ) 

3. โครงการปฐมนิเทศ 
4. โครงการเทศมหาชาติ 
5. โครงการพิธีไหวครู 
6. โครงการเดิน

เทิดพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหามหาราชินี 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
7. โครงการเดิน

เทิดพระเกียรติวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 
ธันวามหาราช 

8. โครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

9. โครงการจัดทําพวง
มาลา วันปยะมหาราช 

10. โครงการประเพณีลอย
กระทง 

11. โครงการเจาภาพกฐิน 
12. โครงการถวายผาปา 
13. โครงการวันรักตนไม

ประจําป 
14. โครงการประเพณีเทียน

พรรษา 
15. โครงการงานสมโภชน

หลักเมืองยะลา 
16. โครงการประกวดสุด

ยอดคนพันธ R ป 5 
ระดับภาค 

17. โครงการสุดยอดคน
พันธ R ป 5 ระดับชาติ 

18. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ขาราชการ พนักงาน 
ลูกจางและ 

    พุทธศาสนิกชน 
19. โครงการเขารวมแขงขัน

กีฬาอาชีวะเกมสภาคใต 
ครั้งท่ี 10 

20. โครงการแขงขันกีฬาคน
พันธ R ระดับชาติ 

21. โครงการกีฬา อบจ.คัพ 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
22. โครงการกีฬาสีภายใน

ตานยาเสพติด 
23. โครงการรวมประชุม

องคการระดับชาติ 
24. โครงการพิธีมอบ

ประกาศนียบัตร ปวช.
3 และ ปวส.2 

25. โครงการกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา 

26. โครงการรณรงคใหใช
สถานท่ีปฏิบัติศาสนากิจ 

27. โครงการตรวจสารเสพ
ติดในสถานศึกษา 

28. โครงการประชาสัมพันธ
สถานศึกษา 

4. การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

สามารถออกใหบริการวิชาการและ
วิ ช า ชี พ  แ ก ชุ ม ช น  โ ด ย จั ด ทํ า
โครงการไมนอยกวา 2 โครงการ 
ผูเรียนออกใหบริการไมนอยกวารอย
ละ 60 และผูเขารับบริการไมนอย
กวา 5 ชุมชน 

1. การแขงขันวิชาชีพ 
สาขาวิชาชางเชื่อม
โลหะประจําป
งบประมาณ2553 
(เจาภาพระดับภาค) 

2. โครงการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ ระดับภาคใต 
และระดับชาติ 

3. โครงการแขงขันวิชาชีพ
ระดับแผนก 

4. โครงการอบรมวิชาชีพ
แกชุมชน 

5. โครงการอาชีวะบริการ 
โครงการ Fix it 
Center 

5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย 

สามารถจัดทําสิ่งประดิษฐเพ่ือสงเขา
ประกวดในระดับชาติ ไมตําวา 3 
ชิ้นตอป 

1. โครงการพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียน 

2. โครงการสงเสริม
สิ่งประดิษฐ วิจัย 
นวัตกรรม 
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ดาน เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. โครงการสรางหุนยนต

แขนกลในงาน
อุตสาหกรรม YTC –4  

6. การปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลก 

ผูเรียนมีจิตสํานักในความเปนไทย 
และพลเมืองโลก ไมนอยกวารอยละ 
80 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ระบบขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

2. โครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 
2555 

3. โครงการสงเสริมการ
เลื่อนวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

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

สถานศึกษามีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของสํานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. โครงการเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

2. จัดทําคูมือและแผนการ
ประกันคุณภาพ
ประจําป 

8. มารยาทไทยใน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ผูเรียน ครู และบุคลกรทาง
การศึกษาทุกคน มีมารยาทในการ
ทักทายกัน โดยเม่ือเจอกันยกมือไหว 
ในแบบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

1. โครงการอบรมหนาเสา
ธง ทุกวันในตอนเชา 
เก่ียวกับมารยาทในการไหว 
และมารยาทท่ัวไป 
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2.3 มาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยง 

เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความ

เสี่ยงจึงกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 

ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ 
2.3.1 ความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยของผูเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จัดระบบรักษาความปลอดภัย
อยางท่ัวถึงครอบคลุมท้ังผูเรียน ครู 
แ ล ะ บุ ค ล าก ร  ท รั พย สิ นท า ง
ราชการ จัดสถานท่ีจอดรถสําหรับ
บุคคลภายนอก ผู เขามาติดตอ 
และท่ีจอดรถสํ าหรับนัก เรี ยน
นักศึกษา เพ่ือความเปนระเบียบใน
การดูแลความปลอดภัย ภายใน
สถานศึกษา 

มี ร ะ บ บ เ ว ร ย า ม รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยท้ังกลางวัน และกลางคืน 
การติดตั้งกลองวงจรปด ท่ัวบริเวณ
สถานศึกษา และมีเวรครู(ชาย) 
สําหรับการตรวจความเรียบรอย
ภายในวิทยาลัย ในเวลากลางคืน 

2.3.2 ความเสี่ยงดานการ
ทะเลาะวิวาท 

จั ด ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล  นั ก เ รี ย น
นัก ศึกษา ดู แล เรื่ อ งการ เรี ยน 
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือปองกันการทะเลาะวิวาท และ
มีปญหาของนักเรียน นักศึกษา 

มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา 
โดยมีครูท่ีปรึกษาประจําหองเรียน 
จํานวน 1-2 คน เพ่ือใหคําปรึกษา
ทุกเรื่องท่ีนักเรียนมีปญหา  

2.2.3 ความเสี่ยงดานยาเสพติด จัดใหมีการตรวจสุขภาพ ประจําป 
และตรวจสารเสพติด ปละ 2 ครั้ง 
เพ่ือระวังการแพรระบาทของสาร
เสพติดในสถานศึกษา  

มีระบบการตรวจสุขภาพ และ
ตรวจสารเสพติดประจําป มีการจัด
อบรมเรื่องพิษรายของสารเสพติด  

2.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม 
เชน การตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร 

จัดใหมีการตรวจสุขภาพ ประจําป 
และตรวจสารเสพติด ปละ 2 ครั้ง 
แ ล ะ ใ ห ค ว าม รู เ ก่ี ย ว กั บ เ รื่ อ ง
เพศศึกษา และแนะนําวิธีการ
ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร  

มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา 
โดยมีครูท่ีปรึกษาประจําหองเรียน 
จํานวน 1-2 เพ่ือใหคําปรึกษาทุก
เรื่องท่ีนักเรียนมีปญหา และจัด
กิจกรรมใหความรูเรื่องเพศศึกษา 
และปญหาท่ีเกิดจากการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร และโรคท่ีเกิดจาก
การมีเพศสัมพันธ เพ่ือใหนักเรียน
นัก ศึกษาตระหนัก ถึงการจะมี
เพศสัมพันธท่ีไมเหมาะสม 
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ดาน มาตรการปองกันและควบคุม เปาหมายความสําเร็จ 
2.3.5 ความเสี่ยดานการพนัน
และการม่ัวสุม 

จั ด ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล  นั ก เ รี ย น
นัก ศึกษา ดู แล เรื่ อ งการ เรี ยน 
พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือปองกันการพนันม่ัวสุม  

มีระบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา 
โดยมีครูท่ีปรึกษาประจําหองเรียน 
จํานวน 1-2 เพ่ือใหคําปรึกษาทุก
เรื่องท่ีนักเรียนมีปญหา 

(ใหจัดทําจนครบเปาหมายความสําเร็จทุกขออยางสอดคลองกับแผนการบริหารความเสี่ยง) 

2.4 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 2.4.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ตัวบงช้ีท่ี 
ผลการ 
ประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับการ 
ประเมิน 
(รอยละ) 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี ้

1. ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระสาขาท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป 

3.67 73.40 ดี 

ตัวบงชี้
พ้ืนฐาน 

 

2. ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการทํางาน 2.47 49.33 ตองปรับปรุง 

3. ผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพ
จากองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ 

3.51 70.20 ดี 

4. ผลงานท่ีเปนโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐของผูเรียนท่ีไดนําไปใชประโยชน 

2.57 50.14 พอใช 

5. ผลงานท่ีเปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค 
หรืองานวิจัยของครูท่ีไดนําไปใชประโยชน 

2.54 50.08 พอใช 

6. ผลงานใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ีสงเสริม
การพัฒนาทักษะผูเรียน 

5 100 ดีมาก 

7. ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 5 100 ดีมาก 
8. ผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการและ
ผูบริหารสถานศึกษา 
  8.1 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  8.2 ผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 

 
 

5 
 

4.67 

 
 

100 
 

93.40 

 
 

ดีมาก 
 

ดีมาก 

9. ผลการใชระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

5 100 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 100 ดีมาก 
11. ผลการบริหารความเสี่ยง 4.25 85 พอใช 
12. ผลการสรางการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 4 80 ด ี
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ตัวบงช้ีท่ี 
ผลการ 
ประเมิน 
(คะแนน) 

ระดับการ 
ประเมิน 
(รอยละ) 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี ้

13. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน 

4 80 ดี 

รวมคะแนนกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน 4.45 89 ดีมาก 
14. ผลการพัฒนาอัตลักษณของผูเรียนตาม
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ จุดเนนและจุดเดนของ
สถานศึกษา 
  14.1 ผลการพัฒนาอัตลักษณของผูเรียนตาม
เปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
  14.2 ผลพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 
 
 

5 
 
 

5 

 
 
 

100 
 
 

100 

 
 
 

ดีมาก 
 
 

ดีมาก 

ตัวบงชี้ 
อัตลักษณ 

รวมคะแนนกลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ 5 100 ดีมาก 
15. ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 4 80 ด ี

ตัวบงชี้
มาตร 

การสงเสริม 

16. ผลการพัฒนาคุณภาพครู 4 80 ด ี
17. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรู 4.50 90.0 ดีมาก 
18. การสรางการมีสวนรวมและการขยายโอกาส
ทางการศึกษา 

4.50 90.0 ดีมาก 

รวมคะแนนกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 4.40 88 ดีมาก 
รวมท้ังส้ิน 4.43 88.50 ดี 

 

ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
2.4.2 การประเมินโดยตนสังกัด ป 2553  
1) ควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดซ้ือ วัสดุ

ฝก สื่อการเรียนการสอน ใหเพียงพอ และ
ควรบันทึกการใชครุภัณฑใหเปนปจจุบัน 

1) การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอสําหรับ
การสอนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝกและครุภัณฑท่ี
ทันสมัย ท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและติดตาม
ประเมินผลการใชงบประมาณอยางตอเนื่อง
และเกิดประโยชนสูงสุด 

2) การทําโครงการ กิจกรรมตางๆ ควร
ดําเนินการใหครบวงจร PDCA 

2) สงเสริมและพัฒนาครูผูสอน ใหมีการจัดการ
องคความรูทางดานวิชาชีพ ในการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เพ่ือน
ไปใชในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาผลงาน
อยางตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
3) ควรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพลง

ไปสูแผนกวิชาและรายบุคคลใหมากข้ึน 
3) นําผลจากการประเมินไปใชเพ่ือพัฒนาในการ

จัดกิจกรรมสงเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอมให
ครบวงจร PDCA 

2.4.3 การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 

1) ในการเผยแพรผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีผานมา ไมไดบันทึกไวเปน
หลักฐาน ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
เผยแพรไมไดจัดเก็บอยางเปนระบบ 
สถานศึกษาควรมีวิธีการจัดเก็บขอมูล
หลักฐานเก่ียวกับการเผยแพรผลการประกัน
คุณภาพภายใน และควรลงเผยแพรไวใน 
website ของสถานศึกษา รวมท้ังคูมือและ
เครื่องมือในการประกันคุณภาพภายใน
เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของไดศึกษา 

1) ควรมีการจัดทําวิจัยสถาบัน เพ่ือนําขอมูล
จากการวิจัยใชในการวางแผน และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) ในการสรุปผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในท่ีผานมาในบางตัวบงชี้ขอมูลท่ี
ไดมายังไมไดมีการสรุปผลเปนเพียงขอมูลดิบ 
ผูท่ีเก่ียวของควรจะมีการสรุปรวบรวมขอมูล
และมีการแปรผลขอมูลออกมาใหชัดเจน เพ่ือ
ประโยชนของการนําขอมูลไปใชตอไป 

2) สถานศึกษาควรมีการเตรียมความพรอมใน
การจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนจนถึงระดับ
ปริญญาตรีท้ังในดานบุคลากร เครื่องมือและ
ครุภัณฑ   

3) จากขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา
ใน 1 ป ผูรับผิดชอบยังไมไดประมวลผล
ขอมูล และขอมูลของผูประกอบอาชีพอิสระ 
ควรจะมีขอมูลท่ีชัดเจนวาประกอบอาชีพ
อะไร ตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนมาหรือไมควร
ปรับปรุงเเบบ สอบถามใหมีขอมูลท่ีชัดเจนใน
การประมวลผล 

 

4) จากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา จะเห็นไดวามีนักศึกษาออก
กลางคันจํานวนมาก สถานศึกษาควรหา
วิธีการในการแนะแนวแกนักศึกษา ตลอดจน
ระบบการติดตามของอาจารยท่ีปรึกษาให
ใกลชิดเพ่ือลดจํานวนผูออกกลางคันใหลดลง 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
5) ในปการศึกษา 2549 สถานศึกษาไดจัดสรร

งบประมาณคาวัสดุฝกในการจัดการเรียนการ
สอนจํานวนท่ีเพียงพอตอการจัดการเรียน
การสอน แตเม่ือเทียบกับงบประมาณ
ดําเนินการของสถานศึกษาแลวยังอยูใน
ระดับ 1 ดังนั้นควรจะพิจารณาเพ่ิม
งบประมาณคาวัสดุฝกใหเพ่ิมข้ึนเพ่ีอใหการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

 

6) ในปการศึกษา 2549 ในการจัดหา
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจและ
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรูแกนักศึกษายัง
ไมสามารถรูจัดไดครบตามเกณฑ คือ ในแต
ละสาขาวิชาจะตองเชิญมาใหความรูแก
นักศึกษาอยางนอย 1 คน 2 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาดังนั้นสถานศึกษาควรใหแตละ
สาขาวิชาไดมีการวางแผนในการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจและภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใหความรูแกนักศึกษา โดยอาจมี
การจัดทําทะเบียนผูทรงคุณวุฒิในแตละ
สาขาไว 

 

7) สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาได
จัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย
อยางตอเนื่อง และควรจัดใหมีการประกวด
แขงขันและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
อยางพอเพียง 

 

8) ควรกําหนดเปาหมายดานวิจัยสิ่งประดิษฐ
นวัตกรรมไวในเปาหมายคุณภาพซ่ึง
แผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีการติดตาม
และประเมินผลเปนระยะตลอดจน จัดหา
ผูเชี่ยวชาญมาเปนท่ีปรึกษา 
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ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 
9) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนใน

หลากหลายสาขาวิชา จึงควรมีการศึกษา
ขอมูลความตองการในการพัฒนาของคนใน
ชุมชนวา ในสาขาใดสามารถใหบริการทาง
วิชาการในหลักสูตรหรือทักษะใดไดบาง 
เพ่ือใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริการทางวิชาการสูงข้ึน 

 

10) จากผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีตอผูบริหารทุกระดับ พบวาครูมีระดับ
ความพึงพอใจตอผูบริหารทุกระดับดี แต
ควรปรับปรุงในดานการเปดโอกาสทุกคน 
ดานระบบติดตาม ดานการสื่อสาร และดาน
การวางแผน สมควรพัฒนาความสัมพันธ
ระหวางครูกับผูบริหารทุกระดับโดยการทํา 
O.D (Organization Development) 

 

 



ตอนท่ี 3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนท่ี
ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 

ความตระหนัก สถานศึกษาไดชี้แจงใหครุผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง ทราบถึง
เกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้นป ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร ปวช.และ ปวส. 

ความพยายาม สถานศึกษาไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปน
ระบบและเปนกระบวนการ เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นปให
มากท่ีสุดดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความเขาใจดาน
การจัดการศึกษาและระบบการวัดและประเมินผล 

2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระ
ท่ีนักเรียน นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

3. มีการสอนปรับระดับความพรอมกอนเขาศึกษาตอในระดับ ปวช. และปวส. เพ่ือ
เปนการเตรียมความพรอมดานความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการศึกษาในระดับ ปวช. ใหแกนักเรียนท่ี
สอบไมผานในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ในการสอบวัดระดับ
ความรูของนักเรียนกอนเขาศึกษาตอระดับ ปวช. และปวส. 

4. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียน 
5. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน 
6. ใหครูประเมินผลตามสภาพจริง 
7. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ท่ีพบวานักเรียนนักศึกษามีปญหาในดาน

การเรียน 
8. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
9. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
10. มีโครงการทดสอบสมรรถนะชวงชั้นป 
11. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมี

ครูท่ีปรึกษาทุกหองเรียน มีการพบปะครูท่ีปรึกษาทุกวันหลังเลิกแถวและมีคาบกิจกรรมโฮมรูม 
สัปดาหละ 1 ชั่วโมง เพ่ือใหครูท่ีปรึกษาไดพบปะพูดคุยและใหความชวยเหลือแกนักศึกษาไดตาม
ความเหมาะสม 



รายงานการประเมินตนเอง ป 55._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 26 
 

 

12. สงเสริมใหครูไดพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนทักษะกระบวนการให
ผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และมีระบบการ
นิเทศติดตาม 

ผลสัมฤทธิ์  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
มีผลการดําเนินงาน รอยละ 70.67 มีผลการประเมินอยูระดับ ดี คาคะแนนเทากับ 4 

ตารางแสดง  จํานวนผูเรียนแรกเขาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตร จํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียน 
จํานวนมีผลการเรียน 

2.00 ข้ึนไป 
รอยละ 

ระดับชั้น ปวช. 975 618 63.38 
ระดับชั้น ปวส. 566 471 83.21 

รวม 1,541 1,089 70.67 
ผูรายงาน : หัวหนางานทะเบียน นางดวงกมล แกวนก  

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ
คุณภาพของผูเรียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดใหความสําคัญกับสถานประกอบการตางๆ 
ท้ังในจังหวัดยะลาและนอกเขตพ้ืนท่ี อีกท้ังบุคคล ชุมชนท่ีนักเรียน นักศึกษา ฝกงานอยูในบริเวณ
ใกลเคียง 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดพิจารณาคัดเลือก สถานประกอบการเพ่ือให
ผูเรียนไดฝกงาน โดยสถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้ 

1. มีการสรางแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ บุคคล ดาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ 

2. มีการเก็บขอมูล จากสถานประกอบการทําเปนกลุมตัวอยาง ชุมชน และบุคคล 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ
คุณภาพของผูเรียน มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) อยูในระดับ ดี
มาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดมีการเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา / 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสถานศึกษา / แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ / แผนปฏิบัติการ
ประจําปของวิทยาลัย / แผนงาน / โครงการ / คําสั่ง / หนังสือราชการท่ีเก่ียวของ และบันทึกการ
ประชุมท่ีใชในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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ความพยายาม วิทยาลัยไดสรางเครื่องมือในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เอกสาร
แสดงจํานวนผูเรียนในระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชา เอกสารแสดง
ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เอกสารแสดงรอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เทียบกับจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง
หลักสูตร ในระดับ ปวช. และปวส. และรายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการ
ดําเนินงาน รอยละ 82.29 อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5  

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุน ใหแผนกวิชาจัดทําโครงการ
และกิจกรรมตางๆเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานท่ัวไปและความรูในวิชาชีพพ้ืนฐานตาม
สาขาท่ีเรียน 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการดังนี้ 
1. ดําเนินการใหฝายและแผนกวิชาจัดทําโครงการและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม

กิจกรรมโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาผูเรียนดานความรูและทักษะวิชาชีพ เชน โครงการสงเสริม
สิ่งประดิษฐ วิจัย นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร โครงการนิทรรศการวิชาการ โครงการเรียนรูสูโลก
อาชีพ โครงการทัศนะศึกษาดูงาน โครงการพ่ีสอนนอง โครงการพัฒนาภาษาเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน การแขงขันทักษะวิชาชีพ กิจกรรมสอนซอมเสริมใหกับผูเรียน เปนตน 

2. ดําเนินการจัดซ้ือหนังสือเตรียมความพรอมใหการสอบ V-NET  

ผลสัมฤทธิ์ รอยละของผู เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปมีผลการดําเนินงาน รอยละ 
40.12 อยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนนเทากับ 1  

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

ความตระหนัก สถานศึกษามีการสงเสริมและสนับสนุน ใหฝายและแผนกวิชา
ภาษาอังกฤษ จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ไดดีข้ึน 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ดําเนินการใหฝายแผนงานและความรวมมือ จัดทําโครงการพัฒนาภาษาเพ่ือ

รองรับประชาคมอาเซียน  
2. ดําเนินการใหแผนกวิชาภาษาอังกฤษ จัดทําโครงการ English 5 minutes 
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ผลสัมฤทธิ์ รอยละของผู เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ มีผล
การดําเนินงาน รอยละ 23.22 อยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน คาคะแนนเทากับ 1  

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

-- ไมมีผลการประเมินเนื่องจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังไมกําหนดแบบทดสอบ – 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. มุงม่ันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ทุกคน ท้ังในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2. ไดมอบหมายรายวิชาสอนใหผูสอนตรงกับคุณวุฒิการศึกษาและครูผูสอนลวนมี

ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ 
3. กําหนดนโยบายจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการณ 
4. จัดใหมีระบบการดูแลและชวยเหลือผูเรียน 
5. กําหนดใหมีโครงการตางๆ ท่ีสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

เกณฑการสําเร็จการศึกษา เชน โครงการศึกษาดูงานของสาขาวิชา โครงการเรียนการสอน โครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน โครงการสอนซอมเสริม โครงการแขงขัยทักษะวิชาชีพ โครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 11 ดี 11 เกง ท้ังนี้ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 

6. กําหนดใหมีการประชุมชี้แจงผูปกครองและนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสรางความ
ตระหนักในการชวยเหลือใหผูเรียนผานเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีความพยายามเพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรท่ีกําหนด ดังนี้ 

1. ผูสอนจัดทําแผนการเรียนรู เนนฐานสมรรถนะและการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและนโยบาย 3D โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเนนสมรรถนะ เพ่ือใหผูเรียน
มีทักษะดานตางๆ เก่ียวกับอาชีพ 

2. ครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนดานการเรียนและความ
ประพฤติ 

3. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรม / โครงการเพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนเอง 
4. แผนกฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 11 ดี 11 เกง เชน โครงการ

จัดทําสิ่งประดิษฐ โครงการวิชาชีพ โครงการศึกษาดูงาน โครงการหารายไดระหวางเรียน ฯลฯ เปนตน 
5. ผูสอนทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือชวยเหลือแกปญหาและการพัฒนาผูเรียน 
6. ผูสอนวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 
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7. ผูสอนจัดการสอนซอมเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ิมเติมใหกับ
ผูเรียนท่ีมีปญหาทางการเรียน 

8. ผูสอนและครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรม Home Room ติดตามการเรียนของผูเรียน 
และประสานงานกับฝายวิชาการ เพ่ือพบผูปกครองรวมกันแกปญหาของนักเรียนนักศึกษา 

9. จัดใหมีการสอนแทน สอนชดเชยในกรณีท่ีครูไปราชการ หรือลา 
10. เปดสอนภาคฤดูรอนใหกับผูเรียนมีผลการเรียนไมผานเกณฑในรายวิชาตางๆ 

ในภาคเรียนปกต ิ

ผลสัมฤทธิ์ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา มีผลการ
ดําเนินงาน รอยละ 42.00 อยูในระดับ ตองปรับปรงุเรงดวน คาคะแนนเทากับ 1 

ตารางแสดง  จํานวนผูเรียนแรกเขาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตร จํานวนผูเรียนแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 
ระดับชั้น ปวช. 406 121 29.80 
ระดับชั้น ปวส. 463 235 50.75 

รวม 869 356 42.00 
ผูรายงาน : หัวหนางานทะเบียน  นางดวงกมล แกวนก  

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือ ศึกษาตอภายใน 1 ป 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษาในแตละ
หลักสูตรตามสาขาวิชาและสาขางาน เก่ียวกับการมีงานทํา การประกอบอาชีพอิสระและการศึกษาตอ
ภายใน 1 ป โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไดเสนอ
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษาใหสถานศึกษาดําเนินการอนุมัติโครงการ และ
งานแนะแนวดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยวิธีการ ดังนี้ 

1. ใหนักศึกษากรอกขอมูลแบบสํารวจและติดตามผูสําเร็จการศึกษา (ในวันรับ รบ.) 
2. สอบถามเพ่ือรวมรุน  
3. สอบถามครูประจําแผนกวิชา ครูท่ีปรึกษา 
4. ติดตอโดยตรงทางโทรศัพท 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดําเนินการติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยการ
ใชแบบสํารวจและติดตามผูสําเร็จการศึกษาโดยตรง สอบถามเพ่ือนรวมชั้น ครูท่ีเก่ียวของกับนักศึกษา
โดยตรง และข้ันตอนสุดทายใชวิธีการโทรศัพท ติดตอกับนักศึกษาโดยตรงแลวทําขอมูลการติดตาม
ประมวลผล และสรุปผล 
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ผลสัมฤทธิ์ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดทํางาน หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ 
ศึกษาตอภายใน 1 ป จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอภายใน 1 ป 
ปการศึกษา 2554  มีผลการดําเนินงาน  คิดเปนรอยละ 83.29  อยูในระดับ ดีมาก  คาคะแนน
เทากับ 5 คะแนน  

- ระดับชั้น ปวช. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอ
ภายใน 1 ป 129 คน จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวช. 140 คน  

- ระดับชั้น ปวส. ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอ
ภายใน 1 ป 165 คน จํานวนผูเรียนระดับชั้น ปวส. 213 คน  

- รวมผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระศึกษาตอภายใน 1 ป 
จํานวน 294 คน ผูเรียนท้ังหมด 353 คน  

ตัวบงช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือ
สถานศึกษาหรือผูรับริการท่ีมีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีนโยบายเก่ียวกับการสํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับริหารท่ีมีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
โดยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานโดยจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของนายจางและ
ผูประกอบการ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดจัดสงหนังสือถึงสถานประกอบการ 
หนวยงาน หรือนายจาง เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามจากวิทยาลัย ขอความรวมมือ
ใหสถานประกอบการท่ีผูสําเร็จการศึกษา เขาทํางาน ในการสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ
กรณีสถานประกอบการอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง  หากสถานประกอบการท่ีอยูตางจังหวัดขอความรวมมือ
สงทางไปรษณีย แลวนําขอมูลมาประมวลหาคาเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา
หรือผูรับริการท่ีมีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  มีผลการดําเนินงาน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ
มีผลตาม (5)  อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1.๑ รอยละของผู เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุงดวน < ๕๐ 
 
 

รอยละ 
70.67 

4 (ด)ี 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1.๒ ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมี
ตอคุณภาพของผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๔) 
- พอใช ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)และมีผล

ตาม(๒) 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล
ตาม(๕) 

4 (ด)ี 

1.๓ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุงดวน < ๕๐ 

รอยละ 
82.29 

5 (ดีมาก) 

1.๔ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการ ศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 
- พอใช ๔๕ – ๕๔.๙๙ 
- ตองปรับปรุง ๓๕ – .๙๙ 
- ตองปรับปรุงดวน < ๕๐ 

รอยละ 
40.12 

1  
(ตองปรับปรุง

เรงดวน) 

1.๕ รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบทางการ ศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึน
ไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก ๖๕ ขึ้นไป 
- ดี ๕๕ – ๖๔.๙๙ 
- พอใช ๔๕ – ๕๔.๙๙ 
- ตองปรับปรุง ๓๕ – .๙๙ 
- ตองปรับปรุงดวน < ๕๐ 

รอยละ 
23.22 

1  
(ตองปรับปรุง

เรงดวน) 

1.๖ รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนวยงานท่ี
คณะกรรมการประกัน คุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุงดวน < ๕๐ 

-- ไมมีผลการประเมิน
เนื่องจาก สถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ ยังไม
กําหนดแบบทดสอบ – 

 
1.๗ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุงดวน < ๕๐ 

รอยละ  
42.00 

1  
(ตองปรับปรุง

เรงดวน) 

1.๘ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
หรือศึกษาตอภายใน ๑ ป 

- ดีมาก ๘๐ ขึ้นไป 
- ดี 7๐ – ๗๙.๙๙ 
- พอใช ๖๐ – ๖๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุง 5๐ – ๕๙.๙๙ 
- ตองปรับปรุงดวน < ๕๐ 

รอยละ  
83.29 

5 (ดีมาก) 

1.๙ ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  หน วยง าน  หรื อ
สถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๕) 
- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผลตาม(๔) 
- พอใช ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)และมีผล

ตาม(๒) 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล
ตาม(๕) 

5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี ๑ 3.25 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี ๑ ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 
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สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี ๑ 
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอ

คุณภาพของผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3  รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1.8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือ

ศึกษาตอภายใน ๑ ป 
ตัวบงชี้ท่ี  1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา 

หรือผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ข้ึนไป 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ไดสนับสนุนใหแตละแผนกวิชาจัดทํา
แผนการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จํานวน  9 สาขางาน และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จํานวน 11 สาขางาน ตามกรอบหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เนนการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาโดยตองมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะทุกรายวิชา  และยังมีการจัด
แผนการเรียนใหนักเรียน-นักศึกษาออกไปฝกทักษะการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการกอนจบ
การศึกษาของแตละหลักสูตรฯ 1 ภาคเรียน  นอกจากนี้ยังมอบหมายใหครูไปนิเทศ/ติดตามการฝก
ของนักเรียน – นักศึกษา  เพ่ือนําขอมูลจากสถานประกอบการมาจัดทํา/พัฒนาการเรียนการสอนของ
แตละแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางานใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

ความพยายาม สถานศึกษาไดดําเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 
1. แผนกวิชาจัดทําแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

จํานวน  9 สาขางาน และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จํานวน 
11 สาขางาน 

2. จํานวนรายวิชาท้ังหมดท่ีเปดสอนทุกสาขาวิชา/สาขางาน และจํานวนรายวิชาท่ี
มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ โดยพิจารณาจาก 
- แผนการเรียนของนักเรียน-นักศึกษา 

- รายงานผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ
ของครู (ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ข้ึนไป) 

- ขอมูลสถานประกอบการท่ีรับนักเรียน-นักศึกษาออกไปฝกทักษะการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และขอมูลนักเรียน-นักศึกษาออกไปฝก
ทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

- รายงานการนําผลการนิเทศ/ติดตามการฝกทักษะการปฏิบัติงานของ
นักเรียน-นักศึกษาในสถานประกอบการไปใชในการจัดทําแผนการเรียน
ของนักเรียน-นักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนตอไป 
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน มีผลการดําเนินงาน 
ปฏิบัติตามประเด็น (1)(2)(3) และ(4) อยูในระดับ ดี คาคะแนนเทากับ 4 

ตารางแสดง จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของ

สถานประกอบการและตลาดแรงงานของแตละแผนกวิชา 

ท่ี แผนกวิชา 
จํานวน
รายวิชา
ท้ังหมด 

จํานวนรายวิชาท่ีมีการพัฒนาฯ 

ไดรับการพัฒนา คิดเปนรอยละ 

1 ชางยนต 147 142 96.60 
2 ชางกลโรงงาน 55 55 100 
3 ชางเชื่อมโลหะ  66 66 100 
4 ชางไฟฟากําลัง 95 95 100 
5 ชางอิเล็กทรอนิกส 101 97 96.04 
6 ชางการกอสราง 67 22 32.84 
7 ชางโยธา 20 20 100 
8 ชางสถาปตยกรรม 44 15 34.10 
9 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 36 6 16.67 

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 33 33 100 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 2 12.50 
12 คอมพิวเตอรธุรกิจ 76 20 26.32 

รวม 756 573 75.79 

ผูรายงาน : หัวหนางานหลักสูตรการเรียนการสอน  นางกฤตยา  ประจง 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูเต็ม
ศักยภาพของแตละบุคคล ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะใหครูผูสอนใชเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครูทุกคนตองจัดทํา
โครงการสอน/แผนการสอนยอ และแผนการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน  นอกจากนี้ครูจะตองมีการ
พัฒนาแผนการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางมีคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู และมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอน/การประเมินผลวาเปนไปตามโครงการสอน/
แผนการเรียนรูหรือไม โดยหัวหนาแผนกวิชา และฝายวิชาการ เพ่ือท่ีจะไดนําผลการประเมินไป
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 



รายงานการประเมินตนเอง ป 55._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 35 
 

 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการตามกิจกรรมดังนี้ 

1. จํานวนครูผูสอนแตละแผนกวิชา และจํานวนรายวิชาท่ีทําการสอน 
2. จํานวนแผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชา อยางมีคุณภาพ ดังนี้ 

- แผนการจัดการเรียนรูฯ รายวิชานั้นจะตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ เชน การ
วิเคราะหหลักสูตร จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา 
สาระสําคัญ/เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การวัดผล/
ประเมินผล มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

- มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 

- การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
3. มีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการสอน 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา มีผลการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตามประเด็น (4) อยูในระดับ ดี คาคะแนนเทากับ 4 

ตารางแสดง  แผนการจัดการเรียนรูมุงเนนสมรรถนะบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรายวิชาประจําปการศึกษา 2555 

ท่ี แผนกวิชา 
จํานวนรายวิชาท้ังหมด จํานวนแผนการจัดการเรียนรู คิดเปน

รอยละ ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 รวม ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 รวม 
1 ชางยนต 82 65 147 79 63 142 96.60 
2 ชางกลโรงงาน 26 29 55 26 29 55 100 
3 ชางเชื่อมโลหะ 32 34 66 32 34 66 100 
4 ชางไฟฟากําลัง 49 46 95 49 46 95 100 
5 ชางอิเล็กทรอนิกส 62 39 101 62 39 101 100 
6 ชางกอสราง 32 35 67 32 35 67 100 
7 ชางโยธา 9 11 20 9 11 20 100 
8 ชางเทคนิคสถาปตยกรรม 19 25 44 19 8 27 61.36 
9 คอมพิวเตอรธุรกิจ 41 35 76 10 10 20 26.32 

10 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 16 17 33 16 17 33 100 
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 5 16 1 1 2 12.50 
12 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 19 17 36 3 3 6 16.67 
13 สัมพันธ 42 35 77 42 31 73 94.81 
14 สามัญ 28 28 56 28 28 56 100 

รวม 468 421 889 382 282 664 74.69 
ผูรายงาน : หัวหนางานหลักสูตรการเรียนการสอน นางกฤตยา  ประจง 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินการใหแผนกวิชาไดจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) โดยมีการมอบหมายใหครูผูสอนรับผิดชอบการสอนในรายวิชาท่ีตรง/สอดคลองกับวุฒิ
การศึกษา ความรูความสามารถ ความถนัดและประสบการณการสอน ท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการดําเนินการใหแผนกวิชาไดมีการ
มอบหมายใหครูผูสอนรับผิดชอบการสอนในรายวิชา มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
และบูรณาการรายวิชาท่ีมีคุณภาพ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยหัวหนาแผนกวิชา 
และฝายวิชาการ นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจตอ
คุณภาพการสอนของครูผูสอนทุกรายวิชา และทุกภาคเรียน 

การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน  มีประเด็นการประเมิน 
4 ดาน  ดังนี้ 

- ดานวิชาการ  
- ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

- ดานคุณธรรมและความรับผิดชอบ  

- ดานการวัดและประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีผลการดําเนินการ 
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ความตระหนัก สถานศึกษาใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู โดย
ใชวิธีท่ีหลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการเพ่ือระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคนกําหนด และแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีสอน ดวยการทําโครงการสอน   
(แผนการสอนยอ) 

2. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการ
เรียนรูทุกรายวิชาท่ีสอนโดยจัดใหมีการนิเทศติดตามตรวจสอบการสงสมุดประเมินผลตามเวลาท่ี
กําหนด 
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3. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม  ทุกรายวิชาท่ีสอนโดยใหครูจัดทําแผนการประเมินผลในทุกรายวิชา 

4. สถานศึกษาดําเนินการใหครู ทุกคน ใหผู เรียนมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชาท่ีสอน 

5. สถานศึกษาดําเนินการใหครูทุกคน นําผลจากการวัดและประเมินผลไปใชใน
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ
คุณลักษณะ   อันพึงประสงค  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน  ดวยการทําวิจัย
ชั้นเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชามีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ประเด็น อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5  

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการกําหนดใหนักเรียนนักศึกษา เก็บ
หลักฐาน ท่ีจะตองผานการฝกงานในสถานประกอบการ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดมีการวางแผนในการดําเนินการฝกงาน 
ของนักเรียนนักศึกษา ในสถานประกอบการของวิทยาลัยฯ โดยไดดําเนินการดังนี้คือ 

1. วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดพิจารณาในการคัดเลือกสถานประกอบการเพ่ือให
ผูเรียนไดฝกงานโดยมีการประสานงานและความรวมมือกับสถานประกอบการแยกเปนแตละ
สาขาวิชา 

2. มีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอนออกฝกงาน 
3. มีการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ฝกงาน โดยครูนิเทศ 
4. มีการประเมินผลการฝกงานโดยความรวมมือของครูฝก และครูนิเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการฝกงาน มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 4 
ประเด็น อยูในระดับ ดี ไดคะแนนเทากับ 4  
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี
สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคม
อาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) - (5)  

- ดี ปฏิบัติ (1) - (4) 

- พอใช ปฏิบัติ (1) - (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) - (2)  

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ 
(1) - (4) 

4  
(ดี) 

2.2 ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ น ก า ร จั ด ทํ า
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๕) 

- ดี ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๔) 

- พอใช ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๓) 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (๑)และมีผล(๒) 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ (๑) 

ปฏิบัติ (๑)
และมีผล(๔) 

4  
(ดี) 

2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5  
(ดีมาก) 

2.4 ระดับ คุณภาพในการวั ดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 

 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5  
(ดีมาก) 

2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
4 ขอ 

4  
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 4.4 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก 
ตัวบงชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ี

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5  ระดับคุณภาพในการฝกงาน 



รายงานการประเมินตนเอง ป 55._ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 39 
 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา 

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มี
ระบบดูแลผูเรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี มีการบริหารจัดการวัสดุ
ครุภัณฑมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ 

ความตระหนัก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ตามคํานั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ี 851/2555 ลงวันท่ี 10 
พ.ค. 2555 ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดอาศัยกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและการประชุม วาระการดํารงตําแหนง และการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และอาศัยอํานาจระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 4 ซ่ึงคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป คือ 2555-2558 คณะกรรมการวิทยาลัย 
ไดมาโดยการสรรหา ประกอบดวย 

1. ผูแทนครู จํานวน 1 คน 
2. ผูแทนผูปกครอง จํานวน 1 คน 
3. ผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 1 คน 
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน 
5. ผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 คน 
6. ผูแทนพระภิกษุสงฆ จํานวน 1 คน 
7. ผูแทนศาสนาอิสลาม จํานวน 1 คน 
8. ผูแทนสถานประกอบการ จํานวน 5 คน 
9. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 
10. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา จํานวน 1 คน ทําหนาท่ีเลขานุการ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในปการศึกษา 2555 จํานวน 2 ครั้ง ซ่ึงในการประชุมไดดําเนินการเสนอ
รายชื่อประธานกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการฯ ไดรวมวางแผนบริหารงาน พรอม
ขอเสนอขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือวิทยาลัยเทคนิคยะลา นํามาใชในการดําเนินงานและการบริหารงานของ
วิทยาลัยฯ โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 9 คน (วิธีสรรหา) 
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย 
มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ อยูในระดับ พอใช คาคะแนนเทากับ 3  

1. วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงแตงตั้งโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. ไดมีการจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 ครั้ง 
3. คณะกรรมการประ เ มิน คุณภาพการปฏิบั ติ ง านของคณะกรรมการ

วิทยาลัยเทคนิคยะลา และประเมินความพึงพอใจ ของคณะกรรมการวิทยาลัยในการปฏิบัติงาน
รวมกับวิทยาลัย  โดยเฉลี่ย 4.51 ซ่ึงไดนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินการและการ
บริหารงานของวิทยาลัย  

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ โดยทําโครงการ/กิจกรรม ท่ี

สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
4. มีการจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีผลการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ(5) อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการพัฒนาสถานศึกษาตามวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษาตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัยโดยการมีสวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา 
ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ความพยายาม จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือกําหนดอัตลักษณ และ
พิจารณาแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ มีผลการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขออยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหาร
สถานศึกษา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดมีการมอบภาระหนาท่ีใหแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีแหงระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 และแตงตั้งใหปฏิบัติงานแตละโครงการ/
แผนงาน หรือตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตามแผนงานยุทธศาสตร
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

ความพยายาม ผูบริหารไดดําเนินการบริหารงานตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในดานการจัดการศึกษาวิชาชีพใหแกชุมชน มี
การติดตามผลการดําเนินการของบุคลากร นักศึกษา ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคเรียน 
ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 4 ขอ ระดับคุณภาพ ดี คาคะแนนเทากับ 4 

1. ผูบริหารไดจัดใหมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

2. ผูบริหารไดจัดใหมีการประชุมคณะทํางานในฝายตาง ๆ  
3. ผูบริหารไดนําขอคิดเห็นจากการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา และกรรมการฝายตางๆ มาใชในการปรับปรุงสถานศึกษา  
4. มีการประเมินการบริหารงานของผูบริหาร  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา โดย

เฉลี่ย 4.83  

ตัวบงช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ความตระหนัก วิยาลัยเทคนิคยะลา ตระหนักและใหความสําคัญของขอมูล
สารสนเทศเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสารสนเทศนั้นมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารจัดการ เพ่ือ
กําหนดทิศทางในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูกระบวนการพัฒนาองคกร วิทยาลัยเทคนิคยะลามี
หนวยงานสารสนเทศซ่ึงทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพ่ือการ
บริหารจัดการและการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา มีการประชุมมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศอยางชัดเจนและเหมาะสม พรอมท้ังวางแผนกําหนด
หลักเกณฑ  ทิศทางการดําเนินงานและได มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
วิทยาลัยเทคนิคยะลาดําเนินการติดตั้งระบบ Wireless เพ่ือใหบริการครูและนักเรียนนักศึกษาใชใน
การคนควาหาขอมูลตางๆ ในการทํางาน และยังสงเสริมและสนับสนุนให ครู บุคลากร นักเรียน
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นักศึกษา กาวทันตอเทคโนโลยีในปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคยะลามี Website ท่ีสามารถใหขอมูล
พ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคนิคยะลาขอมูลหนวยงานตางๆ เผยแพรขาวสารและกิจกรรมของ
วิทยาลัยเทคนิคยะลาแสดงผลการเรียนของผูเรียน และเพ่ือรองรับกับประชาคมอาเซียนในอนาคต
วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดพัฒนา Website ใหสามารถแสดงขอมูลหลายภาษา เชน อังกฤษ จีน มาลายู 
เวียดนาม และภาษาอาหรับ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. วิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภทและเชื่อมโยงเปนระบบ และมี

ระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 
1.1 วิทยาลัยมีการจัดทําขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับสถานศึกษาเพ่ือการบริการ

องคกร 
1.2 จัดทําขอมูลสถานศึกษาแสดงสภาพท่ัวไปของวิทยาลัย เชน วิสัยทัศน พันธกิจ 

ปรัชญา 
1.3 จัดทําขอมูลบุคลากร แสดงขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ประวัติ สถานภาพ ตําแหนง 

ประวัติการศึกษา ประวัติการลา ประวัติการฝกอบรม ประวัติเครื่องราช ขอมูลดาน
ผลงาน 

1.4 ขอมูลหลักสูตรและแผนการเรียน แสดงขอมูลหลักสูตรพรอมแผนการเรียน 
1.5 ขอมูลงบประมาณ แสดงขอมูลงบประมาณ ท่ีไดรับจัดสรรท้ัง 5 ประเภทรายจาย

ในแตละป 
1.6 ขอมูลครุภัณฑ แสดงขอมูลครุภัณฑ 
1.7 ขอมูลอาคารสถานท่ี แสดงขอมูลรายละเอียดของอาคาร เชน ขนาด พ้ืนท่ี 

งบประมาณการใชงาน 
1.8 ขอมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงานแสดงขอมูลรายชื่อสถานประกอบการท่ี

รวมจัดการเรียนการสอนกับวิทยาลัย 
1.9 ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมแสดงขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดยะลา 

2. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน 
2.1 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดทําโปรแกรมระบบบริหารจัดการบุคลากร ท่ีสามารถ

จัดเก็บขอมูลบุคลากร เชน ประวัติ การฝกอบรม เครื่องราชฯ  ผลงาน ท่ีเปน
ปจจุบัน 

2.2 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดทําโปรแกรมระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา ท่ี
สามารถจัดเปนประวัตินักเรียน เชน ท่ีอยู ผลการเรียน ท่ีเปนปจจุบัน 

2.3 วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการจัดทําโปรแกรมงานสารบรรณ ท่ีสามารถจัดเก็บและสง
งานหรือคําสั่งตางๆใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนปจจุบัน 

3. วิทยาลัยเทคนิคยะลาดําเนินการให ครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลโดย 

3.1 จัดทําขอมูลนักเรียนนักศึกษา ตารางสอนครู ตารางเรียนนักศึกษา ผลการเรียน 
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3.2 จัดทําเว็บไซตของวิทยาลัยเทคนิคยะลาเพ่ือใชในการประกาศขาวสารกิจกรรม
ตางๆ ภายในวิทยาลัยใหแก ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาละบุคคลภายนอกรับ 

3.3 จัดทําระบบ E-Learning เพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนแบบออนไลน 
3.4 จัดทําระบบเว็บ Authen Sever โดยระบบจะเปนผูออก User และ Password 

ใหกับครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา เพ่ือจัดการผูเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ต
ภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

3.5 มีการปรับปรุงความเร็วของอินเตอรเน็ต ขยายเครือขาย Fiber Optic และเพ่ิม 
Wireless ใหครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาสามารถใชงานได ท่ัวท้ัง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

4. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคยะลาโดยครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา 

5. วิทยาลัยเทคนิคยะลามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย ๓.๙ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา มีผลการประเมิน ปฏิบัติครบท้ัง 5 ประเด็น อยูในระดับ ดีมาก ไดคะแนนเทากับ 5 
คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ความตระหนัก ไดชี้แจงใหครูผูสอน ผูเรียน และผูปกครองทราบถึงระเบียบขอ
ปฏิบัติ กฎเกณฑและมาตรการการปองกันการเกิดความเสี่ยงในดานตางๆ ท่ีมีตอนักเรียน นักศึกษา 

ความพยายาม ไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และ

เปนกระบวนการ เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพ ปราศจากความเสี่ยงในดานตางๆ ดังนี้ 

๑.  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครองเพ่ือสรางความเขาใจ 
กฎเกณฑ และระเบียบขอตกลงตางๆ ของวิทยาลัย 

๒.  มีการจัดทําและแจกคูมือท่ีวาดวยระเบียบขอปฏิบัติสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ีนักเรียน นักศึกษา และผูปกครองควรทราบไว รวมถึงเกณฑการ
ลงโทษตางๆ เม่ือนักเรียน นักศึกษากระทําผิดระเบียบขอปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

๓.  มีการจัดและแตงตั้งครูท่ีปรึกษา เพ่ือชวยดูแล แนะนํา และแกไขปญหาท่ีเกิดกับ 
นักเรียน นักศึกษา 

๔.  มีการตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา 
๕.  มีการจัดทําและ ประกาศระเบียบขอปฏิบัติสําหรับนักเรียน นักศึกษา ท่ีวาดวย

บทลงโทษ 
๖.  มีการประกาศและประชาสัมพันธหนาแถวตอนเชาเก่ียวกับความเสี่ยงในดานตางๆ 
๗.  มีการจัดและดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
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๘.  มีประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการหามนั่งพักบริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนต 
๙.  มีการจัดและดํา เนินโครงการติดกลองวงจรปด บริ เวณลานจอดรถ

รถจักรยานยนต 
๑๐.  มีการจัดและดําเนินโครงการรณรงคตอตานยาเสพติดชวงกิจกรรมกีฬาสี 
๑๑.  มีการจัดและดําเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดจากวิทยากร

ภายนอก 
๑๒. มีคําสั่งวิทยาลัยฯแตงตั้งครูปกครอง 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีผลการดําเนินการ ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) อยูในระดับ ดี คาคะแนนเทากับ 5  

ตัวบงช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาจัดใหมีการดูแลนักเรียน นักศึกษาอยางมี
ระบบ ตั้งแต นักเรียน นักศึกษา เริ่มเขาเรียน จนกระท้ังจบการศึกษา มีการแตงตั้งใหครูท่ีปรึกษาดูแล
นักเรียน นักศึกษา 20-40 คน/ ครูท่ีปรึกษา 1 ทาน มีความรวมมือระหวางครูท่ีปรึกษา ครูผูสอน 
และผูปกครอง เพ่ือใหระบบดูและนักเรียน นักศึกษา เกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
2. จัดใหมีการประชุมผูปกครองทุกระดับชั้น 
3. มีการแตงตั้งใหครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ใหคําปรึกษาดาน

ตางๆ เชน กิจกรรม Home Room, กิจกรรมหนาเสาธง, ติดตามผลการเรียน 
ขาดเรียน 

4. มีการรวมมือระหวางครูผูสอน ครูท่ีปรึกษา และผูปกครอง เพ่ือปองกันปญหา
การขาดเรียนและขาดกิจกรรม และปญหาอ่ืน ๆ 

5. มีแผนและโครงการสงเสริม  สนับสนุนทุนการศึกษาไมนอยกวารอยละ 10  
ของผูรองขอ 

6. มีระบบคัดกรอง กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมสงเสริมความเปนผูนํา 
7. ครูท่ีปรึกษามีแฟมการปฏิบัติงานการใหคําปรึกษา และมีการรายงานอยางเปน

ระบบ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน มีผลการดําเนินการ ปฏิบัติ
ตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5  

ตัวบงช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 
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ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนของสถานศึกษาและมีการจัดอาคาร สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย
บริการ มีการประเมินความพึงพอใจ และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ โดย
การมีสวนรวมของครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน 

ความพยายาม มีแผนงานโครงการ ในการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน
ของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ โดย
การทําแบบประเมินความพึงพอใจ ใหบุคลากรท้ังวิทยาลัย ตอบแบบสอบถาม และนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการจัดสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ
สถานศึกษา และการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ มีผลการ
ดําเนินการ ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดวางแผนโครงการพัฒนา และซอมแซม 
ครุภัณฑ และอุปกรณ จัดสรรงบประมาณในการจัดหา ซอมแซมครุภัณฑ และอุปกรณ เพ่ือใหเอ้ือตอ
การจัดการเรียนการสอนในทุกสาขางาน จัดทําแบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ 
และอุปกรณ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาดําเนินงานตามโครงการพัฒนา และซอมแซม 
ครุภัณฑ และอุปกรณ โดยการจัดสรรงบประมาณใหทุกสาขาไดอยางเหมาะสมตามแผนปฏิบัติการ 
และไดนําผลการประเมินความพึงพอใจ ความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภัณฑ และอุปกรณมา
พิจารณาในการจัดแผนปฏิบัติการประจําปตอไป ตามความเหมาะสมกับสถานศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และ
คอมพิวเตอร มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม และสงเสริม สนับสนุนใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติยกยองอยางตอเนื่อง เพ่ือนําความรูมาใชในการพัฒนา
งาน ระบบงาน และผูเรียน 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการจัดโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมให
ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง อาทิเชน โครงการฝกอบรมดานวิชาการ
หรือวิชาชีพ อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงการแลกเปลี่ยนครูและบุคลกรทางการศึกษากับองคกร
อ่ืนๆ ตามสาขาวิชาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครูและบุคลากรทางการศึกษา และสงเสริมให
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ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
องคกรภายนอก เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการ
ประเมิน ปฏิบัติครบท้ัง 5 ประเด็น อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธใหครูและบุคลากรทราบถึงการใชงบประมาณท่ีใชจริงในการ

ดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝกทักษะวิชาชีพ ท้ังหมดท่ีสาขาวิชา/สาขางาน 
ไดรับการจัดสรรสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนยกเวนงบลงทุน ใหคุมคา 

2. งบประมาณ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีมี
ประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ ไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

ความพยายาม มีงบประมาณท่ีใชจริงในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ 
และฝกทักษะวิชาชีพ ท้ังหมดท่ีสาขาวิชา/สาขางานไดรับจัดสรรสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนยกเวนงบ
ลงทุน 

1. การจัดสรรงบประมาณ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ มีผลการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือขาย ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในและตางประเทศ เชน การสงนักศึกษาออกฝกงานในสถาน
ประกอบการท้ังในและนอกพ้ืนท่ี เชิญบุคลากร วิทยากรภายนอกมาใหความรูแกนักศึกษา และครู 
ดานวิชาการ วิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสรางสรรค เชน ขับข่ีปลอดภัย ตรวจรถกอนใช
ปลอดภัยแนนอน การขอรับบริจาควัสดุ เครื่องมือ อุปกรณในการอํานวยความสะดวก ทุนการศึกษา
ใหกับนักศึกษา แผนกวิชาตางๆ เชิญตัวแทนชมรมผูปกครองในแผนกวิชา เพ่ือใหความรูทักษะในการ
เรียนการสอน ตอลดจนการประกอบอาชีพ มีการจัดหาวิทยากรมารอบรมภาษาอาเซียนใหกับครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา มีโครงการแลกเปลี่ยนครู นักเรียน นักศึกษา กับโรงเรียน 
SMKN2  PEGASIH ประเทศอินโดนีเซีย 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดมีการจัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย ท้ังภายในประเทศและหรือตางประเทศ 
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- เสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนวิทยาลัย หรือโครงการในฝาย/แผนกวิชา 

- แตงตั้งคําสั่งในการดําเนินการ 

- ประชุมดําเนินงาน 
- ดําเนินงานตามแผนโครงการ 

- ประเมินผลการทํากิจกรรมโครงการ 

- สรุปผล และขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน กิจกรรม โครงการครั้ง
ตอไป  

- ประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนิน โครงการ/กิจกรรมผานทางสื่อ web site 
วิทยาลัย แผนภาพบอรดประชาสัมพันธ 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับ
เครือขาย ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ มีผลการดําเนินการ ปฏิบัติครบท้ัง 5 ประเด็น อยูใน
ระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
วิทยาลัย 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
3 ขอ 

 

3  
(พอใช) 

3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)  
- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)  

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  
(1) – (5) 

5 
(ดีมาก) 

3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
สถานศึกษา ตามอัตลักษณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)  

- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 
- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3) 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)  

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ (1) 
 
 
 
 

ปฏิบัติ  
(1) – (5) 

5 
(ดีมาก) 

3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงาน
และภาวะผู นํ าของผูบริหาร
สถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ 
4 ขอ 

4 
(ดี) 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

3.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

3.6 ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1) – (5)  

- ดี ปฏิบัติ (1) – (4) 

- พอใช ปฏิบัติ (1) – (3) 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) – (2)  
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ  
(1) – (5) 

5 
(ดีมาก) 

3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบ
ดูแลผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศน
ของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

3.9 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
และคอมพิวเตอร 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

3.11 ระดับคุณภาพในการบริหาร
การเงินและงบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 
 
 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

3.12 ระดับ คุณภาพในการระดม
ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร
อาชีวศึกษา กับเครือขาย ท้ังใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 
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ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 3 4.75 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา ตามอัตลักษณ 
ตัวบงชี้ท่ี  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของ

สถานศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบงชี้ท่ี 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของ

สถานศึกษา และการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
ศูนยวิทยบริการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.9 ระดับ คุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  และ
คอมพิวเตอร 

ตัวบงชี้ท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือขาย 

ท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการวิชาชีพ 

บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ชุมชน 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดจัดทําแผนโครงการ และกิจการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ โดยมีสวนรวมของครู แลบุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา โดยเฉพาะ
ผูเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐและยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ตอบรับความตองการฝกอาชีพของทองถ่ิน ซ่ึงเปนยุทธศาสตรของจังหวัดและนําผลไปประเมินความ
พึงพอใจมาวิเคราะห และปรับปรุงการจัดโครงการหรือกิจกรรมตอไป 

ความพยายาม มีแผนงานโครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมี
สวนรวมของครู และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียนทุกสาขางาน และมีการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีผล
การดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

4.1 ระดับ คุณภาพในการบริหา ร
จัดการการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 4 5 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก - 
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มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ี
เปนประโยชน ตลอดจนมีการเผยแพร 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ  งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ของผูเรียน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดมีความตระหนักถึงความสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอนแบบเนนใหผูเรียนมีทักษะและกระบวนการคิดแบบสรางสรรค ในกระบวนการ
เรียนการสอนแตละหลักสูตร ในทุกสาขาวิชา/สาขางาน ไดกําหนดใหมีการสรางและพัฒนา 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ตลอดจนโครงท่ีทําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน สังคม
และประเทศชาติ 

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดสงเสริมสนับสนุนครูผูเรียนในแตละ
หลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย และ
โครงการท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ เชน การประกวดสิ่งประดิษฐระดับ อศจ. การประกวดสิ่งประดิษฐ ระดับภาค 
โครงการนักเรียน-นักศึกษา เพ่ือประมวลความรูในสาขาวิชาท่ีเรียนกอนสําเร็จการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย  ของผูเรียน มีผลการดําเนินงาน  ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ  อยูในระดับ  พอใช  คา
คะแนนเทากับ 3 คะแนน 

- วิทยาลัยเทคนิคยะลาสงเสริม สนับสนุน ใหผู เรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

- ในปการศึกษา 2555 จํานวนโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
ของผูเรียน โดยมีจํานวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑเฉลี่ย ระดับชั้น ปวช.3 จํานวน 3 คน : 1 ช้ิน 
จํานวน 53 ชิ้น  นักเรียนระดับชั้น ปวช.3  ท้ังหมด  158  คน  และระดับ ปวส.2   จํานวน 2 คน 
: 1 ช้ิน  จํานวน 130 ชิ้น นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ท้ังหมด 260 คน 

- วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดจัดประกวดระดับสถานศึกษา และไดนําโครงการ 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ไปใชประโยชนในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 34.77 
ของจํานวนผลงานท้ังหมด จัดประกวดระดับ อศจ. จํานวน 10 ชิ้น ระดับภาค จํานวน 9 ชิ้น รวม 
19 ชิ้น     จากจํานวนผลงานท้ังหมด 183 ชิ้น 

- วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดนําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
เผยแพรตอสาธารณชน ไมนอยกวารอยละ 34.77 ของจํานวนผลงานท้ังหมด จัดประกวดระดับ 
อศจ. จํานวน 10 ชิ้น ระดับภาค จํานวน 9 ชิ้น (ประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหมประจําปการศึกษา 
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2555  ณ จังหวัดชุมพร จํานวน 2 ชิ้น และ โครงการสงเสริมและประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ณ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร) รวม 19 ชิ้น จากจํานวนผลงานท้ังหมด 183 ชิ้น 

- วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดําเนินการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ นอยกวารอยละ 5  

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครู 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดตระหนักถึงความสําคัญของการให
ครูผูสอน ทําผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนําผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาระบบการเรียนการสอน  

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ไดสงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนทํา
ผลงานวิจัยในชั้นเรียนและวิทยาลัยฯ ไดจัดการฝกอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางสมํ่าเสมอ  ในแต
ละภาคเรียน ทางงานวิจัย ไดใหครูผูสอนจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน และสงผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาค
เรียนละ 1 ผลงาน 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครู มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 3 ขอ อยูในระดับ พอใช 
คาคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ งาน
สรางสรรค หรืองานวิจัย ของ
ผูเรียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
3 ขอ 

3 
(พอใช) 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวั ต ก ร ร ม  สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ  ง า น
สรางสรรค หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
3 ขอ 

3 
(พอใช) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 5 3 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 
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สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน ไดแก  - 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัย ของผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยของครู 
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มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมือไทยและพลเมืองโลก 

ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ในดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีผลตอภาพลักษณของสถานศึกษา 

ความพยายาม มีโครงการกิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทินทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข และ
ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจเพ่ือนําผลไปพัฒนาปรับปรุงโครงการตอไป 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกคลองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ 
ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนเขารวมโครงการ กิจกรรม ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาท่ี
มีตอภาพลักษณของสถานศึกษาโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

ความพยายาม มีการจัดโครงการกิจกรรม ปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ใหครูและบุคลการทางการศึกษา และนักเรียน เขารวม กิจกรรม โครงการ ปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ เพ่ือนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีผล
การดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลาดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ  

ความพยายาม มีการจัดโครงการ กิจกรรม ใหครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาทุกคน และผูเรียนเขารวมโครงการ กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารจัดการ 

ผลสัมฤทธิ์  ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ มีผลการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใหแกบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และผูเรียนเพ่ือไปใชประโยชน 

ความพยายาม มีแผนงาน โครงการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา และผูเรียน มี
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยครู และบุคลากรทุก
ฝายในสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึง
พอใจของผูเก่ียวของภายนอกสถานศึกษาท่ีมีตอการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มีผลการดําเนินงาน ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ อยูในระดับ ดีมาก คาคะแนนเทากับ 5 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปก
คลองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 

- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดาน
กีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 6 5 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับ คุณภาพในการปลู กฝ ง จิ ตสํ านึ กด านการรั กช าติ  เ ทิด ทูน
พระมหากษัตริย  ส ง เสริมการปกคลองระบบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก - 
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มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ความตระหนัก วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดตระหนักวา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไมเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จึงไดเขียนโครงการเพ่ือใหความรู
เก่ียวกับการประกันคุณภาพฯ สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เขาใจเรื่องการประกัน
คุณภาพฯ  

ความพยายาม วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดจัดทําเครื่องมือ และคูมือ สําหรับการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองระดับแผนกวิชา และตัวบงชี้ อบรมใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพฯ 
จัดประชุมทําความเขาใจเรื่องเครื่องมือ และคูมือ ใหกับ หัวหนางาน หัวหนาแผนก และบุคลากรท่ี
เก่ียวของ กับตัวบงชี้ ท่ีตองรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในนาม
วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดจัดอบรมใหความรูแกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสถานศึกษา 
“เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ใหครู และบุคลากรทุกฝาย ใหความรู “เรื่องมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เม่ือครู และบุคลากรทุก
ฝาย/งานมีความเขาใจ มีความรู “เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” งานประกันคุณภาพฯ 
ไดมีการจัดประชุมครั้งท่ี 1 ชี้แจงผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามท่ีผูบริหารไดมอบหมายใหงานท่ีเก่ียวของมี
หนาท่ีรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ โดยแจกเอกสาร มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คูมือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหกับหัวหนางาน 
หัวหนาแผนก และผูรับผิดชอบภายในงาน รับทราบ ดังนี้ 

 

ตารางแสดง  ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ตามมติของผูบริหารสถานศึกษา โดยแบงตามหนาท่ีงานท่ีรับผิดขอบ 

ฝาย/งาน ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ีท่ี 
ฝายแผนงานและความรวมมือ  นายศักดิ์อนันต แกววิลัย 9 ตัวบงชี ้
งานวางแผนและงบประมาณ นายจํารูญ กองศิริวงศ 3.2 3.11    
งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบ
ธุรกิจ 

นายสมจิตร สุวรรณโน 3.11     

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ นายโสภณ เรียงวิวัฒน 3.5     
งานความรวมมือ นายปฏิพัทธ มีทอง 3.12     
งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและงประดิษฐ นายศวัส โกสุมดิษพล 5.1 5.2    
ง านประ กัน คุณภ าพและมาต ร ฐ าน
การศึกษา 

นายวิชิต ชูนาค 7.1 7.2    
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ฝาย/งาน ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ีท่ี 
ฝายบริหารทรัพยากร นายณรงค ปานเพ็ชร 10 ตัวบงชี ้
งานบริหารงานท่ัวไป นางนารียา บุญเพ็ง 3.1 3.4    
งานบุคลากร นางดวงพร มหันตชาครพงศ 3.10     
งานการเงิน นายโสภณ จีรเสถียร สนับสนุนขอมูลตัวท่ี 3.11 
งานการบัญชี นางสาวกฤษณา เพชรรัตน สนับสนุนขอมูลตัวท่ี 3.11 
งานพัสดุ นายกิตติ สุขแกว 3.9     
งานอาคารสถานท่ี นายศุกร อุบล 3.8 6.4    
งานทะเบียน นางดวงกมล แกวนก 1.1 1.7    
งานประชาสัมพันธ นายประเสริฐ บุญเพ็ง สนับสนุนรูปถายประกอบ 

ตัวบงชี้ 
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกิติพงศ รติปาณ 10 ตัวบงชี ้
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายเจตจันทร เหลาณัฐวุฒิกุล 3.3 6.1 6.2 6.3  
งานครูท่ีปรึกษา นายวิทยา นิยมเดชา 3.7     
งานปกครอง นายพช แกวเขียว 3.6     
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน นายกระจาง ชัยสินธุ 1.8 1.9    
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา นางวาสนา นุกูลกิจ สนับสนุนขอมูลตัวบงชี้ท่ี 3.7 
งานโครงการพิเศษและการบริการ นายกฤตภัทร วรรณเริก 4.1     
ฝายวิชาการ นายสมภพ เพชรภักดี SAR ระดับแผนก 12 แผนก 

11 ตัวบงชี ้
แผนกเครื่องกล  

จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับแผนก 

แผนกเครื่องมือกลและซอมบํารุง  
แผนกโลหะการ  
แผนกไฟฟากําลัง  
แผนกอิเล็กทรอนิกส  
แผนกการกอสราง  
แผนกโยธา  
แผนกสถาปตยกรรม  
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
แผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ  
แผนกเทคโนโลยียาง  
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นางกฤตยา ประจง 2.1 2.2 2.3   
งานวิทยาบริการและหองสมุด นางสาวนิภาพร บุญยศ สนับสนุนขอมูลตัวบงชี้ท่ี 3.8 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นายขนบ เพชรซอน 1.2 2.5    
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ฝาย/งาน ผูรับผิดชอบ ตัวบงช้ีท่ี 
งานวัดผลและประเมินผล นางศิริพร รัฐพิทักษสันติ 1.3 1.4 1.5 1.6 2.4 
งานสื่อการเรียนการสอน นายสุพัฒน คูหามุข สนับสนุนขอมูลตัวบงชี้ท่ี 3.8 

จัดประชุมครั้งท่ี 2 ชี้แจงหัวหนางาน หัวหนาแผนก ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ใหจัดทํา
แฟม แตละตัวบงชี้ตามท่ีฝายบริหารไดมอบหมาย ชี้แจงการจัดแฟม และขอมูลท่ีเก่ียวของกับตัวบงชี้ 
กําหนดการสงแฟม งานประกันคุณภาพฯ จัดประชุมครั้งท่ี 3 เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายใน ป 55 โดยใหหัวหนางานและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ รับฟงความคืบหนาในการจัดทํา
ประกันคุณภาพ และชี้แจงปญหาท่ีเกิดข้ึน หาขอสรุป ในการแกไขปญหา และงานประกันคุณภาพมี
หนาท่ีในการรวบรวมขอมูลและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ป 55 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มีผลการประเมิน  
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) อยูในระดับ ดีมาก เทากับคาคะแนน 5 

ตารางแสดง ผลการดําเนินงาน ตามประเด็นพิจารณา 

ประเด็นพิจารณา 
ผลการปฏิบัติงาน 

(/) 
หมายเหตุ 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกผานในสถานศึกษา ผูเรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 

  

2. สถานศึกษาไดดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

  

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และจัดให มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรบาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

  

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน 

  

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
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ตัวบงช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา     
พ.ศ. 2555 

ความตระหนัก วิทยาเทคนิคยะลาไดตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง โดยผูบริหารไดประชุม หาขอสรุปของมาตรฐาน 8 มาตรฐาน 36 ตัวบงชี้ โดยให
รองผูอํานวยการแตละฝายเปนหัวหนาทีมในการจัดทําแตละมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับฝายงาน และให
รองผูอํานวยการแตละฝายแจกตัวบงชี้ใหกับหัวหนางานท่ีตรงกับตัวบงชี้ รับผิดชอบจัดทําแฟมและ
เปนผูใหขอมูล หากมีขอมูลเก่ียวของกับตัวบงชี้ จากนั้นใหงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เปนผูรวบรวมขอมูลท้ัง 8 มาตรฐาน 36 ตัวบงชี้ เพ่ือจัดทํารูปเลมรายงานการประเมิน
ตนเอง ปการศึกษา 2555  

ความพยายาม งานประกันคุณภาพฯ ในนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดมีการ
มอบหมายใหครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในสถานศึกษามีสวนรวมกับการจัดทํา การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีทีมงานในการจัดทําแฟมแตละตัวบงชี้ โดยผูท่ีไดรับมอบหมายจะตอง
จัดทําแฟม เพ่ือรอรับการประเมินภายในสถานศึกษา โดยตนสังกัด โดยมีผลการประเมินตนเอง แตละ
มาตรฐานดังนี้ 

ตารางแสดง  ผลการดําเนินงานแตละมาตรฐาน แยกตามตัวบงชี้ 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

คาคะแนน  สรุปผล
การ

ประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช 
3 

ตองปรับปรุง 
2 

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

1 
มาตรฐานท่ี 1       

ตัวบงชี้ท่ี 1.1        
ตัวบงชี้ท่ี 1.2        
ตัวบงชี้ท่ี 1.3        
ตัวบงชี้ท่ี 1.4        
ตัวบงชี้ท่ี 1.5        
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 -- ไมมีผลการประเมินเนื่องจาก สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ ยังไมกําหนดแบบทดสอบ – 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7       
ตัวบงชี้ท่ี 1.8       
ตัวบงชี้ท่ี 1.9       

มาตรฐานท่ี 2       
ตัวบงชี้ท่ี 2.1       
ตัวบงชี้ท่ี 2.2       
ตัวบงชี้ท่ี 2.3       
ตัวบงชี้ท่ี 2.4       
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

คาคะแนน  สรุปผล
การ

ประเมิน 
ดีมาก 

5 
ดี 
4 

พอใช 
3 

ตองปรับปรุง 
2 

ตองปรับปรุง
เรงดวน 

1 
ตัวบงชี้ท่ี 2.5       

มาตรฐานท่ี 3       
ตัวบงชี้ท่ี 3.1       
ตัวบงชี้ท่ี 3.2       
ตัวบงชี้ท่ี 3.3       
ตัวบงชี้ท่ี 3.4       
ตัวบงชี้ท่ี 3.5       
ตัวบงชี้ท่ี 3.6       
ตัวบงชี้ท่ี 3.7       
ตัวบงชี้ท่ี 3.8       
ตัวบงชี้ท่ี 3.9       
ตัวบงชี้ท่ี 3.10       
ตัวบงชี้ท่ี 3.11       
ตัวบงชี้ท่ี 3.12       

มาตรฐานท่ี 4       
ตัวบงชี้ท่ี 4.1       

มาตรฐานท่ี 5       
ตัวบงชี้ท่ี 5.1       
ตัวบงชี้ท่ี 5.2       

มาตรฐานท่ี 6       
ตัวบงชี้ท่ี 6.1       
ตัวบงชี้ท่ี 6.2       
ตัวบงชี้ท่ี 6.3       
ตัวบงชี้ท่ี 6.4       

มาตรฐานท่ี 7       
ตัวบงชี้ท่ี 7.1       
ตัวบงชี้ท่ี 7.2       

มาตรฐานท่ี 8       
ตัวบงชี้ท่ี 8.1       

สรุปผลแตละตัวบงช้ี 22 6 4 - 3 4.17 
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ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2555 มีผลการประเมิน 24-29 ตัวบงช้ี อยูในระดับคุณภาพ ดี คาคะแนนเทากับ 4 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  

- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 

- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 

- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2555 

 

- ดีมาก 30-34 ตัวบงชี้และไมมีตัว
บงชี้ใดที่อยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง
หรือตองปรับปรุงเรงดวน  

- ดี 24-29 ตัวบงชี้ 
- พอใช 18-23 ตัวบงชี้ 
- ตองปรับปรุง 12-17 
- ตองปรับปรุงดวน ตํ่ากวา 12 ตัว

บงชี้ 

24-29  
ตัวบงชี้ 

4 
(ดี) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 7 4.5 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
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มาตรฐานท่ี 8 ดานความเปนไทย ในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 

ความตระหนัก วิทยาเทคนิคยะลาไดตระหนักถึงความสําคัญในการเปนคนไทย การ
ไหว การสวัสดี เปนการทักทายกันในแบบของคนไทย และสรางใหนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีจิตสํานึกรักความเปนไทย มีมารยาทแบบไทย ๆ ในแบบของวิทยาลัยเทคนิคยะลา  

ความพยายาม ไดมีโครงการจัดใหมีการอบรมหนาเสาธง ในเรื่องมารยาทตาง ๆ 
รวมถึงการไหวและการทักทายในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยนักศึกษาทุกคน และบุคลากรภายใน
วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีจิตสํานึกรักความเปนไทย ออนนอมถอมตน และมีมารยาทในการทักทายกัน 

ผลสัมฤทธิ์ ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการ
ประเมิน  ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) อยูในระดับ ดีมาก เทากับคาคะแนน 5 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 8 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน 
ผลสัมฤทธิข์อง 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา 

- ดีมาก ปฏิบัติ 5 ขอ  
- ดี ปฏิบัติ 4 ขอ 
- พอใช ปฏิบัติ 3 ขอ 
- ตองปรับปรุง ปฏิบัติ 2 ขอ 
- ตองปรับปรุงดวน ปฏิบัติ 1 ขอ 

ปฏิบัติ  
5 ขอ 

5 
(ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 8 5 
(หมายเหตุช้ีแจง : สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ใหนําคาคะแนนของทุกตัวบงช้ีมาหาคาเฉลี่ย) 

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 8 
จุดเดน ไดแกตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ระดับคุณภาพมารยาทไทยในแบบวิทยาลัยเทคนิคยะลา 
จุดท่ีตองพัฒนา ไดแก - 



ตอนท่ี 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 สรุปไดดังนี้ 

4.1.1 มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับดีมาก เรียงตามลําดับดังนี้  

  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ท่ี 1.3  

  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ท่ี 1.8  

  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ท่ี 1.9 

  มาตรฐานท่ี 2  ตัวบงชี้ท่ี 2.3 

  มาตรฐานท่ี 2  ตัวบงชี้ท่ี 2.4 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.2 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.3 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.5 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.6 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.7 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.8 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.9 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.10 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.11 

  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบงชี้ท่ี 3.12 

  มาตรฐานท่ี 4  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 

  มาตรฐานท่ี 6  ตัวบงชี้ท่ี 6.1 

  มาตรฐานท่ี 6  ตัวบงชี้ท่ี 6.2 

  มาตรฐานท่ี 6  ตัวบงชี้ท่ี 6.3 

  มาตรฐานท่ี 6  ตัวบงชี้ท่ี 6.4 

  มาตรฐานท่ี 7  ตัวบงชี้ท่ี 7.1 

  มาตรฐานท่ี  8  ตัวบงชี้ท่ี 8.1 

 

4.1.2 มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุง เรียงตามลําดับดังนี้  

 --ไมมีตัวบงชี้ท่ีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง— 
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4.1.3 มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีดําเนินการไดในระดับตองปรับปรุงเรงดวน เรียงตามลําดับดังนี้ 

  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ท่ี 1.4  

  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ท่ี 1.5  

  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบงชี้ท่ี 1.7 

  

4.2 แนวทางการพัฒนาถานศึกษาในอนาคต 

เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุ

เปาหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

ในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

แผนพัฒนาสถานศึกษา ป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔  มีองคประกอบดังนี้ 

มาตรฐานท่ี  1  :  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา 

2. โครงการทุนเรียนฟรี 

3. โครงการเชื่อมโยงการศึกษากับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. โครงการจัดการศึกษาใหกับผูดอยโอกาสทางการศึกษา 

5. โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

6. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคแกนักศึกษา 

7. โครงการศูนยการเรียนรูและ Internet 

8. การวิจัยเพ่ือหาทางแกไขใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษามากข้ึน 

มาตรฐานท่ี 2  :  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1. โครงการวิเคราะหขอสอบ 

2. โครงการกําจัดปลวกและปองกันปลวก 

3. อาจารยท่ีปรึกษา  ผูปกครอง  รวมมือดูแลนักศึกษากันอยางใกลชิด 

4. โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

5. โครงการจัดทําและพัฒนาชุดการเรียนการสอน 

6. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3  :  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1. โครงการวางพวงมาลา 

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความดีงามตามหลักศาสนา ( 3 D ) 

3. โครงการปฐมนิเทศ 

4. โครงการเทศมหาชาติ 
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5. โครงการพิธีไหวครู 

6. โครงการเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหามหาราชินี 

7. โครงการเดินเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 

8. โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE 

9. โครงการจัดทําพวงมาลา วันปยะมหาราช 

10. โครงการประเพณีลอยกระทง 

11. โครงการเจาภาพกฐิน 

12. โครงการถวายผาปา 

13. โครงการวันรักตนไมประจําป 

14. โครงการประเพณีเทียนพรรษา 

15. โครงการงานสมโภชนหลักเมืองยะลา 

16. โครงการประกวดสุดยอดคนพันธ R  ป 5  ระดับภาค 

17. โครงการสุดยอดคนพันธ R  ป 5  ระดับชาติ 

18. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางและพุทธศาสนิกชน 

19. โครงการเขารวมแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสภาคใต  ครั้งท่ี 10 

20. โครงการแขงขันกีฬาคนพันธ R ระดับชาติ 

21. โครงการกีฬา  อบจ.คัพ 

22. โครงการกีฬาสีภายในตานยาเสพติด 

23. โครงการรวมประชุมองคการระดับชาติ 

24. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตร  ปวช.3  และ  ปวส.2 

25. โครงการกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

26. โครงการรณรงคใหใชสถานท่ีปฏิบัติศาสนากิจ 

27. โครงการตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา 

28. โครงการประชาสัมพันธสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 4:  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

1. การแขงขันวิชาชีพ  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะประจําปงบประมาณ 2553         

(เจาภาพระดับภาค) 

2. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  ระดับภาคใต และระดับชาติ 

3. โครงการแขงขันวิชาชีพระดับแผนก 

4. โครงการอบรมวิชาชีพแกชุมชน 

5. โครงการอาชีวะบริการ  โครงการ  Fixit  Center 
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มาตรฐานท่ี  5  :  นวัตกรรมและการวิจัย 

1. โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

2. โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ  วิจัย  นวัตกรรม 

3. โครงการสรางหุนยนตแขนกลในงานอุตสาหกรรม  YTC –4  

มาตรฐานท่ี  6  :  ภาวะผูนําและการจัดการ 

1. โครงการพัฒนาระบบระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  2555 

3. โครงการสงเสริมการเลื่อนวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรฐานท่ี  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

1. โครงการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. จัดทําคูมือและแผนการประกันคุณภาพประจําป 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 255๔  มีองคประกอบดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

มาตรฐานท่ี 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

มาตรฐานท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 

มาตรฐานท่ี 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยเทคนิคยะลา  ไดสรางความตระหนักใหกับครู  เจาหนาท่ี  พนักงาน

ราชการ  และคนงานเจาหนาท่ี  โดยไดดําเนินการในเรื่องการสรางความตระหนักดังนี้ 

1. วิทยาลัยฯ กําหนดนโยบายใหครู  เจาหนาท่ี  พนักงานราชการและคนงาน 

เจาหนาท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ีและสุดความสามารถ  ซ่ึง

หนาท่ีท่ีทุกคนไดรับมอบหมาย  จะสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255

๔  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 255๔ 

2. วิทยาลัยฯ จัดการประชุมชี้แจงใหครู  พนักงานราชการ  เจาหนาท่ีและคนงาน

เจาหนาท่ี  ไดรับความรูความเขาใจรายละเอียดตาง ๆ  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามแผนพัฒนา

สถานศึกษา ป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 255๔ 

3. วิทยาลัยฯ แตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม

ตางๆ ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา  ป พ.ศ. 255๒ ถึง พ.ศ. 255๔  และแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาปการศึกษา 255๔  
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4. วิทยาลัยฯ สงเสริมใหมีการประกวดหรือแขงขัน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับ

ภาคและระดับชาติ  โครงการหรือกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสถานศึกษา ป พ.ศ.  255๒ ถึง 

พ.ศ. 255๔  และแผนพัฒนาการศึกษาปการศึกษา 255๔ 

5. ใหความสําคัญกับแผนกวิชาในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

6. สรางความสามัคคี  ใหทุกคนมีสวนรวมในการปฏิบัติหนาท่ี 

7. นําหลักการพัฒนาคุณภาพงานตามวงจร  PDCA ไปใชในการปฏิบัติงานทุกงาน  

ทุกโครงการ และทุกกิจกรรมเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานและใชเปนขอมูลในการ

สืบคนไดอยางดี 

8. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การปฏิบัติงานของครู เจาหนาท่ี พนักงาน

ราชการและคนงานภารโรงอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

9. มีการประชาสัมพันธทุกรูปแบบในการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทุกคนไดมีความรูและรับทราบรายละเอียดตาง ๆ 

ผูบริหารใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารบานเมืองและสังคมท่ีดี ไดแก หลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา 

4.3 ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 4.3.1 ความชวยเหลือทางดานวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน

อ่ืนๆ ในทองถ่ิน 

 4.3.2 การชวยเหลือจากชุมชน และหนวยงานตนสังกัดในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

 4.3.3 การชวยเหลือดานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน 

 


