แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคยะลา
อาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก
คํานํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับนี้ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดจัดทําขึ้นเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยางมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน มีความสอคลองตั้งแตวิสัยทัศน พันธกิจ
อัตลักษณ เอกลักษณของสถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัย ฯ จะใชแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฉบับนี้เพื่อ
เปนทิศทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการในลําดับตอไป
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลาตองขอขอบคุณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู ฝายแผนงานและความรวมมือ
ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและบรรลุเปาหมายตอไป
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข
คําชี้แจง
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฉบับนี้ มีรายละเอียดประกอบดวย ๕ สวน ดังนี้ คือ
สวนที่ ๑ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา สวนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนที่ ๓ ทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สวนที่ ๔ การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และสวนที่ ๕ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ซึ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลาจะใชเปนทิศทางในการพัฒนา
สถานศึกษาอยางมีเปาหมายที่ชัดเจนอันจะสงผลตอใหวิทยาลัย ฯ มีมาตรฐานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาใน
ลําดับตอไป

ค

สารบัญ
หนา
คํานํา
คําชี้แจง
สารบัญ
สวนที่ ๑ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
สวนที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ ๓ ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ ๔ การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ ๕ การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ภาคผนวก

ก
ข
ค
๑
๙
๑๑
๓๘
๓๙

สวนที่ ๑
ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
๑.๑ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
นายเจนวิทย บุญชุวย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝายบริหารทรัพยากร
นายอิทธิฤทธิ์ ศรีชุมภู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ
งานพัสดุ

ฝายแผนงานและความรวมมือ
นายสรศักดิ์ หลีเส็น
๑.
๒.
๓.
๔.

งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
งานความรวมมือ
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ
๕. งานสงเสริมผลิตผลการคา
และประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมภพ เพชรภักดี
๑. งานกิจการนักเรียน นักศึกษา
๒. งานครูที่ปรึกษา
๓. งานปกครอง
๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๕. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

๖. งานโครงการพิเศษ
และบริการชุมชน

ฝายวิชาการ
นายเยีย่ มศักดิ์ รัตนมหันต
๑. แผนกวิชา (13 แผนก)
๒. งานพัฒนาหลักสูตรฯ
๓. งานวัดผลและประเมินผล
๔. งานวิทยบริการและหองสมุด
๕. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖. งานสื่อการเรียนการสอน
๗. งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

๒
๑.๒ ขอมูลดานบุคลากร
๑.๒.๑ ผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

ผูบริหาร/แผนกวิชา

ฝายผูบริหาร
เครื่องกล

จํานวน
(คน)

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

ขาราชการ
พนักงานราชการ
อัตราจาง
ชาย
หญิง
ป.เอก
ป.โท
ป.ตรี
ต่ํากวา
ครูผูชวย
ครู (ค.ศ.1)
ชํานาญการ (ค.ศ.2)
ชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.
เชี่ยวชาญ (ค.ศ.4)

สถานภาพ

๕

๕

๐

๐

๕

๐

๐

๔

๑

๐

๐

๐

๒

๓

๐

๒๐
เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต ๕
โลหะการ/
๕
เทคนิคเชื่อมและการผลิต
๑๗
ไฟฟากําลัง

๑๔
๕

๖
๐

๐ ๒๐
๐ ๕

๐
๐

๐
๐

๕
๓

๑๕
๒

๐
๐

๐
๐

๑
๐

๖
๒

๖
๓

๑
๐

๕

๐

๐

๕

๐

๐

๒

๓

๐

๐

๑

๔

๐

๐

๑๒

๒

๓

๑๕

๒

๑

๓

๑๓

๐

๐

๑

๘

๓

๐

อิเล็กทรอนิกส
การกอสรางและโยธา
เทคนิค
สถาปตยกรรม

๑๐

๔

๕

๑

๗

๓

๑

๑

๘

๐

๐

๐

๓

๑

๐

๗

๗

๐

๐

๗

๐

๐

๓

๔

๐

๐

๐

๕

๒

๐

๕

๕

๐

๐

๓

๒

๐

๓

๒

๐

๐

๐

๔

๑

๐

๒

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๑

๑

๐

๐

๐

๐

๑

๐

๔

๑

๒

๐

๒

๑

๐

๑

๒

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๗

๗

๐

๐

๒

๕

๐

๔

๓

๐

๐

๐

๕

๒

๐

๔

๔

๐

๐

๔

๐

๐

๐

๔

๐

๐

๐

๓

๑

๐

๑๘

๑๔

๔

๐

๖

๑๒

๑

๙

๘

๐

๐

๑

๙

๔

๐

๑๐๙ ๘๔

๒๐

๔

๘๒

๒๖

๓

๔๙

๖๖

๐

๔

๕๒

๒๗

๑

ผลิตภัณฑยาง/เทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เทคนิคพื้นฐาน
สามัญ/สัมพันธ
รวมทั้งหมด

๐

๓
๑.๒.๒ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา

ปวส./อนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกวา ป.ตรี

๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๐
๐
๐
๐
๔
๐
๐
๑
๕

๓
๑
๒
๐
๑๐
๒
๑
๖
๒๕

๐
๐
๐
๑
๖
๑
๑
๐
๙

๑ ๒
๐ ๑
๐ ๓
๐ ๑
๑๑ ๙
๐ ๓
๑ ๑
๔ ๓
๑๗ ๒๓

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐ ๓
๐ ๑
๐ ๐
๐ ๑
๑๘ ๒
๐ ๒
๐ ๒
๐ ๗
๑๘ ๑๘

๐
๐
๒
๐
๐
๑
๐
๐
๓

๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๑
๒
๑
๑
๐
๒
๗
๑
๑
๑
๓
๑
๑
***
๕

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๑
๒
๑
๐
๐
๐
๔
๐
๑
๑
๓
๑
๑
๐
๔

๐
๐
๐
๑
๐
๒
๓
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๑
๐
๑
๒
๑
๐
๑
๑
๐
๐
๐
๒

๒
๒
๐
๐
๐
๑
๕
๐
๑
๐
๒
๑
๑
๐
๓

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๑
๐
๐
๐
๒
๔
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๑
๒
๑
๑
๒
๘
๖๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๖

๑ ๐ ๐ ๑
๑ ๐ ๐ ๑
๒ ๐ ๐ ๒
๑ ๐ ๐ ๑
๑ ๐ ๑ ๐
๒ ๐ ๐ ๒
๘ ๐ ๑ ๗
๔๑ ๑๒ ๒๒ ๓๘

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐ ๑ ๐
๐ ๑ ๐
๐ ๐ ๒
๐ ๑ ๐
๐ ๐ ๑
๐ ๒ ๐
๐ ๕ ๓
๑๘ ๓๑ ๑๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑

ม.ปลาย/ปวช.

ม.ตน หรือต่ํากวา

๓
๑
๓
๑
๒๐
๓
๒
๗
๔๐

ชาย

หญิง

ฝายแผนงานและความรวมมือ
๑. งานวางแผนและงบประมาณ
๒. งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
๓. งานความรวมมือ
๔. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
๕. งานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
๖. ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอ ยะหา
รวม
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
๑. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. งานครูที่ปรึกษา
๓. งานปกครอง
๔. งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
๕. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๖. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
รวม
ฝายวิชาการ
๑. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. งานวัดผลและประเมินผล
๓. งานวิทยบริการและหองสมุด
๔. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๕. งานสื่อการเรียนการสอน
๖. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รวม
รวมทั้งหมด

ลูกจางชั่วคราว

รวม

จํานวน
(คน)

พนักงานราชการ

ฝายบริหารทรัพยากร
๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานบุคลากร
๓. งานการเงิน
๔. งานบัญชี
๕. งานอาคารสถานที่
๖. งานทะเบียน
๗. งานประชาสัมพันธ
๘. งานพัสดุ

วุฒิการศึกษา

ลูกจางประจํา

ฝาย/งาน

เพศ

ขาราชกร ก.พ.

สถานภาพ

๑
๑
๐
๑
๐
๐
๓
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๐
๕

๔
๑.๓ ขอมูลดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
๑.๓.๑ ขอมูลดานผูเรียน
ชั้น
ปวช.๑
ปวช.๒
ปวช.๓
รวมระดับ ปวช.
ปวส.๑
ปวส.๒
รวมระดับ ปวส.
ปริญญาตรี ปที่ ๑
ปริญญาตรี ปที่ ๒
รวม ปริญญาตรี
รวมทั้งหมด

ปกติ
๓๙๓
๒๘๒
๒๒๘
๙๐๖
๔๔๗
๓๔๙
๗๙๖

๑,๗๐๑

หลักสูตร
ทวิภาคี
เทียบโอน

๕
๑๓
๒๓
๒๓
๒๔
๔๗
๖๓

ชาย
๓๒๘
๒๓๘
๑๙๔
๗๖๒
๓๙๒
๓๑๗
๗๐๙
๒๓
๒๔
๔๗
๑,๕๑๘

รวม
หญิง
๖๕
๔๔
๓๔
๑๔๓
๖๐
๔๕
๑๐๕

๒๔๘

ทั้งหมด

๙๐๖

๘๑๔

๔๗
๑,๗๖๔

๕
๑.๓.๒ ขอมูลดานผูสําเร็จการศึกษา
ที่

สาขางาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑ ชางยนต
๒ ชางกลโรงงาน
๓ ชางเชื่อมโลหะการ
๔ ชางไฟฟากําลัง
๕ ชางอิเล็กทรอนิกส
๖ ชางกอสราง
๗ สถาปตยกรรม
๘ อุตสาหกรรมยาง

๙ เทคนิคคอมพิวเตอร
๑๐ แมคคาทรอนิกส
๑๑ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา (คน)
ปกติ
ฤดูรอน

รวมผูสําเร็จ
การศึกษา

๘
๒๖
๑
๑
๒
๑๐
๔๘

๔๑
๙
๑
๒๕
๒๔
๑๕
๑๗
๓
๑๕
๑๕๐

๔๙
๙
๑
๕๑
๒๕
๑๖
๑๙
๓
๒๕
๑๙๘

๒๗
๔
๑๘
๑
๑๒
๔
๙
๗๕
๑๒๓

๖๖
๗
๑๐
๖๖
๑๗
๑๗
๑๑
๓
๑๔
๑๘
๒๒๙
๓๗๙

๙๓
๗
๑๔
๘๔
๑๗
๑๘
๒๓
๓
๑๘
๒๗
๓๐๔
๕๐๒

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟากําลัง
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
โยธา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด

๖
๑.๔ ขอมูลดานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคยะลา สามารถแบงออกเปนหลักสูตร
ประเภทวิชา สาขาวิชา ดังนี้
๑.๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ระดับ ปวช.)
๑.๔.๑.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑) สาขาวิชาชางยนต
สาขางานยานยนต
๒) สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
๓) สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขางานผลิตภัณฑ
๔) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟากําลัง
๕) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
๖) สาขาวิชาชางกอสราง
สาขางานกอสราง
๗) สาขาวิชาสถาปตยกรรม
สาขางานสถาปตยกรรม
๘) สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
สาขางานอุตสาหกรรมยาง
๙) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร
๑๐) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
สาขางานเมคคาทรอนิกส
๑.๔.๑.๒ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
๑.๔.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ระดับ ปวส.)
๑.๔.๒.๑ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต
๒) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปโลหะ
๓) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
๔) สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟาควบคุม
สาขางานไฟฟากําลัง
๕) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
สาขางานเทคโนโลยีโทรคมนาคม
๖) สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
๗) สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา
๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
๙) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
สาขางานเทคโนโลยียาง
๑.๔.๒.๒ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานเทคโนโลยีสํานักงาน
๑.๒.๓ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ระดับ ปริญญาตรี)
๑.๒.๓.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต
๑.๒.๓.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

๗
๑.๕ ขอมูลดานอาคารสถานที่
๑.๕.๑ อาคาร
ที่

ชื่ออาคาร

ลักษณะอาคาร

พื้นที่
(ตารางเมตร)
๑,๔๓๒

๑ อาคารอํานวยการ

อาคาร ๒ ชั้น

๒

หอประชุม

อาคารชั้นเดียวรูปโดม

๑,๕๐๐

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

อาคารทะเบียนวัดผล
อาคารผลิตผล
อาคารสวัสดิการพยาบาล
อาคารวิทยบริการ
อาคารบริการภายในวิทยาลัยฯ (คารแคร)
อาคารละหมาด
อาคารพัสดุ
อาคารธนาคารวิทยาลัย/องคการนักวิชาชีพฯ
อาคารสํานักงานอาคารสถานที่
อาคารโรงเก็บเครื่องมือ+วัสดุงานอาคารฯ
โรงจอดรถ
หองน้ํานักศึกษา
อาคารเรียนและฝกงานภาควิชาชางไฟฟา
อาคารเรียนสามัญสัมพันธ
อาคารเรียนภาควิชาเครื่องกล
อาคารเรียนภาควิชาชางอิเล็กทรอนิกส
อาคารเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
อาคารเรียนภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)
อาคารเรียนภาควิชาอุตสาหกรรมยางฯ
โรงฝกงานภาควิชาอุตสาหกรรมยางฯ
โรงฝกงานไมชางกอสราง
โรงฝกงานภาควิชาเทคนิคการเชื่อมฯ
โรงฝกงานภาควิชาเครื่องกล
อาคารเรียนภาควิชาชางกอสราง-โยธา
อาคารเรียนภาควิชาสถาปตยกรรม

อาคารชั้นเดียว
อาคาร ๒ ชั้น
อาคารชั้นเดียว
อาคาร ๔ ชั้น
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคาร ๔ ชั้น
อาคาร ๔ ชั้น
อาคาร ๔ ชั้น
อาคาร ๔ ชั้น
อาคาร ๔ ชั้น
อาคาร ๔ ชั้น
อาคาร ๓ ชั้น
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคาร ๒ ชั้น
อาคาร ๒ ชั้น

๑๕๖
๔๘๐
๘๔
๑,๒๐๐
๒๔๐
๘๐
๑๒๕
๙๖
๙๘
๗๙
๒๒๕
๗๐
๓,๐๐๐
๔๘๐
๔,๐๐๐
๓,๖๐๐
๔๘๐
๔๘๐
๑,๐๒๖
๑๙๒
๑๙๒
๑๒๐
๕๗๖
๗๔๔
๑,๓๔๔
๕๒๐

ป พ.ศ.
ที่สราง
๒๕๑๑
๒๕๑๑
๒๕๑๑
๒๕๒๘
๒๕๒๒
๒๕๔๑
๒๕๑๑
๒๕๓๙
๒๕๔๑
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๔๓
๒๕๑๑
๒๕๕๗
๒๕๓๔
๒๕๔๒
๒๕๓๖
๒๕๒๙
๒๕๒๘
๒๕๒๒
๒๕๑๙
๒๕๔๖
๒๕๒๒
๒๕๑๗
๒๕๑๑
๒๕๑๑
๒๕๑๑

๘
ที่
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ชื่ออาคาร

ลักษณะอาคาร

โรงฝกงานภาควิชาชางกลโรงงาน
โรงฝกงานภาควิชาเทคนิคการเชื่อมฯ
โรงฝกงานภาควิชาชางกอสราง-โยธา
โรงฝกงานงานปูนชางกอสราง
อาคารอเนกประสงค

อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว
อาคารชั้นเดียว

๑.๕.๒ หองเรียนและพื้นที่การใชประโยชน
๑.๕.๒.๑ หองเรียนภาคทฤษฎี
๑.๕.๒.๒ หองเรียนภาคปฏิบัติ
๑.๕.๒.๓ หองเรียนภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
๑.๕.๒.๔ หองที่ใชจัดกิจกรรม
๑.๕.๒.๕ หองพักครู และปฏิบัติงานอื่นๆ
๑.๕.๒.๖ พื้นที่จัดกิจกรรม นักศึกษา
๑.๕.๒.๗ พื้นที่จอดรถยนต
๑.๕.๒.๘ พื้นที่จัดภูมิทัศน
๑.๕.๒.๙ สวนหยอม สระน้ํา
๑.๕.๒.๑๐ สนามฟุตบอล
๑.๕.๒.๑๑ สนามบาสเก็ตบอล
๑.๕.๒.๑๒ สนามเปตอง
๑.๕.๒.๑๓ สนามฟุตซอล

พื้นที่
(ตารางเมตร)
๕๖๐
๔๐๐
๕๒๒
๕๖๐
๕๔๐
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ป พ.ศ.
ที่สราง
๒๕๑๑
๒๕๑๑
๒๕๑๑
๒๕๑๑
๒๕๔๖

๗๙ หอง
๑๘ หอง
๒๘ หอง
๔ หอง
๒๐ หอง
๑ แหง
๖ แหง
๖ แหง
๒ แหง
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม
๑ สนาม

๑.๖ ขอมูลดานงบประมาณ
งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น ๔๕,๐๙๘,๖๖๗ บาท ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
รายการ
๑. งบบุคลากร
๒. งบดําเนินงาน
๓. งบลงทุน
๔. งบอุดหนุน
รวบงบประมาณทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
๑๗,๕๘๗,๒๖๕
๒๗,๓๕๑,๔๐๒
๖,๔๑๖,๓๔๕
๑๖๐,๐๐๐
๔๕,๐๙๘,๖๖๗

สวนที่ ๒
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประกอบดวย ๙ มาตรฐาน ๑๐ ประเด็นการประเมิน
ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี
ทักษะและ การประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑.๑ ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
๑.๒ ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๒.๑ ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒ ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยาง
เปนระบบตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ

๑๐
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
๒.๓ ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
๒.๔ ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒.๕ ดานการฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ
สถานศึกษามีการจัดสงผูเรียนเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยมี
จํานวนสถานประกอบการหรือหนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคีหรือดานการฝก
ประสบการณวิชาชีพของผูเรียนอยางเพียงพอและเหมาะสมโดย มีการนิเทศติดตามการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของผูเรียนโดยครูนิเทศก

มาตรฐานที่ ๓ การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
๓.๑ ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
๓.๒ ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน

สวนที่ ๓
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา วิเคราะห มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสภาพการณของสถานศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก สามารถนํามากําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนี้
๓.๑ วิสัยทัศน (Vision)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา กําหนดวิสัยทัศนของวิทยาลัยเทคนิคยะลาไวดังนี้
“ผลิตและพัฒนากําลังคนใหไดมาตรฐานวิชาชีพ นําวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัด
การศึกษา”
๓.๒ พันธกิจ (Mission)
วิทยาลัยเทคนิคยะลากําหนดพันธกิจเพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนที่กําหนดไวดังนี้
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พันธกิจที่ ๒ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีบัณฑิต
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
พันธกิจที่ ๔ ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม โดยสรางเครือขายความรวมมือ
พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม
๓.๓ กลยุทธ (Strategy)
วิทยาลัยเทคนิคยะลากําหนดกลยุทธในแตละพันธกิจไวดังนี้
ที่
พันธกิจ
ที่
กลยุทธ
๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
๒ สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
๑ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร
กับบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ สถาน
วิชาชีพ
ประกอบการ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู
ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ
๓ พัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริยและการมี
สุนทรียภาพของผูเรียน

๑๒
ที่

พันธกิจ

ที่
๑

๒
๒ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีบัณฑิต
๓

๑
๓ สงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

๒

๑
๔ ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม โดย
สรางเครือขายความรวมมือ

๒

กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ใหเปนไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส) และตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
กับบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ สถาน
ประกอบการ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู
ทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม สอดคลองกับ
ความตองการของสถานประกอบการ
พัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริยและการมี
สุนทรียภาพของผูเรียน
สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งของ
ผูเรียน และครู
สงเสริมและสนับสนุนการนําสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเขารวม
การแขงขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาชีพแก
ชุมชนสังคม
สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน
องคกรตาง ๆ สถานประกอบการ ชุมชน สังคม
ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

๑๓
ที่

พันธกิจ

ที่
๑
๒
๓

๕ บริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
เชิงคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม

๔
๕
๖

๗

กลยุทธ
สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารจัดการดานเรียนการสอน
สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการและ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเพื่อ
ความสวยงามและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
อยาเพียงพอ
สงเสริมและสนับสนุนการลดการออกกลางคัน
ของผูเรียนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง
(ปวส.)
สรางภาพลักษณของสถานศึกษาในเชิง
สรางสรรค (ประชาสัมพันธ)

๘

สงเสริมและสนับสนุนการเกี่ยวกับสุขภาพของ
ผูเรียนภายในสถานศึกษา
๙ สรางความภาคภูมิใจใหกับผูสําเร็จการศึกษา
๑๐ สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนเพื่อเขารวมการ
แขงขันทักษะวิชาชีพในสาขาตาง ๆ
๑๑ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการรับสมัคร
ผูเรียนอยางมีคุณภาพ
๑๒ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเอง แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปอยางมีคุณภาพ
๓.๔ พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด
วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อกําหนดทิศทางและ
แนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อใหบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังตอไปนี้
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อผลิตผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหมีความรู ทักษะและคุณธรรม
จริยธรรม ที่มีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ

๑๔
๑.๒ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ
สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๓ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและการมี
สุนทรียภาพของผูเรียน
๒. กลยุทธ
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจํานวน ๓ กลยุทธ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.๑.๑ เปาประสงค ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหมีความรู ทักษะและ
คุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการจัดหาวัสดุฝกใหนักศึกษา
๒) โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาผูมีผลการเรียนดี
๓) โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษา
๔) โครงการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ
๕) โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนวัสดุฝกนักเรียน นักศึกษาที่เพียงพอ
๒) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
๒.๒ กลยุทธที่ ๒ สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับบุคคล ชุมชน หนวยงาน
องคกรตาง ๆ สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ
และคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ เปาประสงค มีจํานวนเครือขายความรวมมือที่เปนบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกร
ตาง ๆ สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่รวมกันพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ
และคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการสรางความรวมมือและบริการชุมชน
๒) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนเครือขายความรวมมือ
๒) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
๒.๓ กลยุทธที่ ๓ พัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและ
การมีสุนทรียภาพของผูเรียน
๒.๑.๑ เปาประสงค ผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและมี
สุนทรียภาพ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ

๑๕
๑) โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการพัฒนาสุนทรียภาพ
ของผูเรียน
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการพัฒนา
สุนทรียภาพของผูเรียน
๒) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการดําเนินกิจกรรม
พันธกิจที่ ๒ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีบัณฑิต
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อผลิตผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีบัณฑิตใหมีความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ
๑.๒ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ
สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๓ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและการมี
สุนทรียภาพของผูเรียน
๒. กลยุทธ
พันธกิจที่ ๒ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีบัณฑิต มีจํานวน ๓ กลยุทธ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒.๑.๑ เปาประสงค ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีใหมีความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ
๑) โครงการจัดหาวัสดุฝกใหนักศึกษา
๒) โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาผูมีผลการเรียนดี
๓) โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษา
๔) โครงการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ
๕) โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนวัสดุฝกนักเรียน นักศึกษาที่เพียงพอ
๒) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
๒.๒ กลยุทธที่ ๒ สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับบุคคล ชุมชน หนวยงาน
องคกรตาง ๆ สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ
และคุณธรรม จริยธรรม

๑๖
๒.๑.๑ เปาประสงค มีจํานวนเครือขายความรวมมือที่เปนบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกร
ตาง ๆ สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่รวมกันพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ
และคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการสรางความรวมมือและบริการชุมชน
๒) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงานและฝกทักษะประสบการณวิชาชีพ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนเครือขายความรวมมือ
๒) ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหนวยงาน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
๒.๓ กลยุทธที่ ๓ พัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและ
การมีสุนทรียภาพของผูเรียน
๒.๑.๑ เปาประสงค ผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและมี
สุนทรียภาพ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการพัฒนาสุนทรียภาพ
ของผูเรียน
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการพัฒนา
สุนทรียภาพของผูเรียน
๒) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการดําเนินกิจกรรม
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อสงเสริมการจัดทําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีของผูเรียน และครู
๑.๒ เพื่อสงเสริมการนําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเขารวมการแขงขันทั้งใน
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๒. กลยุทธ
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีจํานวน ๒ กลยุทธ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําสิ่งประดิษฐงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทั้งของผูเรียน และครู
๒.๑.๑ เปาประสงค สรางสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพและมีประโยชนตอ
ชุมชน สังคม
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐและวิชาโครงการ โครงงาน นักศึกษาระดับ
วิทยาลัย
๒) โครงการจัดทํารายงานประเมินผลโครงการ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม
หรือบูรณาการดานการเรียนการสอน

๑๗
๒.๒ กลยุทธที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการนําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อเขารวมการแขงขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๒.๑.๑ เปาประสงค มีสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมที่ผลงานของผูเรียน ครู
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ วิจัย นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
๒) โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ วิจัย นวัตกรรมระดับภาคใต
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
พันธกิจที่ ๔ ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม โดยสรางเครือขายความรวมมือ
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
๑.๒ เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะและประสบการณใหแกบุคคลในชุมชน และสังคม
๑.๓ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา บุคคล ชุมชน และสังคม
๒. กลยุทธ
พันธกิจที่ ๔ ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม โดยสรางเครือขายความรวมมือ
มีจํานวน ๒ กลยุทธ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนสังคม
๒.๑.๑ เปาประสงค ชุมชนและสังคมสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณที่ไดจาก
การบริการวิชาชีพไปใชประโยชนได
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
๒) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
๓) โครงการรณรงค ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาชวงเทศกาล
สงกรานต
๔) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม
๕) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต
๖) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
๗) โครงการอาชีวะบริการซอมประกอบคอมพิวเตอร
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
๒) จํานวนโครงการบริการวิชาชีพที่มีประโยชนตอชุมชน และสังคม
๓) จํานวนโครงการบริการวิชาชีพที่นํามาบูรณาการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ กลยุทธที่ ๒ สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ สถาน
ประกอบการ ชุมชน สังคมทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑.๑ มีเครือขายความรวมมือที่เปนบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ สถานประกอบการ
ชุมชน สังคมทั้งในประเทศและตางประเทศ

๑๘
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการสรางเครือขายความรวมมือและบริการชุมชน
๒) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู กับตางประเทศในเขตอาเชี่ยน
๓) โครงการสรางเครือขายสถานศึกษาและครูแนะแนว
๔) โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการศึกษาวิชาชีพและสัมพันธมิตรกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนเครือขายความรวมมือ
๒) ระดับความพึงพอใจ
พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม
๑. วัตถุประสงค
๑.๑ เพื่อติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
๑.๒ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย ฯ ใหมีคุณภาพ
๑.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ดานวิชาการและดานคุณธรรม จริยธรรม
๑.๔ เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเพื่อความสวยงามและเอื้อตอการเรียนรู
ของผูเรียน
๑.๕ เพื่อจัดหาทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
๑.๖ เพื่อลดการออกกลางคันของผูเรียนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
๑.๗ เพื่อสรางภาพลักษณของสถานศึกษาในเชิงสรางสรรค
๑.๘ เพื่อลดปญหาการสารเสพติดภายในสถานศึกษา
๑.๙ เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับผูสําเร็จการศึกษา
๑.๑๐ เพื่อดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของอาชีวศึกษาทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศในดานตาง ๆ
๑.๑๑ เพื่อดําเนินการรับสมัครผูเรียนอยางมีคุณภาพ
๑.๑๒ เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
๒. กลยุทธ
พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม
มีจํานวน ๑๒ กลยุทธ ดังนี้
๒.๑ กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามอยาง
ตอเนื่อง
๒.๑.๑ เปาประสงค ครูผูสอนไดรับการนิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ครูผูสอนไดรับการนิเทศติดตามคิดเปนรอยละ ๑๐๐

๑๙
๒.๑ กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการดานเรียนการสอน
๒.๑.๑ เปาประสงค วิทยาลัย ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สงผลตอการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดทําบัตรนักศึกษาใหม (โปรแกรม ศธ.๐๒)
๒) โครงการติดตั้งสายใยแกวนําแสงภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓) โครงการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
๒.๑ กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการและดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑ เปาประสงค บุคลากรของวิทยาลัย ฯ มีความรูดานวิชาการ และมีความตระหนัก
คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการสรางขวัญและกําลังใจดวยกิจรรมขึ้นปใหม
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรสูวิทยฐานะชํานาญการ (ว.๑๐) และความกาวหนาใน
วิชาชีพ
๓) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการใหบริการสูความเปนเลิศ
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคยะลา
๕) โครงการสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยกิจกรรมงาน
เกษียณอายุราชการ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจ
๒) จํานวนโครงการในการสงเสริมสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการและ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑ กลยุทธที่ ๔ พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเพื่อความสวยงามและเอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียน
๒.๑.๑ เปาประสงค วิทยาลัย ฯ มีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมที่สวยงามและเอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
๒) โครงการซอมแซมและพัฒนาสํานักงานศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
๓) โครงการซอมแซมอาคาร ๘ ชั้น ๑ สํานักงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
๔) โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนภาควิชาอุตสาหกรรมยาง
๕) โครงการซอมเครื่องเจียระไนลับคมตัด
๖) โครงการซอมเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี
๗) โครงการซอมแซมและปรับปรุงโรงหลอเปนพื้นที่งานเชื่อม Mig
๘) โครงการซอมแซมปรับปรุงพื้นที่งานปรับภาควิชาเทคนิคพื้นฐาน

๒๐
๙) โครงการซอมแซมหองเรียนปริญญาตรี
๑๐) โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟาหองปฏิบัติการชั้น ๓-๔ ชางไฟฟา
๑๑) โครงการซอมแซมและปรับปรุงทอระบายน้ําภายในวิทยาลัย ฯ
๑๒) โครงการซอมแซมและปรับปรุงหลังคากันสาดอาคารแฟลต
๑๓) โครงการซอมแซมและปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียนสามัญ สัมพันธ
๑๔) โครงการพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัย ฯ
๑๕) โครงการซอมแซมและปรับปรุงหลังคาบานพักครู
๑๖) โครงการสรางหลังคาทางเดินเทา Walk Way
๑๗) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน ๙ อาคารคอมพิวเตอรธุรกิจ
๑๘) โครงการโพเดี่ยมสแตนเลสพรอมแทนวางลอเลื่อน
๑๙) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนคอมพิวเตอร อาคาร ๘ ชั้น ๓
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจ
๒) จํานวนโครงการในการพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมของวิทยาลัย ฯ
๒.๑ กลยุทธที่ ๕ สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเพียงพอ
๒.๑.๑ เปาประสงค วิทยาลัย ฯ มีทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเพียงพอ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน
๒) โครงการจัดซื้อวัสดุและสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน
๓) โครงการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ
๔) โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑและอุปกรณในการปฐมพยาบาล
๕) โครงการจัดซื้อ จัดจางงบลงทุน คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๖) โครงการจัดหาวัสดุฝกใหนักศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนทรัพยากรตาง ๆ
๒) ระดับความพึงพอใจ
๒.๑ กลยุทธที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการลดการออกกลางคันของผูเรียนทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
๒.๑.๑ เปาประสงค ผูเรียนอาชีวศึกษามีจํานวนการออกกลางคันนอยลง
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
๒) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
๓) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
๕) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) รอยละของจํานวนผูเรียนที่ออกกลางคันเทียบกับแรกเขา
๒) ระดับความพึงพอใจ
๒.๑ กลยุทธที่ ๗ สรางภาพลักษณของสถานศึกษาในเชิงสรางสรรค (ประชาสัมพันธ)

๒๑
๒.๑.๑ เปาประสงค วิทยาลัย ฯ มีภาพลักษณดี
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
๒) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน นักศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจ
๒.๑ กลยุทธที่ ๘ สงเสริมและสนับสนุนการเกี่ยวกับสุขภาพของผูเรียนภายในสถานศึกษา
๒.๑.๑ เปาประสงค ผูเรียนของวิทยาลัย ฯ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมติดสารเสพติด
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา
๒) โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๓) โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณในการปฐมพยาบาล
๔) โครงการธนาคารโลหิต
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) รอยละของผูเรียนที่ติดสารเสพติด
๒) จํานวนผูเรียนและงบประมาณของการประกันอุบัติเหต
๓) จํานวนทรัพยากร ตาง ๆ
๒.๑ กลยุทธที่ ๙ สรางความภาคภูมิใจใหกับผูสําเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ เปาประสงค ผูสําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
๒) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา
๒.๑ กลยุทธที่ ๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและ
ระดับประเทศในดานตาง ๆ
๒.๑.๑ เปาประสงค ดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของอาชีวศึกษาทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการจัดการแขงขันวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรม สาขาชางยนตเทคนิค
เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสระกับภาคใต
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความพึงพอใจของผูรวมกิจกรรม
๒.๑ กลยุทธที่ ๑๑ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการรับสมัครผูเรียนอยางมีคุณภาพ
๒.๑.๑ เปาประสงค การรับสมัครผูเรียนเปนไปอยางมีคุณภาพ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม

๒๒
๒) โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) จํานวนผูสมัครเรียนของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
๒.๑ กลยุทธที่ ๑๒ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีคุณภาพ
๒.๑.๑ เปาประสงค รายงานผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจําปของวิทยาลัย ฯ
๒.๑.๒ แผนงาน โครงการ
๑) โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
๒) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ฯ
๓) โครงการจัดทํารูปเลมแผนพัฒนาสถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการและรายงานผลการประเมินตนเอง

๒๓
๓.๔ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเขาสูการปฏิบัติ
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เปาประสงค ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหมีความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนงานโครงการ
๑) โครงการจัดหาวัสดุฝกใหนักศึกษา
๒) โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาผู
มีผลการเรียนดี
๓) โครงการหารายไดระหวางเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา
๔) โครงการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือการจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ
๕) โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง

วัตถุประสงค
เพื่อผลิตผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหมี
ความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม
ที่มีความสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ

เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑) จํานวนวัสดุฝกนักเรียน
(ปวช.)
นักศึกษาที่เพียงพอ
๒) ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ

๒๔
กลยุทธที่ ๒ สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม
แผนงานโครงการ
๑) โครงการสรางความรวมมือและบริการ
ชุมชน
๒) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

วัตถุประสงค
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ
สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีความรูทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรม

เปาหมาย
เครือขายความรวมมือที่เปนบุคคล
ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ สถาน
ประกอบการ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) จํานวนเครือขายความ
รวมมือ
๒) ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหนวยงาน ที่
มีตอคุณภาพของผูเรียน

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและการมีสุนทรียภาพของผูเรียน
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา
เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความ ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑) จํานวนผูเรียนที่เขารวม
พระมหากษัตริยและการพัฒนาสุนทรียภาพ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (ปวช.)
กิจกรรมชาติ ศาสนา
ของผูเรียน
และการมีสุนทรียภาพของผูเรียน
พระมหากษัตริยและการพัฒนา
สุนทรียภาพของผูเรียน
๒) ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอการดําเนิน
กิจกรรม

๒๕
พันธกิจที่ ๒ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต
เปาประสงค ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีใหมีความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการ
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีบัณฑิตของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนงานโครงการ
๑) โครงการจัดหาวัสดุฝกใหนักศึกษา
๒) โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษาผู
มีผลการเรียนดี
๓) โครงการหารายไดระหวางเรียนของ
นักเรียน นักศึกษา
๔) โครงการพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือการจัดการศึกษากับสถาน
ประกอบการ
๕) โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง

วัตถุประสงค
เพื่อผลิตผูเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใหมี
ความรู ทักษะและคุณธรรม จริยธรรม
ที่มีความสอดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการ

เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑) จํานวนวัสดุฝกนักเรียน
(ปวช.)
นักศึกษาที่เพียงพอ
๒) ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ

๒๖
กลยุทธที่ ๒ สรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษากับบุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูมีความรูทักษะ และคุณธรรม จริยธรรม
แผนงานโครงการ
๑) โครงการสรางความรวมมือและบริการ
ชุมชน
๒) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝกงาน

วัตถุประสงค
เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ
สถานประกอบการ ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนให
เปนผูมีความรูทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรม

เปาหมาย
เครือขายความรวมมือที่เปนบุคคล
ชุมชน หนวยงานองคกรตาง ๆ สถาน
ประกอบการ ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) จํานวนเครือขายความ
รวมมือ
๒) ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการหนวยงาน ที่
มีตอคุณภาพของผูเรียน

กลยุทธที่ ๓ พัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและการมีสุนทรียภาพของผูเรียน
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา
เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความ ผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑) จํานวนผูเรียนที่เขารวม
พระมหากษัตริยและการพัฒนาสุนทรียภาพ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (ปวช.)
กิจกรรมชาติ ศาสนา
ของผูเรียน
และการมีสุนทรียภาพของผูเรียน
พระมหากษัตริยและการพัฒนา
สุนทรียภาพของผูเรียน
๒) ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอการดําเนิน
กิจกรรม

๒๗
พันธกิจที่ ๓ สงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เปาประสงค สรางสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอชุมชน สังคม
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําสิ่งประดิษฐงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งของผูเรียน และครู
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
๑) โครงการนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐและ เพื่อสงเสริมการจัดทําสิ่งประดิษฐ
วิชาโครงการ โครงงาน นักศึกษาระดับ
งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
วิทยาลัย
ผูเรียน และครู
๒) โครงการจัดทํารายงานประเมินผล
โครงการ

เปาหมาย
สิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมที่มี
คุณภาพและมีประโยชนตอชุมชน
สังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนสิ่งประดิษฐ งานวิจัย
นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
ตอชุมชน สังคม หรือบูรณาการ
ดานการเรียนการสอน

กลยุทธที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนการนําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเขารวมการแขงขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
แผนงานโครงการ
๑) โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ วิจัย
นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา
๒) โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ วิจัย
นวัตกรรมระดับภาคใต

วัตถุประสงค
เปาหมาย
เพื่อสงเสริมการนําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ งานวิจัย นวัตกรรมของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเขารวมการ ผูเ รียนและครู
แขงขันทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนสิ่งประดิษฐ งานวิจัย
นวัตกรรมที่ไดรับรางวัลจาก
การแขงขันทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ

๒๘
พันธกิจที่ ๔ ใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม โดยสรางเครือขายความรวมมือ
เปาประสงค ชุมชนและสังคมสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณที่ไดจากการบริการวิชาชีพไปใชประโยชนได
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนสังคม
แผนงานโครงการ
๑) โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it
Center)
๒) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกข
บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
๓) โครงการรณรงค ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาชวง
เทศกาลสงกรานต
๔) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม
๕) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต
๖) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
๗) โครงการอาชีวะบริการซอมประกอบ
คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
เปาหมาย
๑.๑ เพื่อใหบริการวิชาชีพแกชุมชน
ชุมชนและสังคม
และสังคม
๑.๒ เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะและ
ประสบการณใหแกบุคคลในชุมชน และ
สังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
๒) จํานวนโครงการบริการ
วิชาชีพที่มีประโยชนตอชุมชน
และสังคม

๒๙
กลยุทธที่ ๒ สรางเครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรตาง ๆ สถานประกอบการ ชุมชน สังคมทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
แผนงานโครงการ
๑) โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
และบริการชุมชน
๒) โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ครู กับ
ตางประเทศในเขตอาเชี่ยน
๓) โครงการสรางเครือขายสถานศึกษาและ
ครูแนะแนว
๔) โครงการสรางเครือขายความรวมมือใน
การศึกษาวิชาชีพและสัมพันธมิตรกับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

วัตถุประสงค
เปาหมาย
๑. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ
บุคคล ชุมชน และสังคม
ระหวางสถานศึกษา บุคคล ชุมชน และ
สังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) จํานวนเครือขายความ
รวมมือ
๒) ระดับความพึงพอใจ

๓๐
พันธกิจที่ ๕ บริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม
เปาประสงค ครูผูสอนไดรับการนิเทศติดตามการจัดเรียนการสอนอยางตอเนื่อง วิทยาลัย ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ครูผูสอนการจัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพ บุคลากรของวิทยาลัย ฯ มีความรูความสามารถดานวิชาการและดานคุณธรรม จริยธรรม อาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเพื่อความสวยงามและเอื้อตอ
การเรียนรูของผูเรียน มีทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาการออกกลางคันของผูเรียนลดนอยลง วิทยาลัย ฯ มีภาพลักษณที่ดี ลดปญหาการสารเสพติดภายในสถานศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจ ดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของอาชีวศึกษาทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศในดานตาง ๆ ดําเนินการรับสมัคร
ผูเรียนอยางมีคุณภาพ และมีการจัดรายงานผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป
กลยุทธที่ ๑ สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
แผนงานโครงการ
โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อติดตามนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูผูสอน

เปาหมาย
ครูผูสอน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ครูผูสอนไดรับการนิเทศติดตาม
คิดเปนรอยละ ๑๐๐

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการดานเรียนการสอน
แผนงานโครงการ
๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดทําบัตร
นักศึกษาใหม (โปรแกรม ศธ.๐๒)
๒) โครงการติดตั้งสายใยแกวนําแสง
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๓) โครงการพัฒนาเครือขายคอมพิวเตอร

วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ระดับความพึงพอใจของ
ของวิทยาลัย ฯ ใหมีคุณภาพ
วิทยาลัย ฯ ใหมีคุณภาพ
ผูใชบริการ

๓๑
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรในดานวิชาการและดานคุณธรรม จริยธรรม
แผนงานโครงการ
๑) โครงการสรางขวัญและกําลังใจดวยกิ
จรรมขึ้นปใหม
๒) โครงการพัฒนาบุคลากรสูวิทยฐานะ
ชํานาญการ (ว.๑๐) และความกาวหนาใน
วิชาชีพ
๓) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
ใหบริการสูความเปนเลิศ
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
๕) โครงการสรางขวัญกําลังใจแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดวยกิจกรรมงาน
เกษียณอายุราชการ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ฯ
ดานวิชาการและดานคุณธรรม
จริยธรรม

เปาหมาย
ครูและบุคลากรของวิทยาลัย ฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) ระดับความพึงพอใจ
๒) จํานวนโครงการในการ
สงเสริมสงเสริมและพัฒนา
บุคลากรในดานวิชาการและ
ดานคุณธรรม จริยธรรม

๓๒
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเพื่อความสวยงามและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
๑) โครงการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน คา
เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
สิ่งแวดลอมเพื่อความสวยงามและเอื้อ
๒) โครงการซอมแซมและพัฒนาสํานักงาน ตอการเรียนรูของผูเรียน
ศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา
๓) โครงการซอมแซมอาคาร ๘ ชั้น ๑
สํานักงานฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
๔) โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน
ภาควิชาอุตสาหกรรมยาง
๕) โครงการซอมเครื่องเจียระไนลับคมตัด
๖) โครงการซอมเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี
๗) โครงการซอมแซมและปรับปรุงโรงหลอ
เปนพื้นที่งานเชื่อม Mig
๘) โครงการซอมแซมปรับปรุงพื้นที่งานปรับ
ภาควิชาเทคนิคพื้นฐาน
๙) โครงการซอมแซมหองเรียนปริญญาตรี

เปาหมาย
อาคาร สถานที่ ของวิทยาลัย ฯ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) ระดับความพึงพอใจ
๒) จํานวนโครงการในการ
พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน
สิ่งแวดลอมของวิทยาลัย ฯ

๓๓
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเพื่อความสวยงามและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน (ตอ)
แผนงานโครงการ
๑๐) โครงการซอมแซมและปรับปรุงระบบ
ไฟฟาหองปฏิบัติการชั้น ๓-๔ ชางไฟฟา
๑๑) โครงการซอมแซมและปรับปรุงทอ
ระบายน้ําภายในวิทยาลัย ฯ
๑๒) โครงการซอมแซมและปรับปรุงหลังคา
กันสาดอาคารแฟลต
๑๓) โครงการซอมแซมและปรับปรุงหองน้ํา
อาคารเรียนสามัญ สัมพันธ
๑๔) โครงการพัฒนาภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัย ฯ
๑๕) โครงการซอมแซมและปรับปรุงหลังคา
บานพักครู
๑๖) โครงการสรางหลังคาทางเดินเทา
Walk Way
๑๗) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียน ๙ อาคารคอมพิวเตอรธุรกิจ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

๓๔
กลยุทธที่ ๔ พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมเพื่อความสวยงามและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน (ตอ)
แผนงานโครงการ
๑๘) โครงการโพเดี่ยมสแตนเลสพรอมแทน
วางลอเลื่อน
๑๙) โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน
คอมพิวเตอร อาคาร ๘ ชั้น ๓

วัตถุประสงค

กลยุทธที่ ๕ สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเพียงพอ
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
๑) โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจัดหาทรัพยากรในการจัดการ
๒) โครงการจัดซื้อวัสดุและสิ่งอํานวยความ อาชีวศึกษา
สะดวกใหไดมาตรฐาน
๓) โครงการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ
๔) โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑและอุปกรณ
ในการปฐมพยาบาล
๕) โครงการจัดซื้อ จัดจางงบลงทุน คา
ครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๖) โครงการจัดหาวัสดุฝกใหนักศึกษา

เปาหมาย

เปาหมาย
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
อยางเพียงพอ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) จํานวนทรัพยากรตาง ๆ
๒) ระดับความพึงพอใจ

๓๕
กลยุทธที่ ๖ สงเสริมและสนับสนุนการลดการออกกลางคันของผูเรียนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
แผนงานโครงการ
๑) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของ
ผูเรียนอาชีวศึกษา
๒) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน
นักศึกษา
๓) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
๕) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา

วัตถุประสงค
เปาหมาย
เพื่อลดการออกกลางคันของผูเรียนทั้ง ลดจํานวนผูเรียนออกกลางคัน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)

กลยุทธที่ ๗ สรางภาพลักษณของสถานศึกษาในเชิงสรางสรรค (ประชาสัมพันธ)
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
๑) โครงการประชาสัมพันธเพื่อการพัฒนา เพื่อสรางภาพลักษณของสถานศึกษาใน สถานศึกษามีภาพลักษณที่ดี
สถานศึกษา
เชิงสรางสรรค
๒) โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียน
นักศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) รอยละของจํานวนผูเรียนที่
ออกกลางคันเทียบกับแรกเขา
๒) ระดับความพึงพอใจ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความพึงพอใจ

๓๖
กลยุทธที่ ๘ สงเสริมและสนับสนุนการเกี่ยวกับสุขภาพของผูเรียนภายในสถานศึกษา
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
๑) โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด เพื่อใหผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ผูเรียน
นักเรียน นักศึกษา
ปลอดภัยจากสารเสพติด
๒) โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
๓) โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑและอุปกรณ
ในการปฐมพยาบาล
๔) โครงการธนาคารโลหิต

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) รอยละของผูเรียนที่ติดสาร
เสพติด
๒) จํานวนผูเรียนและ
งบประมาณของการประกัน
อุบัติเหต
๓) จํานวนทรัพยากร ตาง ๆ

กลยุทธที่ ๙ สรางความภาคภูมิใจใหกับผูสําเร็จการศึกษา
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
๑) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา เพื่อสรางความภาคภูมิใจใหกับผูสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษา
๒) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จ การศึกษา
การศึกษาวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑) ระดับความพึงพอใจของ
ผูสําเร็จการศึกษา

๓๗
กลยุทธที่ ๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศในดานตาง ๆ
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
โครงการจัดการแขงขันวิชาชีพประเภท
เพื่อดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของ ดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ ของ
อุตสาหกรรม สาขาชางยนตเทคนิค
อาชีวศึกษาทั้งในระดับจังหวัด ระดับ อาชีวศึกษาทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
เครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลที่ ภาคและระดับประเทศในดานตาง ๆ ภาคและระดับประเทศในดานตาง ๆ
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสระกับภาคใต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความพึงพอใจของผูรวม
กิจกรรม

กลยุทธที่ ๑๑ สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการรับสมัครผูเรียนอยางมีคุณภาพ
แผนงานโครงการ
๑) โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม
๒) โครงการจัดทําคูมือนักเรียน นักศึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการรับสมัครผูเรียนอยางมี
คุณภาพ

เปาหมาย
ผูสมัครเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จํานวนผูสมัครเรียนของ
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น

กลยุทธที่ ๑๒ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปอยางมีคุณภาพ
แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค
๑) โครงการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมิน
๒) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการวิทยาลัย ฯ ตนเอง แผนพัฒนาสถานศึกษาและ
๓) โครงการจัดทํารูปเลมแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษา รายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
รายงานผลการประเมินตนเอง
แผนพัฒนาสถานศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติ แผนปฏิบัติการและรายงานผล
การประจําป
การประเมินตนเอง

สวนที่ ๔
การดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในการดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
๑. มีการสรางความรูความเขาใจกับผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยผูบริหารสถานศึกษามีการประชุมชี้แจง เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหกับ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการนําแผนพัฒนาสถานศึกษาไปใชใหเปนรูปธรรม มุงสูคุณภาพของการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. สถานศึกษามีการมอบหมายใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในแผนงาน โครงการตาง ๆ
โดยเฉพาะหัวหนางาน ใหดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
๓. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งดําเนินการโดยฝายวางแผน
และงบประมาณ ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกลาวจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

สวนที่ ๕
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณสอบการศึกษาภายในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดําเนินการ
๓ ขั้นตอน ดังนี้ คือ
๑. การเตรียมการกอนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ซึ่งสถานศึกษามีการสรางความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนัก โดยการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ประเมินผลและตรวจสอบ จัดทําเครื่องมือประเมินผลเพื่อใชในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลและตรวจสอบ
๒. การดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษามีการ
ปฏิบัติตามปฏิทินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามเครื่องมือที่ไดจัดทํา
ขึ้น
๓. การสรุปผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งจากการ
ดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสามารถสรุป
ผลไดดังนี้
๓.๑ ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
๑) การดูแลและแนะแนวผูเรียน ซึ่งสถานศึกษามีผูสําเร็จการศึกษาทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน ๕๐๒ คน
คิดเปนรอยละ ๕๗.๙๐ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับปานกลาง
๒) ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งสถานศึกษามีผลการประเมินการจัด
กิจกรรมขององคการตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยไดรับผลการประเมินองคการ
มาตรฐานดีเดนระดับภาค ระดับเหรียญทอง ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม
๓) ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่ง
สถานศึกษามีผลการประเมินศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาตามเกณฑการประเมินที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดับ ๒ ดาว ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยู
ในระดับปานกลาง
๔) ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรค หรืองานวิจัย ซึ่งสถานศึกษา
ไดรับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐในระดับจังหวัด โดยเปนรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
จํานวน ๓ รางวัล คือ เครื่องขดลวดสําหรับรองรับจอกน้ํายางพารา เครื่อง VR ECC-Electronic
Component Class room และอุปกรณชวยทําการเกษตรสมารทฟารม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง จํานวน ๒ รางวัล คือ เครื่องปอกทะเรียน และเครื่อง Solar CCTV สวนรางวัลในระดับภาค
ไดรางวัล Hornor Aword จํานวน ๑ รางวัล คือ แคปซูลเชื้อราจาวปลวก ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับ
เกณฑการประเมินอยูในระดับดี

๔๐
๕) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพโดยมีผลการแขงขันทักษะ โดยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีดังนี้ คือ ใน
ระดับจังหวัดไดรับรางวัล จํานวน ๑๐ คน โดยเปนรางวัลชนะเลิศ จํานวน ๕ รางวัล รองชนะเลิศ
จํานวน ๑ รางวัล สวนในระดับภาค ไมมีผูเรียนไดรับรางวัล และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ดังนี้ คือ ในระดับจังหวัดไดรับรางวัล จํานวน ๑๔ คน โดยเปนรางวัลชนะเลิศ จํานวน ๕ รางวัล สวนในระดับ
ภาค ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ จํานวน ๔ คน และไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในระดับชาติในสาขาวิชา
เทคนิคสถาปตยกรรม จํานวน ๒ คน ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
๖) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสถานศึกษามีผูเรียนทีผ่ านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกจํานวน ๓๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๖๐.๔๖ ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการ
ประเมินอยูในระดับดี
๗) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ซึ่ง
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา
(V-NET) โดยผูเรียนที่มีผลคะแนนตั้งแตคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปจํานวน ๓๔๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๑.๓๖
ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับดี
๘) การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีผูสําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีงานทําในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ ทั้งใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดจํานวน ๔๓๔ คน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
๓.๒ ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓.๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
๑) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ซึ่งสถานศึกษามีการสงเสริม
สนับสนุนใหครูมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบมี
การมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งจะใชแบบสํารวจศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยู
ในระดับดีเลิศ
๒) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหครูมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ และมีสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชาใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบจํานวน ๑๐ สาขาวิชา
คิดเปนรอยละ ๔๗.๖๒ เมื่อนําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินพบวาอยูใ นระดับกําลังพัฒนา
๓.๒.๒ การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งเมื่อนําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมินพบวาอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม

๔๑
๒) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ซึ่งเมื่อนําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการ
ประเมินพบวาอยูใ นระดับยอดเยี่ยม
๓.๓ ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
๓.๓.๑ ครูผูสอน
๑) การจัดการเรียนการสอน ซึ่งสถานศึกษามีครูผูสอนที่ทําหนาที่ดานการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ ๙๙.๔๒ ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
๒) การบริหารจัดการชั้นเรียน ซึ่งสถานศึกษามีการสงเสริมใหครูผูสอนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนอยางมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบ
กับเกณฑการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
๓) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งสถานศึกษามีการสงเสริมให
ครูผ◌ูสอนมีมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยางมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ ๕๙.๒๒ ซึ่งมีผลการประเมิน
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับปานกลาง
๓.๓.๒ ผูบริหารสถานศึกษา
๑) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ซึ่งสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
๒) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่ใชสําหรับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ทันสมัยมีผล
การประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินเมือ่ เทียบกับเกณฑอยูในระดับยอดเยี่ยม
๓.๔ ดานการมีสวนรวม
๓.๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งสถานศึกษามีการจัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คือ มีการจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ มีการจัดทําแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
รวมกับสถานประกอบการ มีการจัดการเรียนการสอน และการฝกอาชีพ มีการจัดทําสัญญาการฝกอาชีพ มีการ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผลรายวิชารวมกับสถานประกอบการ และสรุป
รายงานการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนในระบบทวิภาคี ซึ่งจากผลการประเมินเทียบกับเกณฑการประเมินผล
พบวา อยูในระดับยอดเยี่ยม
๓.๔.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสถานศึกษามีการสรางเครือขาย
ความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมีการจัดทํา
โครงการจัดซื้อ จัดจาง งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการจัดหาวัสดุฝกใหนักศึกษา มีสถาน
ประกอบการที่เปนเครือขายในการพัฒนาครูฝกจํานวน ๒ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาชางยนต โดยมี บริษัทอีซูซุ
อันดามันเซลล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเครือขายความรวมมือ สวนอีกหนึ่งสาขาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยี

๔๒
ยางและพอลิเมอร โดยมี ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนเครือขายความรวมมือ
ซึ่งจากผลการประเมินเทียบกับเกณฑการประเมินผลพบวา อยูในระดับปานกลาง
๓.๔.๓ การบริการชุมชนและจิตอาสา ซึ่งสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการบริการชุมชน
การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสา โดยมีกิจกรรมดานบริการชุมชน การบริการ
วิชาการ การบริการวิชาชีพ โดยกระบวนการมีสวนรวมทั้งผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
๓.๕ ดานปจจัยพื้นฐาน
๓.๕.๑ อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรือฟารม ผลการ
ดําเนินการพบวา สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียน มีการจัดทําโครงการ
พัฒนาตาง ๆ เชน โครงการพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมภายในวิทยาลัย ฯ โครงการสรางหลังคาทางเดินเทา
Walk Way และอื่น ๆ มีการจัดทํา พัฒนา ปรับปรุง ดูแลสภาพแวดลอมตามโครงการที่กําหนด ซึ่งผลการ
ประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
๓.๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งสถานศึกษามีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เชนระบบไฟฟา ระบบประปาที่สะอาด มีระบบเก็บขยะที่มาตรฐาน มีเสนทางการคมนาคมภายในสถานศึกษา
ที่สะดวก มียามรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการ
ประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
๓.๕.๓ แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ซึ่งสถานศึกษามีศูนยวิทยบริการที่เปนแหลงเรียนรู
ซึ่งมีความพรอมสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูสนใจที่จะใชสําหรับการคนควาซึ่งมีผลการ
ประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับดีเลิศ
๓.๕.๔ ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีผลการประเมินการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
๓.๕.๕ การเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ซึ่งสถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอรความเร็วสูงเพื่อสงเสริมใหครูผูสอนใชในการจัดการเรียนการ
สอน การคนควาขอมูล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีคุณภาพ คิดเปน
รอยละ ๙๗.๕๙ ซึ่งมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม
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