รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๓
จังหวัดยะลา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
คํานํา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ฉบับนี้ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการ
ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย ฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกทั้งยังใช
สําหรับประกอบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดในลําดับตอไป ซึ่งมี
รายละเอียดประกอบดวย บทสรุปสําหรับผูบริหาร สภาพทั่วไปของสถานศึกษา การดําเนินงานของ
สถานศึกษา การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สรุปและแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้สําเร็จลุลว งดวยดีตองงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคยะลาตองขอขอบคุณผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคยะลาทุกคนที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ฉบับนี้ใหมีความถูกตอง สมบูรณ ครบถวนของขอมูลตาง ๆ ทั้งนี้หากมีขอมูลใดมีความผิดพลาด
หรือคลาดเคลื่อนงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขอนอมรับและจะนํามาปรับปรุง แกไขให
ถูกตองในลําดับตอไป
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
พฤษภาคม ๒๕๖๐

ข

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
ตอนที่ ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร
๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๓ จุดเดน
๑.๔ จุดที่ควรพัฒนา
๑.๕ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ การดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ตอนที่ ๔ การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔.๔ มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
๔.๕ มาตรฐานที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา
ตอนที่ ๕ สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
๕.๒ สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๓ ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ก
ข
๑
๑
๑
๑
๓
๕
๗
๗
๘
๑๖
๒๒
๒๒
๒๔
๒๘
๒๘
๔๙
๑๑๕
๑๗๕
๑๘๘
๑๙๓
๑๙๓
๑๙๔
๒๐๔

สารบัญ (ตอ)
หนา
ภาคผนวก

๒๐๖
ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน

ค
ของสถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๐๗

๑

ตอนที่ ๑
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑
๒
๓
๔
๕
รวม

๑

๒

๓

๔

๕

๕
๑
๔
๕
๕
๒๐

๓
๕
๔
-

๕
๓

๔
๓

๕

๔

๑๒

๘

๗

๕

๑.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๒.๑ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
๑.๒.๒ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
๑.๒.๓ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
๑.๒.๔ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
๑.๒.๕ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”

๖

รวม

เฉลี่ย

๔

๘
๒๔
๑๔
๕
๕
๕๖

๔
๔
๓.๕
๕
๕
๒๒

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๖
๔
๓
๑

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

๑.๓ จุดเดน
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีจุดเดน ดังนี้ คือ
๑.๓.๑ ผูอํานายการสถานศึกษาเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
สังกัด มีความสามารถที่จะประชุม ชี้แจง ใหกับครู บุคลากรของวิทยาลัย ฯ รวมทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี มีการมอบหมายใหงานตาง ๆ รับผิดชอบ ผูอํานวยการมีการติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงและพัฒนาในปการศึกษาตอไป
๑.๓.๒ สถานศึกษามีจํานวนครูที่มีปริมาณเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลองกับจํานวนผูเรียน
ทั้งหมดทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑.๓.๓ สถานศึกษามีครูผูสอนที่จบตรงในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนและมีการมอบหมายให
ทําหนาที่สอนสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
๑.๓.๔ สถานศึกษามีครูผูสอนที่เขารับการฝกอบรม ประชุมวิชาการที่มีความสัมพันธกับวิชาที่สอน
เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาผูเรียน
๑.๓.๕ สถานศึกษามีจํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีปริมาณเพียงพอ
เหมาะสม

๒
๑.๓.๖ สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริมสนับสนุนใหไดรับประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๓.๗ สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของทุก ๆ ป เพื่อเปนการวางแผนและ
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบที่มีความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา มีการ
จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆที่เหมาะสม เพียงพอ
๑.๓.๘ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด
เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย อยางตอเนื่องและเปนประจําทําใหสถานศึกษามีความสวยงาม นาอยู ที่เอื้อ
ตอการเรียนรูของผูเรียน
๑.๓.๙ สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล มี
ระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายนอกและภายใน มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูล
อยางชัดเจน มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย มีฐานขอมูล
มีการ Update เปนปจจุบัน มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ และสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ
สงผลใหการบริหารจัดการของสถานศึกษามีคุณภาพ
๑.๓.๑๐ สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาในดาน
ระบบทวิภาคี และดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนที่มีปริมาณ
เพียงพอ สงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ
๑.๓.๑๑ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการใหทุนการศึกษาใหกับผูเรียน ในปริมาณที่เพียงพอกับผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
๑.๓.๑๒ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ จึงสงผลตอการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
๑.๓.๑๓ สถานศึกษามีการใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ และใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกือบทุกรายวิชา มีการจัดการเรียนรการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยาง ตลอดจนครูผูสอนมีการจัดทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางตอเนื่องสงผลใหการจัดการเรียนการสอนผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๑๔ สถานศึกษามีการกําหนดใหครูผูสอนที่ทําหนาที่นิเทศผูเรียนในการฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานนิเทศผูเรียนที่ฝกประสบการณ สงผลใหผูเรียนฝกประสบการณทักษะ
ในวิชาชีพมีคุณภาพ
๑.๓.๑๕ สถานศึกษามีการกํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคล หรือกลุมตามความเหมาะสม ซึ่ง
สงผลใหผลงานสามารถนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ อยางมีคุณภาพ
๑.๓.๑๖ สถานศึกษามีผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ซึ่งสะทอนใหเห็นวาวิทยาลัย ฯ มี
การจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด

๓
๑.๓.๑๗ สถานศึกษามีผูเรียนที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุนใหไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูเรียนของวิทยาลัย ฯ ที่มีคุณภาพ
๑.๓.๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ดานการกีฬาและนันทนาการ และดานการดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและใหผูเรียนแตละ
คนเขารวมกิจกรรมตามเกณฑมาตรฐาน สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ศิลปวัฒนธรรมดานการกีฬาและนันทนาการ และดานการดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓.๑๙ สถานศึกษามีการจัดทําการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางของ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๙ มีการจัดทําเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล มีการติดตามตรวจสอบ ดูแล
สงผลใหการจัดทําประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อสะทอนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป
๑.๔ จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ คือ
๑.๔.๑ ใหงานแนะแนว ฯ มีการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในชวงของ
ตนของภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษาถัดไปอยางตอเนื่องจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๒ เพื่อที่จะใหไดขอมูลที่มีความ
สมบูรณ ถูกตองมากยิ่งขึ้น
๑.๔.๒ ใหวิทยาลัย ฯ จัดทําโครงการตาง ๆ ที่สงผลตอการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนเพื่อลด
ปญหาการไมสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้ คือ โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
โครงการเยี่ยมบานผูเรียน โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่อง และโครงการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน โครงการทัศนศึกษาดูงาน เปนตน
๑.๔.๓ ใหวิทยาลัย ฯ โดยผูรบั ผิดชอบมีการกําหนด คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา พฤติกรรม
ที่พึงประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
๑.๔.๔ ใหวิทยาลัย ฯ โดยผูรบั ผิดชอบจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละ
กลุม
๑.๔.๕ ใหวิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๑.๔.๖ ใหผูบริหารสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชา งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา จัดทํา
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
๑.๔.๗ ใหผูบริหารสถานศึกษาประสานกับภาควิชา/แผนกวิชาที่มีความพรอมเพื่อเพิ่ม
ปริมาณของผูเรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นใหถึงเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
๑.๔.๘ ใหภาควิชา/แผนกวิชาจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาจากภายนอกมาบรรยายใหความรูกับผูเรียนในสาขาวิชาของตนเองอยางนอย ๑ โครงการตอ
ภาควิชา/แผนกวิชา

๔
๑.๔.๙ ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุนในการจัดสงครูและบุคลากรของ
วิทยาลัย ฯ เขารับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ทางวิชาการหรือที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อเปนการพัฒนา
ความรู ความสามารถ อันจะสงผลตอคุณภาพของงานและผูเรียนในลําดับตอไป
๑.๔.๑๐ ใหงานกิจกรรม ฯ งานโครงการพิเศษ ฯ รวมกับภาควิชา/แผนกวิชา จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรใหกับผูเรียนโดยจัดทําโครงการในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อยางนอยภาควิชา/แผนกวิชาละ ๑ โครงการ และใหผูเรียนเขารวมทุกคน
๑.๔.๑๑ ใหงานโครงการพิเศษ ฯ รวมกับภาควิชา/แผนวิชาจัดใหผูเรียนทุกคน ทํางานโดยใช
กระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม อยางนอย ๑ กิจกรรม/
โครงการ
๑.๔.๑๒ ใหภาควิชา/แผนกวิชาจัดหาอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เงินทุนบริจาค จากสถาน
ประกอบการ หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวา ๕ รายการตอป
๑.๔.๑๓ ใหงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับภาควิชา/แผนกวิชา พัฒนารายวิชาหรือ
กลุมวิชาในทุกรายวิชาและทุกสาขาวิชาจากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือจากสถานประกอบการ โดยเฉพาะ
รายวิชาที่เปนวิชาชีพ เพื่อที่จะใหรายวิชามีเนื้อหาวิชาที่มีความทันสมัย สอดคลองกับตลาดแรงงาน และมีการ
นํารายวิชาไปจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนาตอไป
๑.๔.๑๔ ใหภาควิชา/แผนกวิชา/งานตาง ๆ ที่มีการจัดทําโครงการจะตองจัดทํารายงานการดําเนิน
โครงการตามกระบวนการของงานวิจัย กลาวคือ มีบทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินการ ผลการ
วิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปลายผล ภาคผนวก ตลอดจนเอกสารอางอิงตางๆ
๑.๔.๑๕ ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชา สงเสริม สนับสนุนเงินงบประมาณ ใหกับครู บุคลากร
และผูเรียนในการจัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ตาง ๆ เพื่อสงเขาประกวด แขงขัน จนใหไดรับรางวัล เกียรติ
บัตร ประกาศเกียรติคุณ
๑.๔.๑๖ ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชา สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนของวิทยาลัยฯ มีการเขา
รวมการแขงขันทักษะในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จนไดรับรางวัลทั้งในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๑.๔.๑๗ ใหสถานศึกษามีการจัดหาวัสดุฝก ครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยใน
ทุกสาขางานที่มีการจัดการเรียนการสอน
๑.๕ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาซึ่งจะตองสอดคลองกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาเปนพื้นฐานของการดําเนินงานแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ คือ
๑.๕.๑ ดานผลการจัดการศึกษา ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนินโครงการตาง ๆ เชน โครงการ
ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา โครงการ
ติดตามผูสําเร็จการศึกษา โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา โครงการติวเตอร
เตรียมสอบ V-net โครงการสงเสริมการรักการอาน โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาความสามารถ
ดานการพูดของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย และ โครงการ English ๕ minutes เปนตน เพื่อใหผลการจัด
การศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีคุณภาพตามมาตรฐาน

๕
๑.๕.๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนินโครงการตาง ๆ ดังนี้ คือ
ดานบุคลากร เชน โครงการสรางขวัญและกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับบุคลากร ดานสถานศึกษา เชน โครงการสรางความเปนเอกลักษณ
ภายในสถานศึกษา โครงการสรางภาพลักษณสถานศึกษาดวยการประชาสัมพันธ โครงการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดานอาคารสถานที่ เชน โครงการปรับปรุงและซอมแซมบานพักครู
และเจาหนาที่ โครงการจัดทําถังขยะคอนเทนเนอร โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย ฯ
โครงการปรับปรุงหลังคากันสาดหนาตึกอํานวยการ โครงการปรับปรุงและซอมแซมเสาธงชาติ ดานการบริการ
ชุมชน เชน โครงการสรางความรวมมือและบริการชุมชน ดานผูเรียน เชน โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จ
การศึกษา โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา เปนตน เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามี
คุณภาพ
๑.๕.๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนิน
โครงการตาง ๆ ดังนี้ คือ โครงการติวเตอรเตรียมสอบ V-net โครงการสงเสริมการรักการอาน โครงการ
ทัศนศึกษาดูงานของผูเรียน โครงการพัฒนาความสามารถดานการพูดของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย และ
โครงการ English ๕ minutes เปนตน
๑.๕.๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนินโครงการตาง ๆ ดังนี้
คือ โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยตนสังกัด เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
๑.๕.๕ ดานการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนิน
โครงการตาง ๆ ดังนี้ คือ จัดทําโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม
จัดทําโครงการ Fix it center เปนตน

๗

ตอนที่ ๒
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
๒.๑.๑ ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลาเปดสอนตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยไดชื่อวาโรงเรียนชางไมยะลา
และไดเขาอยูในโครงการสนธิสัญญาปองกันเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต (สปอ.) เมื่อปการศึกษา ๒๕๐๓
ปการศึกษา ๒๕๑๐ ไดรวมโรงเรียนการชางสตรีเขากับโรงเรียนการชางยะลา โดยใชชื่อวาโรงเรียนการชาง
ยะลา ปการศึกษา ๒๕๒๒ ไดเปลี่ยนชื่อเปนวิทยาลัยเทคนิคยะลา
๒.๑.๒ ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยูในที่ดินพัสดุหมายเลข ๑๑๑๗๔ มีเนื้อที่ประมาณ ๗๖ ไร ตั้งอยู
เลขที่ ๑๒๙-๑๓๑ ถนนพิพิธภักดี ตําบล สะเตง อําเภอ เมือง จังหวัด ยะลา
๒.๑.๓ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยูในเขตเทศบาลนครยะลา ทิศเหนือติดกับโรงเรียนคณะราษฎรบํารุง
จังหวัดยะลา ทิศใตติดกับศูนยการศึกษาตามอัธยาศัยและนอกระบบจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกติดกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และทิศตะวันตกติดกับถนนพิพิธภักดี วิทยาลัยเทคนิคยะลาตั้งอยูในเขตชุมชน
เมือง มีสภาพสังคมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ กิจกรรมที่จัดรวมกันอยูสม่ําเสมอคือให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการใชสถานที่เปนที่ออกกําลังกายยามเชาโดยการเตนแอรโรบิก และยามเย็น จัดให
มีการเลนกีฬา เชน ตะกรอ เปตอง วิ่งออกกําลังกายในสนามภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา สถานที่
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีความเจริญทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากอยูในตัวเมืองจังหวัดยะลา

๒.๒ ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มีรายละเอียด
สภาพปจจุบันของสถานศึกษาดังนี้

๘
๒.๒.๑ ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
สําหรับดานหลักสูตรการเรียนการสอนสามารถแยกออกเปนประเภทวิชา สาขาวิชาใน
แตละหลักสูตร ดังนี้ คือ
๒.๒.๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
(๑) สาขาวิชาชางยนต
สาขางานยานยนต
สาขางานยานยนต (ทวิภาคี)
(๒) สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขางานเครื่องมือกล
(๓) สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขางานผลิตภัณฑ
(๔) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟากําลัง
(๕) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
สาขางานอิเล็กทรอนิกส
(๖) สาขาวิชาชางกอสราง
สาขางานกอสราง
(๗) สาขาวิชาสถาปตยกรรม
สาขางานสถาปตยกรรม
(๘) สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง
สาขางานอุตสาหกรรมยาง
๒) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
(๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ
๒.๒.๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
(๑) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต
สาขางานเทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)
(๓) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
(๓) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
(๔) สาขาวิชาไฟฟากําลัง
สาขางานไฟฟาควบคุม
สาขางานไฟฟากําลัง
(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานระบบสื่อสารขอมูลและ
เครือขาย
(๖) สาขาวิชาโยธา
สาขางานโยธา
(๗) สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรรม สาขางานเทคนิคสถาปตยกรรม
(๘) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขางานระบบเครือขายและ
สารสนเทศ
(๙) สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
๒) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
(๑) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

สาขางานเทคโนโลยียาง
สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ

๙
๒.๒.๑.๓ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี)
๑) สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต
๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

๒.๒.๒ แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครู
และบุคลากรทุกฝายไดกันพัฒนาสถานศึกษา จึงมีการกระจายอํานาจการบริหารงานภายในวิทยาลัยเทคนิค
ยะลาตามโครงสรางการบริหารงานดังแสดงเปนแผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยเทคนิคยะลา ดังนี้
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
นายมนัสฌาน ชูเชิด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ฝายบริหารทรัพยากร
นายทินกร คงศักดิ์ศรี

ฝายแผนงานและความรวมมือ

๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานบุคลากร
๓. งานการเงิน

๑. งานวางแผนและ
งบประมาณ
๒. งานศูนยขอมูลสารสนเทศ

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมภพ เพชรภักดี

ฝายวิชาการ
นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต

๑. งานกิจการนักเรียน
นักศึกษา
๒. งานครูที่ปรึกษา

๑. ภาควิชา/แผนกวิชา
๒. งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน

๑๐

๒.๒.๓ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
๑
๒

ชื่อ-สกุล
นายมนัสฌาน ชูเชิด
นายทินกร คงศักดิ์ศรี

๓

นายสมภพ เพชรภักดี

๔

นายสรศักดิ์ หลีเส็น

๕
๖
๗
๘

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต
นายโสภณ จีรเสถียร
นายวิชิต ชูนาค
นายจํารูญ กองศิริวงศ

๙

นายเจตจันทร เหลาณัฐวุฒิกุล

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายขนบ เพชรซอน
นางพวงทิพย มณีประวัติ
นายพัชรินทร แกวเจริญ
นายพงษศักดิ์ ศรีขวัญ

ตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
ทรัพยากร
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและ
ความรวมมือ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ผูแทนฝายบริหารทรัพยากร
ผูแทนฝายวิชาการ
ผูแทนฝายแผนงานและความ
รวมมือ
ผูแทนฝายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ทําหนาที่
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๑
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายวิทยา นิยมเดชา
นายถาวร ปานแกว
นายสุพัตร เหลามงคลชัยศรี
นางนารียา บุญเพ็ง

ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒.๒.๔ จํานวนผูบริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนง

ที่มา : งานบุคลากร

๖

๑๕
๙๒

เชี่ยวชาญ (ค.ศ.4)

๑๑

ชํานาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

๑๑
๖
๒๑
๑๑๖

ชํานาญการ (ค.ศ.2)

๑

ครู (ค.ศ.1)

๓

ครูผูชวย

๒

ต่ํากวา

๑

ขาราชการ

๓

๘
๔
๒

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๑
๐
๐
๑
๐
๐
๑

๒
๕
๓
๕
๘
๓
๕
๓

๓
๖
๓
๐
๔
๑
๒
๑

๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๒

๑

๐

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๑

๒

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๐
๐
๑
๓

๖
๐

๕
๖

๐
๐
๐
๐

๑
๐
๐
๑

๐
๐
๐
๓

๘
๕

๒
๑
๔

๐
๐
๐
๑

๕

๗
๗
๓

๐
๐
๐
๐
๐
๓
๐
๒

๐
๐
๐
๐
๑
๑
๐
๐

๔
๖
๔
๒
๓
๑
๓
๓

๐

๒

๑

๐

๒

๐

๒

๑

๐
๐
๕

๐
๐
๑
๒

๓
๖
๖

๘
๐
๑๕
๖๕ ๓๐

๒๒

๑๙

๖
๕

๑๕

ตําแหนง ผูบริหาร/ครู

๑

ป.โท

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชางเทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด

๐
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐

ป.เอก

อุตสาหกรรมยางและ
พอลิเมอร

๐
๖
๐
๐
๒
๕
๐
๐

หญิง

ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม

๕ ๕
๑๙ ๑๓
๖ ๖
๕ ๕
๑๕ ๑๓
๑๐ ๔
๗ ๗
๕ ๕

วุฒิการศึกษา

ชาย

ชางกลโรงงาน
เทคนิคเชื่อมและการผลิต

อัตราจาง

ฝายผูบ ริหาร
เครื่องกล

พนักงานราชการ

ผูบริหาร/ภาควิชา/ จํานวน
(คน)
แผนกวิชา

เพศ

ป.ตรี

สถานภาพ

๑๐
๔๕

๑๓

๒
๓

๑๑

๑๐
๖๘

๑๑
๕๙

๒๘

๑๒

๑๓
๒.๒.๕ จํานวนบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปวส./อนุปริญญา

ม.ตน หรือต่ํากวา

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐
๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐
๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐
๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐
๔ ๑ ๓ ๒ ๐ ๐ ๓ ๒ ๐

๕

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๐
๑
๑
๑
๑
๐
๔

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๐
๑
๐
๐
๐
๒

๑
๑
๒
๑
๑
๒
๘
๖๓

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๕

๑ ๐
๑ ๐
๒ ๐
๑ ๐
๑ ๐
๒ ๐
๘ ๐

๐
๐
๐
๐
๑
๐
๑

**

๒
๕
๑
๑
๑
๑
๑

***

๐ ๐ ๓
๐ ๐ ๑
๐ ๐ ๐
๐ ๐ ๑
๐ ๒๘ ๐
๐ ๐ ๒
๐ ๐ ๒
๐ ๐ ๓
๑๒ ๑๙ ๒๗ ๐ ๒๘ ๑๒

๐
๑
๐
๑
๑
๐
๓

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๑
๑
๑
๑
๐
๕

สูงกวา ป.ตรี

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐ ๑ ๒
๐ ๐ ๒
๐ ๐ ๒
๑ ๐ ๒
๙ ๑๖ ๑๒
๑ ๐ ๓
๑ ๑ ๑
๓ ๑ ๓

ปริญญาตรี

๑
๒
๑
๑

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

ม.ปลาย/ปวช.

๐ ๓
๐ ๒
๐ ๒
๐ ๐
๔ ๑๕
๐ ๒
๐ ๑
๐ ๔
๔ ๒๙

หญิง

๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑

ชาย

ลูกจางประจํา

ลูกจางชั่วคราว

วุฒิการศึกษา

๓
๒
๒
๑
๒๘
๓
๒
๔
รวม ๔๕

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

เพศ

ขาราชกร ก.พ.

จํานวน
(คน)

พนักงานราชการ

สถานภาพ

๐
๑
๒
๐
๐
๑
๐
๑
๕

๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐
๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐
๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐
๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐
๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐
๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐
๗ ๐ ๐ ๕ ๓ ๐
๔๕ ๑๓ ๒๕ ๓๙ ๐ ๒๘ ๒๕ ๑๐ ๑

๑๔
หมายเหตุ

** ใชเจาหนาที่รวมกับงานวางแผนและงบประมาณ
*** ใชเจาหนาที่รวมกับงานครูที่ปรึกษา

ที่มา : งานบุคลากร
๒.๒.๖ จํานวนผูเรียนของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ระดับ/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
๓๒๖
๒๗๘
๒๐๑
๘๐๕
๓๕๕
๓๒๒
๖๗๗
๑,๔๘๒

หลักสูตร
ทวิภาคี
_๘
๘
๒๗
๒๗
๒๙
๑๔
๔๓
๗๘

-

เทียบโอน

เพศ/รวม
ชาย
หญิง ทั้งหมด
๒๘๑
๔๕
๓๒๖
๒๕๐
๓๖
๒๘๖
๑๖๙
๓๒
๒๐๑
๗๐๐
๑๑๓
๘๑๓
๓๒๖
๒๙
๓๕๕
๓๐๙
๔๐
๓๔๙
๖๓๕
๖๙
๗๐๔
๒๙
๒๙
๑๔
๑๔
๔๓
๔๓
๑,๓๗๘ ๑๘๒ ๑,๕๖๐

-

ที่มา : งานทะเบียน

๒.๒.๗ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ระดับ/สาขาวิชา

ที่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑ ชางยนต
๒ ชางกลโรงงาน
๓ ชางเชื่อมโลหะ
๔ ชางไฟฟากําลัง
๕ ชางอิเล็กทรอนิกส
๖ ชางกอสราง
๗ สถาปตยกรรม
๘ อุตสาหกรรมยาง

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ปกติ
ทวิภาคี เทียบโอน

รวม

๔๘
๑
๒
๔๔
๘
๑๒
๑๑
๔

๔๘
๑
๒
๔๔
๘
๑๒
๑๑
๔

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๕
๙ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑ เทคนิคเครื่องกล
๒ เทคนิคการผลิต
๓ เทคนิคโลหะ
๔ ไฟฟากําลัง
๕ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๖ โยธา
๗ เทคนิคสถาปตยกรรม
๘ เทคโนโลยียาง
๙ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รวมทั้งหมด

๓๒
๑๖๒

๐
๐

๐
๐

๓๒
๑๖๒

๗๔
๑๒
๕
๘๕
๒๘
๓๓
๑๔
๓
๑๘
๒๗
๒๙๙
๔๖๑

๑๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑๒
๑๒

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๘๖
๑๒
๕
๘๕
๒๘
๓๓
๑๔
๓
๑๘
๒๗
๓๑๑
๔๗๓

ที่มา : งานทะเบียน

๒.๓ เกียรติประวัติของสถานศึกษา
๒.๓.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
๒.๓.๑.๑ วิทยาลัยเทคนิคยะลาไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬาฟุตบอลในงานการ
แขงขันกีฬาอาชีวะเกมส ระดับภาคใต ครั้งที่ ๑๔ “ตรังเกมส” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่
๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๑.๒ รางวัลสิ่งประดิษฐดีเดน “เครื่องเจาะดิน” การประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๓ Startup Thailand ๔.๐ ระหวางวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๒ รางวัลและผลงานของผูบริหาร
๒.๓.๓ รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๓.๓.๑ นายคามีล ดือราแม ตําแหนง พนักงานราชการครู ภาควิชาเครื่องกล ไดรับรางวัล
ศิษยเกาดีเดนของวิทยาลัยเทคโนโลยีและพาณิชยการยะลา
๒.๓.๓.๒ นายธรรมนูญ สุขไชยะ ตําแหนง ครู ภาควิชาไฟฟากําลัง ไดรับรางวัล ศิษยเกา
ดีเดนของโรงเรียนสตรียะลา

๑๖
๒.๓.๓.๓ นางสาววิจิตรา สายออง ตําแหนง ครู ภาควิชาสามัญ-สัมพันธ ไดรับรางวัล
Parent of the year ๒๐๑๖ อันดับ ๒ สาขา Best innovation for Parenting โปรแกรมลดพฤติกรรมความ
กาวราว จากการโหวตของผูอานนิตยสาร Amarin Baby & Kids
๒.๓.๓.๔ นางสาวพรรณี แกวเจริญ ตําแหนง ครู ภาควิชาสามัญ-สัมพันธ ไดรับรางวัลผู
กํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน
๒.๓.๔ รางวัลและผลงานของผูเรียน
๒.๓.๔.๑ นายสุทิวัส แววสุวรรณ รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนเปเปอรเวท
น้ําหนักไมเกิน ๔๕ กก. (ชาย) การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสภาคใต ครั้งที่ ๑๔ “ตรังเกมส” ระหวางวันที่
๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒ นายนธี เจะหนิ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนไลทฟลาย
เวท น้ําหนักไมเกิน ๔๘ กก. (ชาย) การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสภาคใต ครั้งที่ ๑๔ “ตรังเกมส” ระหวางวันที่
๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓ นายอาลี สมจิตร รางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนแบนตั้มเวท
น้ําหนักไมเกิน ๕๔ กก. (ชาย) การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสภาคใต ครั้งที่ ๑๔ “ตรังเกมส” ระหวางวันที่ ๒๔๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๔ นายนธี เจะหนิ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีมเดี่ยว (ชาย) กีฬาเซปก
ตะกรอ การแขงขันกีฬาอาชีวะเกมสภาคใต ครั้งที่ ๑๔ “ตรังเกมส” ระหวางวันที่ ๒๔-๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๙
๒.๓.๔.๕ นายอาลี สมจิตร รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ กีฬามวยไทยสมัครเลน รุนไลทฟลาย
เวท น้ําหนักไมเกิน ๕๔ กก. (ชาย) การแขงขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑
“ตรังเกมส” ระหวางวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๖ นายปฏิภาณ เพ็ชรยอดศรี รางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ กีฬามวยไทยสมัครเลน
น้ําหนักไมเกิน ๔๕ กก. การแขงขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาอาชีวะเกมส ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ “ตรังเกมส”
ระหวางวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๗ นายวุฒิพงษ พูลแกว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแขงขันทักษะการติดตั้ง
ตูสาขาระบบโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX) ทีม ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๘ นายนิฮาซัน แวกะจิ รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการเขียนแบบกอสราง
ดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ป
การศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๙ นางสาวสากีหนะ คะแม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแขงขันทักษะการ
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่
๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๗
๒.๓.๔.๑๐ นางสาวปมิตา มณีรัตน รางวัลชนะเลิศ การแขงขันทักษะการออกแบบ
สถาปตยกรรม ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ป
การศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๑ นายอิดรีส มากาลียา รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแขงขันทักษะการ
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่
๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๒ นายเกษมทรัพย ขวัญหมง รางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแขงขันทักษะการ
ออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่
๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๓ นายไพศาล แซฉั่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทอง) การแขงขันทักษะ
การออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้ง
ที่ ๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๔ นายศุภชัย ชะดารัตน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เหรียญทอง) การแขงขัน
ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรม ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๕ นายซูฟยัน นานาดี รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแขงขันทักษะการ
เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๖ นายนิฮาซัน แวกาจิ รางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแขงขันทักษะการ
เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๗ นายภาณุพงศ แกวเกาะสบา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน)
การแขงขันทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๘ นายอัสมิน ลาวัลยวุธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน)
การแขงขันทักษะการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร ระดับ ปวส. การแขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต ครั้งที่ ๒๗ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๑๙ นายรุสดี มะลาเฮง ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ
ดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการผลิตพลังงาน) “เกาอี้พลังงานแสงอาทิตย” การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๐ นายฮาริส มาซอ ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน
การอนุรักษพลังงาน (ดานการผลิตพลังงาน) “เกาอี้พลังงานแสงอาทิตย” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุน
ใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๘
๒.๓.๔.๒๑ นายมะสุกรี โตะเงาะ ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ
ดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการผลิตพลังงาน) “เกาอี้พลังงานแสงอาทิตย”การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๒ นายกาวอรี ปลาปง ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ
ดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการผลิตพลังงาน) “เกาอี้พลังงานแสงอาทิตย”การประกวดสิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๓ นางสาวมานีเราะห ยาโกะ ไดรับรางวัล HONOR AWARD สิ่งประดิษฐประเภท
ที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว “Zoo Sound Application สําหรับ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กนักเรียนอนุบาล”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๔ นายมาซูวี มะแซจือนารง ไดรับรางวัล HONOR AWARD สิ่งประดิษฐประเภท
ที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว “Zoo Sound Application สําหรับ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กนักเรียนอนุบาล”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๕ นายรวิสุต หัวเพช็ร ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องลบกระดานไวทบอรด”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๖ นายฤทธิเดช สุวรรณศรี ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องลบกระดานไวทบอรด”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๗ นายภาณุพงศ ดํารักษ ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑
สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องลบกระดานไวทบอรด”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๘ นายอิรฟาน ลีดอง ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องลบกระดานไวทบอรด”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๒๙ นายอัฟฟาน โยธา ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องลบกระดานไวทบอรด”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค
ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๐ นายซอลีฮีน เซรัง ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐดาน
พัฒนาคุณภาพชีวิต “เครื่องลบกระดานไวทบอรด”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๑ นายซอลีฮีน เซรัง ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐดาน
การอนุรักษพลังงาน (ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน) “เครื่องตรวจเช็คน้ํารั่วในทอน้ําภายในอาคารแบบ

๑๙
พกพา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่
๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๒ นายอัฟฟาน โยธา ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ
ดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน) “เครื่องตรวจเช็คน้ํารั่วในทอน้ําภายในอาคาร
แบบพกพา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวาง
วันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๓ นายอิรฟาน ลีดอง ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ
ดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน) “เครื่องตรวจเช็คน้ํารั่วในทอน้ําภายในอาคาร
แบบพกพา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวาง
วันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๔ นายภาณุพงศ ดํารักษ ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ
ดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน) “เครื่องตรวจเช็คน้ํารั่วในทอน้ําภายในอาคาร
แบบพกพา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวาง
วันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๕ นายฤทธิเดช สุวรรณศรี ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔
สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน) “เครื่องตรวจเช็คน้ํารั่วในทอน้ํา
ภายในอาคารแบบพกพา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา
๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๖ นายรวิสุต หัวเพ็ชร ไดรับรางวัลชมเชย สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๔ สิ่งประดิษฐ
ดานการอนุรักษพลังงาน (ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน) “เครื่องตรวจเช็คน้ํารั่วในทอน้ําภายในอาคาร
แบบพกพา”การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับภาค ภาคใต ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวาง
วันที่ ๑๕-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒.๓.๔.๓๗ นางสาวปมิตา มณีรัตน รางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๖-๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๒.๓.๔.๓๘ นายอิดรีส มากาลียา รางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเหรียญเงิน การ
แขงขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๖ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ระหวางวันที่ ๖-๑๐
กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๒๐

๒๒

ตอนที่ ๓
การดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑ ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
๓.๑.๑ ปรัชญา
สรางวินัย ใหวิชา พัฒนาสังคม
๓.๑.๒ วิสัยทัศน
ผลิตและพัฒนากําลังคนใหไดมาตรฐานวิชาชีพ นําวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา
๓.๑.๓ พันธกิจ
๓.๑.๓.๑ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๓.๑.๓.๒ จัดการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีบัณฑิต
๓.๑.๓.๓ สงเสริมการจัดทําวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
๓.๑.๓.๔ บริหารจัดการสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพและคุณธรรมจริยธรรม
๓.๑.๔ อัตลักษณของสถานศึกษา
นําทักษะ วิชาชีพ สูสังคม
๓.๑.๕ เอกลักษณของสถานศึกษา
ทักษะดี มีความรู คูคุณธรรม

๓.๑.๖ รายจายในการบริหารสถานศึกษา
ที่
รายจาย
๑ รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียน
การสอน

จํานวนเงิน
๒,๓๗๕,๔๐๐

รอยละ
๘.๐๙

หมายเหตุ

๒๓
๒ รายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน
ตอชุมชน สังคม
๓ รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน
๔ รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารง
ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕ คาครุภัณฑ
๖ คาที่ดินสิ่งกอสราง

๑,๖๓๐,๐๐๐

๕.๕๖

๑,๗๙๓,๐๐๐

๖.๑๑

๑,๖๙๑,๔๐๐

๕.๗๖

๓,๒๑๐,๐๐๐ ๑๐.๙๓
๑๓,๕๗๒,๐๐๐ ๔๖.๒๒

หมายเหตุ งบดําเนินการทั้งหมดเทากับ ๒๙,๓๖๐,๗๗๔
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙, งานวางแผนและงบประมาณ

๓.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
๑. ในการเผยแพรผลการประกันคุณภาพ ๑. ติดตอประสานงานกับงาน
๑. มีการจัดทําหลักฐานใน
ภายในของสถานศึกษาที่ผานมา ไมได
ศูนยขอมูล ฯ ในการเผยแพร
การเผยแพร และมีการ
บันทึกไวเปนหลักฐาน ตลอดจนเอกสารที่ เอกสารการประกันคุณภาพ
เผยแพรผานทาง website
เกี่ยวของกับการเผยแพรไมไดจัดเก็บอยาง ภายใน
ของวิทยาลัย ฯ
เปนระบบ สถานศึกษาควรมีวิธีการจัดเก็บ ๒. จัดซื้อแฟมเพื่อใชสําหรับใส
๒. มีการจัดเก็บหลักฐาน
ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการเผยแพรผลการ เอกสารการเผยแพร และเอกสาร การเผยแพรไวในแฟม

๒๔
ประกันคุณภาพภายใน และควรลงเผยแพร สําคัญตาง ๆ
ไวใน website ของสถานศึกษา รวมทั้ง
คูมือและเครื่องมือในการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดศึกษา
๒. ในการสรุปผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในที่ผานมาในบางตัวบงชี้ขอมูล
ที่ไดมายังไมไดมีการสรุปผลเปนเพียงขอมูล
ดิบ ผูที่เกี่ยวของควรจะมีการสรุปรวบรวม
ขอมูลและมีการแปรผลขอมูลออกมาให
ชัดเจน เพื่อประโยชนของการนําขอมูลไปใช
ตอไป
๓. จากขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน
ทําใน ๑ ป ผูรับผิดชอบยังไมไดประมวลผล
ขอมูล และขอมูลของผูประกอบอาชีพอิสระ
ควรจะมีขอมูลที่ชัดเจนวาประกอบอาชีพ
อะไร ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมาหรือไมควร
ปรับปรุงเเบบสอบถามใหมีขอมูลที่ชัดเจน
ในการประมวลผล

อยางเปนระเบียบ

มีการสรุปขอมูล และมีการ
๑. ติดตอประสานงานผูที่
แปลผลขอมูลที่ชัดเจนขึ้น
รับผิดชอบตัวบงชี้เพื่อใหมีการ
จัดทําขอมูลใหมในปถัดไป
๒. ใหผูที่มีความเชี่ยวชาญในการ
เก็บขอมูลงานประกันคุณภาพ
พิจารณาอยางละเอียด
๑. ติดตอประสานงานผูที่
รับผิดชอบตัวบงชี้เพื่อใหมีการ
จัดทําขอมูลใหมในปถัดไป
๒. ใหผูที่มีความเชี่ยวชาญในการ
เก็บขอมูลงานประกันคุณภาพ
พิจารณาอยางละเอียด

๑. มีการจัดทําขอมูลของ
ผูสําเร็จการศึกษาใหม
๒. มีการปรับปรุง
แบบสอบถามใหมใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
๑. จัดทําโครงการลด
๔. จากขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ มีการวางแผนในการจัดทํา
ปญหาการออกกลางคัน
ผูเรียน จะเห็นไดวามีผูเรียนออกกลางคัน โครงการตาง ๆ ที่จะสงผลให
ผูเรียนออกกลางคันนอยลง
ของผูเรียน
จํานวนมาก สถานศึกษาควรหาวิธีการใน
๒. จัดทําโครงการเยี่ยม
การแนะแนวแกผูเรียน ตลอดจนระบบการ
บาน
ติดตามของครูที่ปรึกษาใหใกลชิดเพื่อลด
จํานวนผูออกกลางคันใหลดลง
๓. จัดทําโครงการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษา
๕. ในปการศึกษา ๒๕๕๖ สถานศึกษาได
นําขอมูลเกี่ยวกับคาวัสดุฝกเขาที่ มีการจัดสรรงบประมาณที่
จัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝกในการจัดการ ประชุมคณะกรรมการ
เพิ่มขึ้นแบบคอยเปนคอย
เรียนการสอนจํานวนที่เพียงพอตอการ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาการ
ไป เพราะงบประมาณยัง
จัดการเรียนการสอน แตเมื่อเทียบกับ
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
ตองใชในดานอื่น ๆ
งบประมาณดําเนินการของสถานศึกษาแลว
เชนกัน
ยังอยูในระดับ ๑ ดังนั้นควรจะพิจารณาเพิ่ม
งบประมาณคาวัสดุฝกใหเพิ่มขึ้นเพี่อใหการ

๒๕
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น
๖. ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ในการจัดหา
ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจและ
ภูมิปญญาทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียนยัง
ไมสามารถรูจัดไดครบตามเกณฑ คือ ในแต
ละสาขาวิชาจะตองเชิญมาใหความรูแก
ผูเรียนอยางนอย ๑ คน ๒ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาดังนั้นสถานศึกษาควรใหแตละ
สาขาวิชาไดมีการวางแผนในการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใหความรูแกผูเรียน โดยอาจมี
การจัดทําทะเบียนผูทรงคุณวุฒิในแตละ
สาขาไว

ติดตอประสานงานกับภาควิชา
ตาง ๆ ใหมีการจัดทําโครงการ
เชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญจาก
ภาคธุรกิจและภูมิปญญาทองถิ่น
มาใหความรูกับผูเรียน

มีภาควิชาบางภาควิชาที่มี
การเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ
และภูมิปญญาทองถิ่นมา
ใหความรูกับผูเรียน เชน
ภาควิชาเครื่องกล
ภาควิชาสถาปตยกรรม
เปนตน

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
๗. สนับสนุนสงเสริมใหครูและผูเรียนได
วิทยาลัย ฯ มีการจัดสรร
มีการใหครู และผูเรียนใน
จัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและงานวิจัย งบประมาณใหกับภาควิชาตาง ๆ ภาควิชาตาง ๆ จัดทํา
อยางตอเนื่อง และควรจัดใหมีการประกวด จัดทําสิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐเพื่อสงเขารวม
แขงขันและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ตาง ๆ
ประกวดในระดับ อศจ.
อยางพอเพียง
ระดับภาค
๘. ควรกําหนดเปาหมายดานวิจัย
นําขอมูลความสําคัญในการ
วิทยาลัย ฯ มีการสงเสริม
สิ่งประดิษฐนวัตกรรมไวในเปาหมาย
พัฒนาสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมเขา ใหมีการจัดทําสิ่งประดิษฐ
คุณภาพซึ่งแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมี
ที่ประชุมคณะกรรมการ
นวัตกรรม โดยกําหนดเปน
การติดตามและประเมินผลเปนระยะ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาการ
แผนงาน โครงการลงใน
ตลอดจน จัดหาผูเชี่ยวชาญมาเปนที่ปรึกษา จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ
แผนปฏิบัติการของ
และสอดคลองกับนโยบายของ
วิทยาลัย ฯ
ชาติ
๙. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน จัดทําแบบสํารวจความตองการ มีการจัดใหบริการทาง
ในหลากหลายสาขาวิชา จึงควรมีการศึกษา ในการพัฒนาคนของชุมชน
วิชาชีพ ในโครงการอาชีวะ
ขอมูลความตองการในการพัฒนาของคนใน
อาสา เทศกาลปใหม
ชุมชนวา ในสาขาใดสามารถใหบริการทาง
สงกรานต โครงการ
วิชาการในหลักสูตรหรือทักษะใดไดบาง
ฝกอบรมอาชีพชางซอม
เพื่อใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
เครื่องยนตเล็กเปนตน
บริการทางวิชาการสูงขึ้น

๒๖
๑๐. จากผลการสํารวจระดับความพึงพอใจ ใหกําหนดเปนแผนงาน/โครงการ
ของครูที่มีตอผูบริหารทุกระดับ พบวา ครูมี ลงไวในแผนปฏิบัติการประจําป
ระดับความพึงพอใจตอผูบริหารทุกระดับดี
แตควรปรับปรุงในดานการเปดโอกาสทุก
คน ดานระบบติดตาม ดานการสื่อสาร และ
ดานการวางแผน สมควรพัฒนา
ความสัมพันธระหวางครูกับผูบริหารทุก
ระดับโดยการทํา O.D
(Organization Development)

มีการจัดทําโครงการในการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
วิทยาลัย ฯ

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑. ควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับจัดซื้อ นําผลจากการประเมินคุณภาพ มีการจัดสรรงบประมาณ
วัสดุฝก สื่อการเรียนการสอน ใหเพียงพอ ภายนอกเขาสูคณะกรรมการ
สําหรับการจัดซื้อวัสดุฝก
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาการ
สื่อการเรียนการสอน ที่
จัดสรรงบประมาณใหมีความ
เพิ่มขึ้นแตยังไมผานเกณฑ
เหมาะสม
มาตรฐานเนื่องจากยังตอง
ใชในภาระกิจอื่น ๆ ของ
สถานศึกษา แตวิทยาลัย ฯ
ยังมีความตระหนักในดาน
นี้อยู
๒. ควรบันทึกการใชครุภัณฑใหเปนปจจุบัน ประสานภาควิชา/แผนกวิชา
มีบันการใชใชครุภัณฑ
จัดทําบันทึกการใชครุภัณฑตาง ๆ ตาง ๆ ของแตละภาควิชา/
แผนกวิชา
๓. การทําโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ควร
ประสานภาควิชา/แผนกวิชา หรือ มีโครงการตาง ๆ ที่จัดทํา
ดําเนินการใหครบวงจร PDCA
งานที่เกี่ยวของเพื่อชี้แจง การ
รายงานผลการดําเนิน
จัดทําโครงการตาง ๆ ตองใหครบ โครงการตามกระบวนการ
กระบวนการ PDCA
PDCA ที่เพิ่มขึ้น
๔. ควรมีการพัฒนาระบบการประกัน
งานประกันคุณภาพและพัฒนา มีรายงานการประเมิน
คุณภาพลงไปสูแผนกวิชาและรายบุคคลให การศึกษาจัดทํารายงานการ
ตนเองระดับบุคคล และ
มากขึ้น
ประเมินตนเองระดับบุคคล และ ภาควิชา/แผนกวิชาที่
สอดคลองกับมาตรฐาน
ภาควิชา/แผนกวิชาใหมีความ
การอาชีวศึกษาระดับ
สอดคลองมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับ
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

๒๗
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อที่จะนําขอมูลใน เพื่อใหครูผูสอนจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองระดับ
บุคคล และภาควิชา/แผนกวิชา
มาจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา

๒๘

ตอนที่ ๔
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึง
พอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด จํานวน ๒ ตัว
บงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๒. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและ
ไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน
จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จาก
การประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
๓. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๔. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๕. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ตั้งแตรอ ยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. รวมรวบขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ จากแบบบันทึกขอมูลการจบของ
ผูเรียนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุก
สาขาวิชา
๒. จัดทําแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบบสอบถามจะเปนแบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับ โดยมีความครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ๓ ดาน คือ ดาน
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
๓. จัดสงแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไปยังสถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ผูรับบริการ และมีการจัดเก็บขอมูลดวยตนเอง ในกรณีทสี่ ถานประกอบการอยูบริเวณใกลเคียง
๔. รวบรวมแบบสอบถามเพื่อที่จะนํามาใชในการสรุปผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป
๒. มีแบบสอบถามที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลผูเรียน

๒๙
๓. มีขอมูลตอบกลับจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่มีผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพผูเรียน
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ

๓๐
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน
หนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑ ชางยนต
๒ ชางกลโรงงาน
๓ ชางเชื่อมโลหะ
๔ ชางไฟฟากําลัง
๕ ชางอิเล็กทรอนิกส
๖ ชางกอสราง
๗ สถาปตยกรรม
๘ อุตสาหกรรมยาง
๙ คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
๒๓
๑
๒
๓๖
๒๓
๐
๕
๙
๒๒

ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
๒๕๕๘ ที่ติดตอได
ทํางานในสถาน
ประกอบอาชีพ
ศึกษาตอ
ประกอบการ
อิสระ
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐

๑๗
๑
๒
๓๕
๒๒
๐
๕
๘
๒๒

๒
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

รอยละ

หมายเหตุ

๙๑.๓๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๕.๖๕
๐
๑๐๐
๘๘.๘๙
๑๐๐

ติดตอไมได ๔ คน

ติดตอไมได ๑ คน
ไมมีผูเรียนจบ
ติดตอไมได ๑คน

๓๑
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน
หนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑ เทคนิคเครื่องกล
๒ เทคนิคการผลิต
๓ เทคนิคโลหะ
๔ ไฟฟากําลัง
๕ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๖ โยธา
๗ เทคนิคสถาปตยกรรม
๘ เทคโนโลยียาง
๙ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘
๘๐
๓
๓
๕๕
๒๐
๑๙
๐
๖
๑๔

ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
๒๕๕๘ ที่ติดตอได
ทํางานในสถาน
ประกอบอาชีพ
ศึกษาตอ
ประกอบการ
อิสระ
๓๙
๓
๐
๓๑
๗
๙
๐
๑
๔

๓๓
๐
๒
๕
๙
๑
๐
๓
๕

๑
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐
๐

รอยละ

หมายเหตุ

๙๑.๒๕ ติดตอไมได ๗ คน
๑๐๐
๑๐๐
๖๕.๔๕ ติดตอไมได ๑๙ คน
๘๐.๐๐ ติดตอไมได ๔ คน
๕๒.๖๓ ติดตอไมได ๑๐ คน
๐
ไมมผี ูเรียนจบ
๖๖.๖๗ ติดตอไมได ๔ คน
๖๔.๒๙ ติดตอไมได ๕ คน

๓๒
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายใน
หนึ่งป ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ที่

จํานวนผูสําเร็จ
การศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๕๘

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
คิดเปนรอยละ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
ที่มา : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

รวม

๑๙
๓๔๐
๓๔๐

ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา
๒๕๕๘ ที่ติดตอได
ทํางานในสถาน
ประกอบอาชีพ
ศึกษาตอ
ประกอบการ
อิสระ
๗
๑๐๒

๕
๐
๑๗๕
๔
๒๘๑
๘๒.๖๕
ไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ผานเกณฑ

รอยละ

หมายเหตุ

๖๓.๑๖
๘๒.๖๕

ติดตอไมได ๕ คน

๓๓
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จาก
สถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ที่

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑ ชางยนต
๒ ชางกลโรงงาน
๓ ชางเชื่อมโลหะ
๔ ชางไฟฟากําลัง
๕ ชางอิเล็กทรอนิกส
๖ ชางกอสราง
๗ สถาปตยกรรม
๘ อุตสาหกรรมยาง
๙ คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนแบบสอบถามที่จัดสง ทํางานในสถาน
ประกอบการ
๑๙
๑
๒
๓๖
๒๒
๐
๕
๘
๒๒

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ศึกษาตอ

ประกอบอาชีพอิสระ

๑๕
๑
๒
๒๗
๑๗
๐
๔
๖
๑๗

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

รอยละ

๗๘.๙๕
๑๐๐
๑๐๐
๗๕.๐๐
๗๗.๒๗
๐
๘๐.๐๐
๗๕.๐๐
๗๗.๒๗

๓๔
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จาก
สถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ที่

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑ เทคนิคเครื่องกล
๒ เทคนิคการผลิต
๓ เทคนิคโลหะ
๔ ไฟฟากําลัง
๕ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๖ โยธา
๗ เทคนิคสถาปตยกรรม
๘ เทคโนโลยียาง
๙ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จํานวนแบบสอบถามที่จัดสง ทํางานในสถาน
ประกอบการ
๗๓
๓
๓
๓๖
๑๖
๑๐
๐
๔
๙

๓๐
๓
๐
๒๔
๖
๗
๐
๐
๓

ศึกษาตอ

ประกอบอาชีพอิสระ

๒๗
๐
๑
๔
๖
๐
๐
๓
๔

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

รอยละ

๗๘.๐๘
๑๐๐
๓๓.๓๓
๗๗.๗๗
๗๕.๐๐
๗๐.๐๐
๐
๗๕.๐๐
๗๗.๗๗

๓๕
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จาก
สถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ
หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ที่

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
คิดเปนรอยละ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
ที่มา : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

จํานวนแบบสอบถามที่จัดสง ทํางานในสถาน
ประกอบการ
๑๒
๒๘๑

๖
๗๙

ศึกษาตอ

๔
๑๓๔
๗๕.๘๐
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
ผานเกณฑ

ประกอบอาชีพอิสระ

รอยละ

๘๓.๓๓
๗๕.๘๐

๓๖
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ตั้งแตรอยละ ๘๐ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ที่

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑ ชางยนต
๒ ชางกลโรงงาน
๓ ชางเชื่อมโลหะ
๔ ชางไฟฟากําลัง
๕ ชางอิเล็กทรอนิกส
๖ ชางกอสราง

จํานวนแบบสอบถามที่
ไดกลับคืน

๑๕
๑
๒
๒๗
๑๗
๐

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ดานสมรรถนะ
ดานคุณลักษณะที่พึง
ทั่วไป
วิชาชีพ
ประสงค
๑๒
๑
๒
๒๑
๑๓
๐

๑๒
๑
๒
๒๑
๑๓
๐

๑๒
๑
๒
๒๑
๑๓
๐

๓๗
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ตั้งแตรอยละ ๘๐ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ที่

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

๗ สถาปตยกรรม
๘ อุตสาหกรรมยาง
๙ คอมพิวเตอรธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑ เทคนิคเครื่องกล
๒ เทคนิคการผลิต
๓ เทคนิคโลหะ

จํานวนแบบสอบถามที่
ไดกลับคืน

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ดานสมรรถนะ
ดานคุณลักษณะที่พึง
ทั่วไป
วิชาชีพ
ประสงค

๔
๖
๑๗

๔
๖
๑๕

๔
๖
๑๕

๔
๖
๑๕

๕๗
๓
๑

๔๕
๓
๑

๔๕
๓
๑

๔๕
๓
๑

๓๘
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ตั้งแตรอยละ ๘๐ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ที่
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ประเภทวิชา/สาขาวิชา
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
โยธา
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จํานวนแบบสอบถามที่
ไดกลับคืน
๒๘
๑๒
๗
๐
๓
๗

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ดานสมรรถนะ
ดานคุณลักษณะที่พึง
ทั่วไป
วิชาชีพ
ประสงค
๒๒
๙
๕
๐
๓
๕

๒๒
๙
๕
๐
๓
๕

๒๒
๙
๕
๐
๓
๕

๓๙
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ตั้งแตรอยละ ๘๐ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ที่

ประเภทวิชา/สาขาวิชา

๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
คิดเปนรอยละ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
ที่มา : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

จํานวนแบบสอบถามที่
ไดกลับคืน
๑๐
๒๑๓

จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐
ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ดานสมรรถนะ
ดานคุณลักษณะที่พึง
ทั่วไป
วิชาชีพ
ประสงค
๘
๘
๑๗๖
๑๗๖
๘๒.๖๓
๘๒.๖๓
ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
ผานเกณฑ

๘
๑๗๖
๘๒.๖๓

๔๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑ สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ
ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวา
รอยละ ๗๕ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
๒ สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ
หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
๓ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไปของจํานวน
ขอมูลตอบกลับ
๔ สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
๕ สถานศึ ก ษามี จํ า นวนข อ มู ล ตอบกลั บ ที่ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจด า น
สมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย ๓.๕๑ -๕.๐๐ ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจํานวนขอมูล
ตอบกลับ

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน








ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ รวม ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓, ๔ หรือ ๓, ๕ หรือ
๔,๕ รวม ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓ หรือ ๔ หรือ ๕
รวม ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

๓ คะแนน

พอใช

๒ คะแนน
๑ คะแนน

ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดาน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

๔๑
จุดเดน
๑. สาขาวิชาชางยนต/เทคนิคเครื่องกล ชางกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต ชางเชื่อมโลหะ/เทคนิค
โลหะ ชางไฟฟากําลัง ในรดับ ปวช. ชางอิเล็กทรอนิกส/อิเล็กทรอนิกส สถาปตยกรรม ในระดับ ปวช.
อุตสาหกรรมยาง ในระดับ ปวช. คอมพิวเตอรธุรกิจ ในระดับ ปวช. มีขอมูลผูสําเร็จที่จําแนกเปน ผูที่ไดงานทํา
ในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระที่ผานเกณฑมาตรฐาน เกินกวารอยละ ๗๕
๒. สาขาวิชาชางยนต/เทคนิคเครื่อกล ชางกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต ชางเชื่อมโลหะในระดับ
ปวช.ชางไฟฟากําลังทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ชางอิเล็กทรอนิกส ทั้งในระดับ ปวช. และเทคโนโลยีโทรคม
ในระดับ ปวส. สถาปตยกรรม ในระดับ ปวช. และเทคนิคสถาปตยกรรม ในระดับ ปวส. อุตสาหกรรมยาง/
เทคโนโลยียาง และคอมพิวเตอรธุรกิจ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. มีขอมูลตอบกลับของผูสําเร็จที่จําแนกเปน
ผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระที่ผานเกณฑมาตรฐาน เกินกวารอยละ ๗๕
๓. ทุกสาขาวิชามีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและ
ไดรับขอมูลตอบกลับที่ผานเกณฑมาตรฐาน
๔. ทุกสาขาวิชามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและดานสมรรถนะวิชาชีพ เฉลี่ย ๓.๕๑-๕.๐๐ ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ใหงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคนิค
โลหะของภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต สาขาวิชาโยธาของภาควิชากอสรางและโยธา สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง สาขาวิชาเทคโนโลยียาง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรธุรกิจ ในระดับ ปวส. ใหมี
ขอมูลเพิ่มขึ้น
๒. ใหงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจัดเก็บขอมูลตอบกลับสาขาวิชาเทคนิคโลหะของ
ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต สาขาวิชาโยธาของถาควิชากอสรางและโยธาใหมีขอมูลเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจัดทําแบบบันทึกขอมูลผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ที่อยู ที่ทํางาน เบอรโทรศัพท เปนตน
๒. ใหงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานมีการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาในชวงของตนของภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษาถัดไปอยางตอเนื่องจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๒
เพื่อที่จะใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณ ถูกตองมากยิ่งขึ้น
๓. ใหงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานจัดทําโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง

๔๒
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการดําเนิน ดังนี้ คือ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ

๔๔
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
ประเด็นการประเมิน รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑ ชางยนต
๒ ชางกลโรงงาน
๓ ชางเชื่อมโลหะ
๔ ชางไฟฟากําลัง
๕ ชางอิเล็กทรอนิกส
๖ ชางกอสราง
๗ สถาปตยกรรม
๘ อุตสาหกรรมยาง
๙ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม

จํานวนผูเรียนแรก จํานวนผูเรียนที่
เขาของรุน
สําเร็จการศึกษา
๑๑๓
๑๙
๒๑
๗๘
๓๗
๒๗
๑๙
๙
๕๕
๓๗๘

รอยละ

จํานวนผูเรียนที่
ออกกลางคัน

๔๘
๑
๒
๔๔
๘
๑๒

๔๒.๔๗
๕.๖๒
๙.๕๒
๕๖.๔๑
๒๑.๖๒
๔๔.๔๔

๓๘
๑๒
๑๑
๒๗
๒๐
๖

๑๑
๔
๓๒
๑๖๒

๕๗.๘๙
๔๔.๔๔
๕๘.๑๘
๔๒.๘๕

๖
๕
๑๑
๑๓๖

รอยละ

จํานวนผูเรียนที่ไม
สําเร็จการศึกษา

รอยละ

๓๓.๖๒
๖๓.๑๕
๕๒.๓๘
๓๔.๖๑
๕๔.๐๕
๒๒.๒๒
๓๑.๕๗
๕๕.๕๕
๒๐.๐๐
๓๕.๙๗

๒๗
๖
๘
๗
๙
๙
๒
๐
๑๒
๘๐

๒๓.๘๗
๓๑.๕๗
๓๐.๐๙
๘.๙๗
๒๔.๓๒
๓๓.๓๓
๑๐.๕๒
๐.๐๐
๒๑.๘๑
๒๑.๑๖

๔๕
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
ประเด็นการประเมิน รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
๑ เทคนิคเครื่องกล
๒ เทคนิคการผลิต
๓ เทคนิคโลหะ
๔ ไฟฟากําลัง
๕ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๖ โยธา
๗ เทคนิคสถาปตยกรรม
๘ เทคโนโลยียาง
๙ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนแรก จํานวนผูเรียนที่
เขาของรุน
สําเร็จการศึกษา
๑๔๒
๑๖
๑๐
๑๑๑
๓๔
๕๙
๒๘
๔
๒๕

๘๖
๑๒
๕
๘๕
๒๘
๓๓
๑๔
๓
๑๘

รอยละ

จํานวนผูเรียนที่
ออกกลางคัน

รอยละ

จํานวนผูเรียนที่ไม
สําเร็จการศึกษา

รอยละ

๖๐.๕๖
๗๕.๐๐
๕๐.๐๐
๗๖.๕๗
๘๒.๓๕
๕๕.๙๓
๕๐.๐๐
๗๕.๐๐
๗๒.๐๐

๘
๐
๔
๑๙
๔
๒๒
๒
๑
๗

๕.๖๐
๐
๔๐.๐๐
๑๗.๑๑
๑๑.๗๖
๓๗.๒๘
๗.๑๔
๒๕.๐๐
๒๘.๐๐

๔๘
๔
๑
๗
๒
๔
๑๖
๐
๓

๓๓.๘๐
๒๕.๐๐
๑๐.๐๐
๖.๓๐
๕.๘๘
๖.๗๗
๕๗.๑๔
๐.๐๐
๑๒.๐๐

๔๖
มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
ประเด็นการประเมิน รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวม
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานทะเบียน

จํานวนผูเรียนแรก จํานวนผูเรียนที่
เขาของรุน
สําเร็จการศึกษา
๔๔
๔๗๓
๘๕๑

๒๗
๓๑๑
๔๗๓

รอยละ

จํานวนผูเรียนที่
ออกกลางคัน

รอยละ

จํานวนผูเรียนที่ไม
สําเร็จการศึกษา

รอยละ

๕๔.๕๔
๖๕.๗๕
๕๕.๕๘

๑๐
๗๗
๒๑๓

๒๒.๗๒
๑๖.๒๗
๒๕.๐๒

๗
๙๒
๑๗๒

๑๕.๙๐
๑๙.๔๕
๒๐.๒๑

๔๗
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการ
พิจารณา ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐
รอยละจากประเด็นการประเมิน
๘๐

สูตรคํานวณ =
๕๕.๕๘
๘๐
คาคะแนน = ๓.๔๗

คาคะแนน

=

X๕

× ๕

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
๔.๕๑-๕.๐๐
๓.๕๑-๔.๕๐
๒.๕๑-๓.๕๐
๑.๕๑-๒.๕๐
๐.๐๐-๑.๕๐

คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

ดี

 พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
๑. ผูเรียนในระดับ ปวช. สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สถาปตยกรรม และคอมพิวเตอรธุรกิจ สําเร็จ
การศึกษามากกวารอยละ ๕๐ % แตยังไมถึงเกณฑ ๘๐ % ของผูเรียนทั้งหมดในสาขา
๒. ผูเรียนในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชา สําเร็จการศึกษามากกวารอยละ ๕๐ % แตยังไมถึงเกณฑ
๘๐ %ของผูเรียนทั้งหมดในสาขา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผูเรียนในสาขาวิชาชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมโลหะ ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง
อุตสาหกรรมยาง มีผูสําเร็จการศึกษา ไมถึงรอยละ ๕๐ % ของผูเรียนทั้งหมดในสาขาในระดับ ปวช.
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหวิทยาลัย ฯ จัดทําโครงการตาง ๆ ที่สงผลตอการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนเพื่อลดปญหาการ
ไมสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้ คือ
๑.๑ โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
๑.๒ โครงการเยี่ยมบานผูเรียน
๑.๓ โครงการติวเตอรเตรียมสอบ V-net
๑.๔ โครงการสงเสริมการรักการอาน

๔๘
๑.๕ โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
๑.๖ โครงการทัศนศึกษาดูงาน
๑.๗ โครงการพัฒนาความสามารถดานการพูดของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย
๑.๘ โครงการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร โครงการ English ๕ minutes
๑.๙ โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา
๑.๑๐ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษา
๑.๑๑ โครงการปรับพื้นฐานนักเรียน นักศึกษา

๔๙
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงาน
ตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกําอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ จํานวน ๖ ตัวบงชี้
ตัวบงชีท้ ี่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารสถานศึกษาตามทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
๒. สถานศึกษามีการกําหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุม
ผูบริหารสถานศึกษา กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดย
การมีสวนรวมของทุกคน
๓. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยผูที่รับผิดชอบมีการจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาสูวิทยาลัย
คุณธรรม จริยธรรม
๒. วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยผูอํานวยการวิทยาลัยฯ และผูที่รับผิดชอบมีการชี้แจงเพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสถานศึกษาสูวิทยาลัยคุณธรรม จริยธรรมใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียน
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลามีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีโครงการสถานศึกษาโครงการพัฒนาสถานศึกษาสูวิทยาลัยคุณธรรม จริยธรรม
๒. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
คุณธรรม

๕๐
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารสถานศึกษาตามทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษามีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
ที่
๑.
๒.

รายละเอียด
มีการจัดประชุมชี้แจงการบริหารสถานศึกษาคุณธรรม
ภายใตโครงการพัฒนาสถานศึกษาสูวิทยาลัยคุณธรรม
จริยธรรม โดยผูอํานวยการ และผูรับผิดชอบโครงการ
มีการชี้แจงผูเรียนเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
คุณธรรม

ผูบริหาร

ผูเขารวม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา





ผูเรียน



๕๑
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ผลการประเมิน

๑

สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
สถานศึกษามีการกําหนด คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึง
ประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน
สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึง
ประสงครวมกันของแตละกลุม
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุมผูเรียนดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

๒
๓
๔
๕

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน






ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

 ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
๑. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการพัฒนาสถานศึกษาสูวิทยาลัยคุณธรรม จริยธรรม
๒. สถานศึกษามีการประชุมชี้แจงใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
ใหกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา

๕๒
๑. สถานศึกษาตองมีการกําหนด คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึงประสงคของ
กลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
๒. สถานศึกษาตองจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทํา
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
๓. สถานศึกษาตองสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเรียนดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหวิทยาลัย ฯ โดยผูร ับผิดชอบมีการกําหนด คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา พฤติกรรมที่พึง
ประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
๒. ใหวิทยาลัย ฯ โดยผูร ับผิดชอบจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุม
ผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
๓. ใหวิทยาลัย ฯ ตองสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง

๕๓
ตัวบงชีท้ ี่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
๑. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย
ไดอยางถูกตอง
๒. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและ
เขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายหนาที่ เปนอยางดี
๓. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกันกําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม และ
เปาหมาย
๔. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม
และเปาหมายที่กําหนด
๕. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนดแผนพัฒนา
ตอไป
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลามีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. ผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคยะลามีการชี้แจงนโยบายตาง ๆ ใหกับครูและบุคลากร
ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีการเสนอโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่
ตนเองรับผิดชอบ
๓. ผูอํานวยการมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการตาง ๆ
๔. ผูอํานวยการมีการประเมินผลการดําเนินโครงการ และกําหนดแนวทางการพัฒนาในลําดับตอไป
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงานดังนี้ คือ
๑. ครูและบุคลากรผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชนมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายตนสังกัด
๒. มีการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายตนสังกัด เชน โครงการลดปญหาการออก
กลางคันของผูเรียน โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะอาสา โครงการอาชีวะบริการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยภาคใต โครงการที่รวมกับหนวยงานภายนอก เชน กรมการขนสงทางบก โครงการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี โครงการเพิ่มจํานวนผูเรียน เปนตน โดยวิทยาลัยมีการมอบหมายใหงานแนะแนวและ
จัดหางานมีการออกแนะแนวนักเรียนในระดับมัธยมเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา
๓. มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการตาง ๆ โดยผูอํานวยการวิทยาลัย ฯ
๔. มีการประเมินผลการดําเนินโครงการ และกําหนดแนวทางการพัฒนาในลําดับตอไป โดย
ผูอํานวยการวิทยาลัย ฯ

๕๔
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดบางสวน
นโยบายดาน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

การลดปญหาการออกกลางคัน

การเพิ่มขีดความสามารถใหกับชุมชน

การลดอุบัติเหตุทางถนน

การรวมมือกับภาคีเครือขายในการพัฒนาประเทศ

ผลการดําเนินงาน
-สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ในระดับ ปวช.,ปวส. ในภาควิชา เครื่องกล และระดับ
ปริญญาตรี ในภาควิชาเทคโนโลยียานยนต
-สถานศึกษามีการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อลดปญหา
การออกกลางคันของผูเรียน เชน โครงลดปญหาการ
ออกกลางคัน โครงการเยี่ยมบาน
-สถานศึกษามีการดําเนินโครงการศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชน Fix it Centerเพื่อยกระดับชางชุมชนในการซอม
เครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส พัฒนากลุมอาชีพ และเสริมสราง
สุขลักษณะอนามัย
-สถานศึกษามีการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการลด
อุบัติเหตุทางถนน เชน โครงการอาชีวะอาสาในชวง
เทศกาลสงกรานต และปใหม
-สถานศึกษามีการรวมมือกับภาคีเครือขายโดยเฉพาะ
กรมการขนสงทางบก โดยจัดทําโครงการอบรมการ
จัดทําใบขับขี่ และโครงการตรวจสภาพรถโดยสาร
ประจําทางและพนักงานขับรถ

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ผลการประเมิน

๑

ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
สังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง
ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน
โครงการ กิจกรรมและเปาหมายและดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

๒

๓

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน





๕๕
ที่
๔
๕

ผลการประเมิน
ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแนว
แผนงานโครงการ กิจกรรมและเปาหมายที่กําหนด
ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและ
กําหนดแผนพัฒนาตอไป

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน



ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒, ๓ และ ๔
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑, ๒ และ ๓
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑ และ ๒
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ ๑

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
ผูอํานวยการวิทยาลัย ฯ เปนผูมีความรู ความสามารถ เขาใจเกี่ยวกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
ไดเปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา
ผูอํานวยการสถานศึกษาจะตองสงเสริม สนับสนุน ใหผูรับชอบโครงการตาง ๆ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินโครงการอยางเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน เพื่อที่จะนําผลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ใหผูอํานวยการสถานศึกษามอบรองฝายตาง ๆ ที่รับผิดชอบ ติดตามการจัดดําเนินกิจกรรม โครงการ
อยางตอเนื่อง และการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการที่แลวเสร็จตามกระบวนการวิจัย

๕๖
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตาม
เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวย
การกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจขอมูลของจํานวนครูทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ จากงานบุคลากร
๒. มีการสํารวจขอมูลผูเรียนทั้งหมดจากงานทะเบียนของวิทยาลัย ฯ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลของจํานวนครูทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลผูเรียนทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ

๕๘
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑
แลวแตกรณี
ที
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร

จํานวนครูทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวนครูตอ
ผูเรียน

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓

๔๓๖
๕๙
๔๖
๓๕๐
๑๔๓
๑๗๗
๘๕
๓๓
๑๘

๑ : ๒๒.๙๕
๑ : ๙.๘๓
๑ : ๑๑.๑๗
๑ : ๒๓.๓๓
๑ : ๒๐.๓๒
๑ : ๒๕.๒๙
๑ : ๑๗
๑ : ๑๑
๑:๖

ผลการประเมิน
ไมผาน
ผานเกณฑ
เกณฑ










๕๙
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑
แลวแตกรณี

ที

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทุกภาควิชา/แผนกวิชา
๑๑ ชางเทคนิคพื้นฐาน
๑๒ สามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานบุคลากร, งานทะเบียน

จํานวนครูทั้งหมด
๑๑
๙๐
๖
๒๑
๑๑๑

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด

อัตราสวนครูตอ
ผูเรียน

๑๗๐
๑,๕๑๗

๑ : ๑๕.๔๕
๑ : ๑๖.๘๑

๑,๕๑๗

ผลการประเมิน
ไมผาน
ผานเกณฑ
เกณฑ



๖๐
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ที่

ประเภทวิชา

ครูทั้งหมด

ผูเรียน

๑

ภาควิชาตาง ๆ + ภาควิชาชาง
เทคนิคพื้นฐาน + สามัญสัมพันธ
พาณิชยกรรม + สามัญสัมพันธ
ผลการประเมิน

๑๐๐

๑,๓๔๖

อัตราสวนครูตอ
ผูเรียน
๑๓.๔๖

๓๒

๑๗๐

๕.๓๑

๒

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ


ผานเกณฑมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐาน
๑ : ๓๐
๑ : ๔๐

๖๑
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชา
ที่สอน
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจขอมูลของจํานวนครูทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ จากงานบุคลากร
๒. มีการสํารวจวุฒิการศึกษาของครู และรายละเอียดการฝกอบรมของครูจากงานบุคลากรของ
วิทยาลัย ฯ
๓. มีการสํารวจขอมูลรายวิชาครูผูสอนทําหนาที่สอนผูเรียนทั้งหมดจากภาควิชาและงานพัฒนา
หลักสูตรและการสอนของวิทยาลัย ฯ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลของจํานวนครูทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลวุฒิการศึกษาของครู และรายละเอียดการฝกอบรมของครูทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ
๓. มีขอมูลรายวิชาที่ครูผูสอนสอนในแตละภาคเรียน

๖๒
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ได
เขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
ที

ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวนครูที่จบตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนหรือเปนผู
จํานวนครูทั้งหมด ที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอน
๑๙
๑๙

รอยละของครูที่จบตรง
หรือสัมพันธ
๑๐๐

๑

เครื่องกล

๒

ชางกลโรงงาน

๖

๖

๑๐๐

๓

เทคนิคการเชื่อมและการผลิต

๕

๕

๑๐๐

๔

ชางไฟฟากําลัง

๑๕

๑๕

๑๐๐

๕

ชางอิเล็กทรอนิกส

๑๐

๑๐

๑๐๐

๖

ชางกอสรางและโยธา

๗

๗

๑๐๐

๗

สถาปตยกรรม

๕

๕

๑๐๐

๘ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

๓

๓

๑๐๐

๙ อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร

๓

๓

๑๐๐

๖๓
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละวิชาทุกคน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ได
เขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
ที

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนครูที่จบตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนหรือเปนผู
จํานวนครูทั้งหมด ที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอน
๑๑
๑๑

รอยละของครูที่จบตรง
หรือสัมพันธ
๑๐๐

๑๑ ชางเทคนิคพื้นฐาน

๖

๖

๑๐๐

๑๒ สามัญสัมพันธ

๒๑

๒๑

๑๐๐

๑๑๑

๑๑๑

รวมทั้งหมด
คิดเปนรอยละ
ที่มา : งานบุคลากร, รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

๑๐๐

๖๔
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจขอมูลของจํานวนครูทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ จากงานบุคลากร
๒. มีการสํารวจขอมูลของครูที่ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือ
สัมพันธกับรายวิชาที่สอนโดยดูจากรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและจากงานบุคลากรของวิทยาลัย ฯ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลของจํานวนครูทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลของครูที่ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน

๖๕
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป

ที
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรรมยางและพอลิเมอร

จํานวนครู
ทั้งหมด

จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนา
ดานวิชาการหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน

รอยละชองจํานวนครูที่ไดรับการ
พัฒนาดานวิชาการหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอน

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓

๑๖
๕
๔
๑๕
๙
๗
๓
๓
๓

๘๔.๒๑
๘๓.๓๓
๘๐.๐๐
๑๐๐
๙๐.๐๐
๑๐๐
๖๐.๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ

ไมผาน
เกณฑ











๖๖
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ไดศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป

ที

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
๑๑ ชางเทคนิคพื้นฐาน
๑๒ สามัญสัมพันธ
รวมทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน

จํานวนครู
ทั้งหมด
๑๑
๖
๒๑
๑๑๑

ที่มา : งานบุคลากร, รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

จํานวนครูที่ไดรับการพัฒนา
ดานวิชาการหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน

รอยละชองจํานวนครูที่ไดรับการ
พัฒนาดานวิชาการหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอน

๑๐
๑
๑๙
๙๗
ไมนอยกวารอยละ ๗๕
ผานเกณฑ

๙๐.๙๑
๑๖.๖๗
๙๐.๔๘
๘๗.๓๙

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ

ไมผาน
เกณฑ






๖๗
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๖๐.๖/
๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนด
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจขอมูลของจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ จากงานบุคลากร
๒. มีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๖๐.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๕๗
๓. มีการสํารวจจํานวนขอมูลหองเรียนจากงานหลักสูตรและการสอน
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลของจํานวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ
๒. มีสูตรที่ใชสําหรับคํานวณหาจํานวนบุคลากรทางการศึกษา
๓. มีขอมูลจํานวนหองเรียนทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ

๖๘
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๖๐.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนหองเรียนในระดับ ปวช
ปวช ๑
ปวช ๒
ปวช ๓
๓
๔
๔
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๐
๐
๐
๑
๑
๑

จํานวนหองเรียนในระดับ ปวส
ปวส ๑
ปวส ๒
๓
๔
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

รวม
๑๘
๕
๕
๑๑
๖
๖
๕
๒
๕

๖๙
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๖๐.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๐ อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

จํานวนหองเรียนในระดับ ปวช
ปวช 1
ปวช 2
ปวช 3
๑
๑
๑
๑๓
๑๓
๑๓

จํานวนหองเรียนในระดับ ปวส
ปวส 1
ปวส 2
๑
๑
๑๔
๑๕

รวม
๕
๖๘

๗๐
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๖๐.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
ที่
๑

รายละเอียด
บุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมิน

ที่มา : งานบุคลากร, งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

จํานวนบุคลากรทั้งหมด
๖๓

จํานวนหองเรียนทั้งหมด
๖๘
ผานเกณฑ

จํานวนบุคลากรที่คํานวณไดจากสูตร
๒๐.๐๘

๗๑
วิธีการคํานวณหาอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อ

จากสูตร P =

aG+b
๓๐

P = จํานวนอัตรากําลังที่ทําหนาที่สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา
a = จํานวนชั่วโมงปฏิบัตงิ านสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาหที่เพิ่มขึ้นหากมีจํานวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น (มีคาเทากับ 8.5)
G = จํานวนหองเรียน
b = จํานวนชั่วโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนในหนึ่งสัปดาหที่ไมเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มขึ้น
เล็กนอยแมจะมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น (มีคาเทากับ 24.5)
30 = จํานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติงานในหนึ่งสัปดาห
(๘.๕×๖๘)+๒๔.๕
แทนคาจะได P =
๓๐
P =

๒๐.๐๘

ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไม
นอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจากงานบุคลากร
๒. มีการสํารวจขอมูลของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ จากงานบุคลากร
และจากรายงานการประเมินตนเอง
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
๒. มีขอมูลของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกทั้งหมด

๗๓
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร

จํานวนครู
ทั้งหมด
๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหไดรับประกาศ
เกียรติคุณ ยกยอง
๗
๒
๐
๗
๗
๐
๕
๓
๒

รอยละ
๓๖.๘๒
๓๓.๓๓
๐
๔๖.๖๖
๕๐.๐๐
๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๖.๖๗

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ
ไมผาน
เกณฑ










๗๔
มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

ที่
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ภาควิชา/แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ชางเทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ
บุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งหมด

ที่มา : งานบุคลากร, รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล

จํานวนครู
ทั้งหมด
๑๑
๖
๒๑
๖๓
๑๗๔

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหไดรับประกาศ
เกียรติคุณ ยกยอง
๖
๑
๖
๔๕
๙๑

รอยละ
๕๔.๕๕
๑๖.๖๗
๒๘.๕๗
๗๑.๔๓
๕๒.๓๐

ผลการประเมิน
ไมผาน
ผานเกณฑ
เกณฑ






๗๕
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จํานวนผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑
แลวแตกรณี
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละวิชาทุกคน
เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ ๗๕ ได
ศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือสัมพันธ
กับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทาง
การศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๖๐.๖/๕๕
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน วาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๑ แลวแตกรณี
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอย
กวารอยละ ๕ ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

๒
๓
๔

๕

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน










ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๗๖
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
๑. วิทยาลัย ฯ มีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมดเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
อัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. ทุกภาควิชามีครูผูสอนเปนสวนใหญที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หากไมตรง
ก็จะมีการฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหมีความสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
๓. ทุกภาควิชามีครูที่ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอป
๔. วิทยาลัย ฯ มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาเกินเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕. ทุกภาควิชาโดยสวนใหญมีการสงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัย ฯ จะตองสงเสริม สนับสนุนใหครูภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต ชางกอสรางและ
โยธา ใหไดรับเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงาน
หรือองคกรภายนอกใหมีเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหวิทยาลัย ฯ กําหนดใหครูไดเขารับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนอยางตอเนื่อง
๒. ใหวิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุนใหภาควิชาหรือบุคลากรทางการศึกษาไดรับเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกโดยอาจ
มอบหมายใหภาควิชาจัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เขารวมการประกวด หรืออาจใหบุคลากรทางการศึกษา
สงผลงานที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติเขารวมประกวด แขงขันในรายการตาง ๆ ที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น

๗๗
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงานโครงการ
กิจกรรมตางๆ
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. วิทยาลัย ฯ โดยงานวางแผนงานและงบประมาณมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๒. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาและกลั่นกลองแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
๒. แผนปฏิบัติการประจําปมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๒๐
ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณดานงบดําเนินการจากแผนปฏิบัติการ
ประจํา
๒. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการ
เรียนการสอน จากแผนปฏิบัติการประจํา
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน

๗๙
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบดําเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง/ศูนยคอมพิวเตอร
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรดานรายจายคา
วัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
๓๗๐,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐
๑๙๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒๓๗,๐๐๐
๒๖๐,๐๐๐
๑๗๙,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๑๒,๔๐๐
๑๐๐,๐๐๐

รอยละของ
งบดําเนินการ
๑.๒๖
๐.๖๕
๐.๖๕
๑.๓๖
๐.๘๑
๐.๘๙
๐.๖๑
๐.๒๗
๐.๓๘
๐.๓๔

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน











๘๐
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบดําเนินการ
ที่
๑๑
๑๒

ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรดานรายจายคา
วัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน

สามัญสัมพันธ
ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด
คิดเปนรอยละของงบดําเนินการ
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน

หมายเหตุ งบดําเนินการทั้งหมดเทากับ ๒๙,๓๖๐,๗๗๔
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๙, งานวางแผนและงบประมาณ

รอยละของ
งบดําเนินการ
๐.๔๑
๐.๔๘

๑๒๐,๐๐๐
๑๔๒,๐๐๐
๒,๓๗๕,๔๐๐
๘.๐๙
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบดําเนินการ
ไมผานเกณฑ

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน




๘๑
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณดานงบดําเนินการจากแผนปฏิบัติการ
ประจํา
๒. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
ใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม

๘๒
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม
ไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการบริการและฝกอบรมอาชีพระยะสั้น
โครงการอาชีวะบริการซอมสรางเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปใหม
โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
รวม
คิดเปนรอยละ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ งบดําเนินการทั้งหมดเทากับ ๒๙,๓๖๐,๗๗๔
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๙, งานวางแผนและงบประมาณ

จํานวนเงิน

เกณฑการประเมิน

๕๐,๐๐๐
๑,๕๒๘,๐๐๐
๔๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๖๓๐,๐๐๐
๕.๕๖

ไมนอยกวา
รอยละ ๑ ของ
งบดําเนินการ

ผานเกณฑ

๘๓
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณดานงบดําเนินการจากแผนปฏิบัติการ
ประจํา
๒. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลการจัดสรรงบประมาณการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียน

๘๔
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคของผูเรียนไมอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
ที่
๑
๒
๓

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐ วิจัย นวัตกรรมระดับภาค
โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมระดับภาค/ชาติ
โครงการเสริมสรางนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
รวม
คิดเปนรอยละ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ งบดําเนินการทั้งหมดเทากับ ๒๙,๓๖๐,๗๗๔
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๙, งานวางแผนและงบประมาณ

จํานวนเงิน

เกณฑการประเมิน

๒๐๐,๐๐๐
ไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของ
๑,๔๑๘,๐๐๐
งบดําเนินการ
๑๗๕,๐๐๐
๑,๗๙๓,๐๐๐
๖.๑๑
ผานเกณฑ

๘๕
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษณสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณดานงบดําเนินการจากแผนปฏิบัติการ
ประจํา
๒. มีการสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษณสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลงบดําเนินการของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษณสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘๖
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษณสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริม
การดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และพัฒนาสุนทรีภาพของผูเรียน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูวิทยาลัยคุณธรรม จริยธรรม
โครงการจางงานนักศึกษาพัฒนาวิทยาลัย ฯ
โครงการอาชีวะจิตอาสาเพื่อนําพาสันติสุข (พัฒนาวัด พัฒนามัสยิด, พัฒนาบานเกิด)
โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาดานตาง ๆ
รวม
คิดเปนรอยละ
ผลการประเมิน

หมายเหตุ งบดําเนินการทั้งหมดเทากับ ๒๙,๓๖๐,๗๗๔
ที่มา : แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๙, งานวางแผนและงบประมาณ

จํานวนเงิน

เกณฑการประเมิน

๖๒๙,๙๖๐
๖๐๐,๐๐๐
๗๑,๔๔๐
๒๑,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑,๖๙๑,๔๐๐
๕.๗๖

ไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของงบดําเนินการ

ผานเกณฑ

๘๗
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปน
คาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการ
เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคมไมนอยกวารอยละ ๑ ของงบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการ
ประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ ๕ ของ
งบดําเนินการ
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไมนอยกวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ

๒
๓
๔

๕

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน







ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

 ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

๘๘
จุดเดน
๑. วิทยาลัย ฯ มีแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งในแผนปฏิบัติการมีการจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายของแผนงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ
๒. วิทยาลัย ฯ มีการจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๓. วิทยาลัย ฯ มีการจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๔. วิทยาลัย ฯ มีการจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษณสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัย ฯ จะตองจัดสรรงบประมาณดานคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนที่
เพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ในการจัดสรรงบประมาณ ใหวิทยาลัย ฯ มีการแยกใหละเอียดวาภาควิชา/แผนกวิชาใดไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ ดานตาง ๆ เทาใด เพื่อใหงายตองการวิเคราะหขอมูล
๒. ในจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปจะตองจัดสรรงบประมาณดานคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อ
สําหรับการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยอาจจะพิจารณาตัดโครงการ
ที่ไมเกี่ยวของ หรือมีความสําคัญนอยออกซึ่งอาจจะจัดสรรขึ้นที่ละนอยในแตละปการศึกษา

๘๙
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย
สวยงาม และปลอดภัย
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการทาสีอาคารเรียนของภาควิชาภาควิชาชางไฟฟากําลัง อาคารหองสมุด งานทะเบียน
๒. มีการจัดทําเคาเตอรของงานทะเบียน
๓. มีการปรับปรุงฐานรององคพระวิษณุกรรม
๔. มีการปรับปรุงระบบไฟฟาของภาควิชาชางกลโรงงาน เทคนิคการเชื่อมและการผลิต เครื่องกล
โรงอาหาร
๕. มีการจัดทําโรงจอดรถ
๖. มีการปรับปรุงเวทีของโรงอาหาร
๗. มีการทาสีบริเวณกําแพงของวิทยาลัย ฯ
๘. มีการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาของภาควิชาเครื่องกล ชางกลโรงงาน เทคนิคการเชื่อมและการ
ผลิต
๙. มีการทาสีที่นั่งพักผอนของนักเรียน นักศึกษา
๑๐. มีการจัดทําโครงการจัดทําทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. อาคารเรียนของภาควิชาภาควิชาชางไฟฟากําลัง อาคารหองสมุด งานทะเบียน มีความสวยงาม
๒. เคาเตอรของงานทะเบียน มีความสวยงาม
๓. ฐานรององคพระวิษณุกรรมมีความเหมาะสม สวยงาม
๔. ระบบไฟฟาของภาควิชาชางกลโรงงาน เทคนิคการเชื่อมและการผลิต เครื่องกล โรงอาหาร
สามารถใชงานไดดี มีแสงสวางเพียงพอ
๕. มีโรงจอดรถยนตสําหรับบุคลากรของวิทยาลัย ฯ
๖. เวทีของโรงอาหารมีความสวยงาม
๗. กําแพงของวิทยาลัย ฯ มีความสวยงาม
๘. หลังคาของภาควิชาเครื่องกล ชางกลโรงงาน เทคนิคการเชื่อมและการผลิต ไมมีการรั่วเมื่อฝน
ตก
๙. ที่นั่งพักผอนของนักเรียน นักศึกษา มีความสวยงาม
๑๐. มีทําเนียบผูบริหารวิทยาลัยเทคนิคยะลาที่เหมาะสม สวยงาม
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทย
บริการและอื่น ๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. งานอาคารสถานที่โดยหัวหนางานมีการมอบหมายแบงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่งาน
ใหรับผิดชอบเปนพื้นที่ตาง ๆ ภายในวิทยาลัย ฯ

๙๐
๒. หัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา มีการมอบหมายใหครูผูสอนในแตพื้นที่มีการทําความสะอาดพื้นที่
การปฏิบัติงานและโรงฝกงานอยางตอเนื่อง
๓. งานอาคารสถานที่โดยหัวหนางานมีการมอบหมายใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทําตารางการใช
พื้นที่ของหองเรียนตาง ๆ
๔. หัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา มีการมอบหมายใหครูผูสอนที่รับผิดชอบมีการจัดทําตารางการใช
พื้นที่ของโรงฝกงานในแตพื้นที่
๕. หัวหนางานหองสมุดมีการมอบหมายใหเจาหนาที่มีการตรวจสอบสภาพหนังสือเรียน มีการ
ซอมแซมเพื่อใหมีความสมบูรณพรอมใชงาน มีการดูแลทําความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในและภายนอกของ
หองสมุด
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. เจาหนาที่งานมีความชัดเจนในการดูแลรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมดของวิทยาลัย ฯ ทําใหพื้นที่ตาง ๆ
ของวิทยาลัย ฯ มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย
๒. พื้นที่มีการปฏิบัติงานและโรงฝกงานมีความสะอาด ปลอดภัย
๓. มีตารางการใชพื้นที่ของหองเรียนตาง ๆ
๔. มีการจัดทําตารางการใชพื้นที่ของโรงฝกงานในแตพื้นที่ตาง ๆ
๕. หองสมุดมีหนังสือเรียนที่สมบูรณพรอมใชงาน และพื้นที่บริเวณภายในและภายนอกของ
หองสมุดมีความสะอาด สวยงาม
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีการจัดทําโครงการจัดซื้อ จัดจาง ครุภัณฑ
๒. มีการจัดทําโครงการจัดซื้อวัสดุฝกเพื่อใชในการการดําเนินการเรียนการสอนของนักเรียน
นักศึกษา
๓. มีการจัดทําบันทึกการขอซอมแซมครุภัณฑเพื่อใหครุภัณฑมีการใชงานไดของภาควิชา/แผนก
วิชา
๔. มีการจัดทําบันทึกการดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑตาง ๆ ใหมีความพรอมและปลอดภัยในการใชงาน
อยูตลอดเวลา
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีรายการครุภัณฑตาง ๆ ที่วิทยาลัย ฯ ไดรับ เชน ชุดฝกวิศวกรรมไฟฟา
๒. มีซื้อวัสดุฝกเพื่อใชในการการดําเนินการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา อยางเพียงพอ
เหมาะสม
๓. มีครุภัณฑที่สามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนได
๔. มีครุภัณฑที่มีอายุการใชงานที่เพิ่มขึ้นและมีความพรอมในใชงาน

๙๓
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
ที่ รายการครุภัณฑที่วิทยาลัย ฯ ไดรับการจัดสรรประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ
๒ เครื่องรับสงวิทยุระบบ HF/SSB ชนิดประจําที่ ๑๐๐ วัตต
๓ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานสํานักงาน
๔ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐
พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว
๕ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา ๓,๕๐๐ ANSI
Lumens
๖ จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทแยงมุม ขนาด ๑๘๐ นิ้ว
๗ กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณและติดตั้ง ๑๖ กลอง
๘ ชุดฝกวิศวกรรมไฟฟา

จํานวนเงิน
๗๘๗,๐๐๐

จํานวน
๑ คัน

ภาควิชา/หนวยงาน
ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหา

๗๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๗,๐๐๐

๑ เครื่อง
๑ เครือ่ ง
๑ เครือ่ ง

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหา
ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหา
ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหา

๓๙,๐๐๐

๑ เครื่อง

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหา

๓๒,๐๐๐
๒๙,๘๐๐๐
๖๕,๐๐๐

๑ จอ
๑ ชุด
๑ ชุด

ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหา
ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหา
ภาควิชาชางไฟฟากําลัง

๙๔
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
ที่ รายการครุภัณฑที่วิทยาลัย ฯ ไดรับการจัดสรรประจําปการศึกษา 2559
๙ ครุภัณฑซอฟแวรคอมพิวเตอร แบบ Volume License
๑๐ รถยนตโดยสาร (ตู) ขนาดไมนอยกวา ๑๒ ที่นั่ง
ที่มา : งานพัสดุ

จํานวนเงิน
๑,๙๘๐,๐๐๐
๑,๒๑๐,๐๐๐

จํานวน
๔๔๐ ชุด
๑ คัน

ภาควิชา/หนวยงาน
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยฯ

๙๕
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย ๔
ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายนอกและภายใน
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
การดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. งานศูนยขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ฯ มีการจัดทําขอมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทซึ่งประกอบดวย
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลตลาดแรงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูล
งบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และ
ขอมูลพื้นฐานของจังหวัด
๒. งานศูนยขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ฯ มีการจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวกับคลังภาพกิจกรรม ขาว
ประชาสัมพันธ และขาวของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. งานศูนยขอมูลสารสนเทศของวิทยาลัย ฯ มีการจัดทําระบบสํารองขอมูลสารสนเทศเพื่อปองกัน
การสูญหายของขอมูล
๔. มีการจัดทําโครงการขยายสัญญาณเครือขายสาย
๕. มีการจัดทําโครงการจัดซื้อซอฟแวรลิขสิทธิ์ใหถูกตองตามกฎหมาย
๖. มีการจัดทําระบบเว็บ Authen Server โดยระบบจะเปนผูออก User และ Password ใหกับครู
บุคลากร และผูเรียน เพื่อจัดการผูเขาใชงานระบบอินเตอรเน็ตภายในวิทยาลัยเทคนิคยะลา
๗. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันขอมูล
๘. มีการ Update ขอมูลอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนปจจุบัน เชน การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเปน
ตน
๙. มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ
๑. มีขอมูลพื้นฐาน ๙ ประเภทซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูล
ตลาดแรงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่ และขอมูลพื้นฐานของจังหวัดที่ปรากฏอยูหนา WebSite
ของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลที่เกี่ยวกับคลังภาพกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ และขาวของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่ปรากฏอยูหนา WebSite ของวิทยาลัย ฯ
๓. ขอมูลสารสนเทศไมเกิดการสูญหายเมื่อระบบมีปญหา
๔. มีสัญญาณเครือขายสายของระบบสารสนเทศกวางขึ้น
๕. มีซอฟแวรลิขสิทธิ์ที่ถูกตองตามกฎหมาย ในการนํามาใชภายในวิทยาลัย ฯ
๖. ผูที่ไมมี Password ไมสามารถเขาใชงานระบบสารสนเทศได ทําใหเกิดความปลอดภัยของขอมูล
ตนเอง
๗. ขอมูลไมมีการเสียหายเมื่อถูก Virus คุกคาม

๙๖
๘. มีขอมูลที่เปนปจจุบัน
๙. ขอมูลไมมีการสูญหาย หรือมีการสูญหายก็สามารถคนหากลับคืนมาได
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจากการ
บริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการใชโปรแกรม RMS ในการแจงขาวสาร คําสั่ง ตาง ๆ ใหครูและบุคลากร เปนตน
๒. มีการใชระบบสารสเทศในการบันทึกขอมูลคะแนนของผูเรียน การวัดผลประเมินผลการเรียน
เนื้อหาการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน บันทึกหลังสอน เปนตน ลงในระบบ RMS โดยไมตองใชสมุด
ประเมินผลรายวิชา
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ครูและบุคลากร สามารถดูขาวสาร คําสั่ง ตาง ๆ ผานระบบสารสนเทศที่ไหนก็ได อีกทั้งเปนการ
ลดการใชกระดาษ ของวิทยาลัย ฯ
๒. มีขอมูลที่เปนปจจุบัน ลดกระดาษ ผูเรียน ผูปกครอง สามารถตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ไดผาน
ระบบสารสนเทศ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่
๑
๒
๓
๔

ประเด็นการประเมิน
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาให
สะอาด เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย
สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการและอื่น ๆใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความ
ปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑที่
เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการ
สอน
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล อยางนอย ๔ ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(๑) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายนอกและภายใน
(๒) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(๓) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส
ในเครื่องลูกขาย
(๔) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
(๕) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน






๙๗
ที่
๕

ประเด็นการประเมิน
สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน
สามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมี
คุณภาพ

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน


ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
๑. วิทยาลัย ฯ มีอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาสะอาด เรียบรอย
สวยงาม มีความปลอดภัยทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
๒. วิทยาลัย ฯ มีวัสดุ ครุภัณฑที่ศูนยฝกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอยะหาเปนสวนใหญ
๓. วิทยาลัย ฯ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชน
จากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. วิทยาลัย ฯ จะตองจัดหาครุภัณฑมาตรฐานในภาควิชาตาง ๆ ที่ยังไมไดรับการจัดสรร เชน
ภาควิชาเครื่องกล ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต ฯลฯ
๒. วิทยาลัย ฯ จะตองพัฒนาความเร็วของระบบอินเตอรใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

๙๘
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหวิทยาลัย ฯ จัดทําโครงการจัดหาครุภัณฑ ซึ่งจะตองกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป
๒. ใหวิทยาลัย ฯ จัดซื้ออุปกรณที่สามารถเพิ่มความเร็วของระบบอินเตอรเน็ตเพื่อทําใหครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนใชระบบอินเตอรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๙๙
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
๒. มีการจัดทําหนังสือสงตัวนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
๓. มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๔. มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรในการจัดทําโครงการตอบปญหาทางวิชาการ
ของภาควิชาเครื่องกล
๕. มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสถานประกอบการในการพัฒนารายวิชาในภาควิชา
เครื่องกล
๖. มีการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
๒. มีหนังสือสงตัวนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
๓. มีหนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๔. มีหนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรในการจัดทําโครงการตอบปญหาทางวิชาการของภาควิชา
เครื่องกล
๕. มีหนังสือขอความอนุเคราะหสถานประกอบการในการพัฒนารายวิชาในภาควิชาเครื่องกล
๖. มีการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหง ตอผูเรียนไมเกิด ๔๐ คน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
๒. มีการจัดทําหนังสือสงตัวนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
๓. มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๔. มีการจัดทําโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๖. มีการประสานความรวมมือกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ

๑๐๐
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีหนังสือขอความอนุเคราะหรับนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
๒. มีหนังสือสงตัวนักเรียน นักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ
๓. มีหนังสือขอความอนุเคราะหเขาศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
๔. นักเรียน นักศึกษามีความรู ความเขาใจในอาชีพที่เพิ่มขึ้น
๕. นักเรียน นักศึกษาสามารถผานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการอยางมีคุณภาพ

๑๐๒
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหง ตอผูเรียน
ไมเกิด ๔๐ คน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวนผูเรียน

จํานวนบุคคล หนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ

สัดสวน หนวยงานที่ให
ความรวมมือ : ผูเรียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร

๑๘๓
๒๗
๒๓
๑๓๖
๒๔
๖๘
๑๗
๙
๔

๗๔
๑๙
๑๒
๓๙
๕
๒๐
๘
๔
๑

๑ : ๒.๔๗
๑ : ๑.๔๒
๑ : ๑.๙๒
๑ : ๓.๔๙
๑ : ๔.๘๐
๑ : ๓.๔๐
๑ : ๒.๑๕
๑ : ๒.๒๕
๑:๔

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ











๑๐๓
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ ๑ แหง ตอผูเรียน
ไมเกิด ๔๐ คน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๐

คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทุกภาควิชา/แผนกวิชา

ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จํานวนผูเรียน

จํานวนบุคคล หนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ

สัดสวน หนวยงานที่ให
ความรวมมือ : ผูเรียน

๒๑
๕๑๒

๙
๑๙๑

๑ : ๒.๓๓
๑ : ๒.๖๘

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ




๑๐๔
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มี การจัดทําโครงการโครงการเทคโนโลยีมิตซูบิชิ โครงการเตรียมการจัดการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ และโครงการเทคโนโลยีอีซูซุคอมมอนเรลของภาควิชาเครื่องกล
๒. มีการจัดทําโครงการเชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูดานวิชาชีพสถาปตยกรรมและการกอสรางของ
ภาควิชาสถาปตยกรรมและกอสรางแลโยธา
๓. มีการจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากร
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวเทคโนโลยีเครื่องยนตตาง ๆ
๒. ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปตยกรรมและการกอสราง
๓. มีหนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรจากสถานประกอบการ

๑๐๕
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ
วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา

เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
ผลการประเมิน
ที่มา : ภาควิชาเครื่องกล และชางกอสรางและโยธา

จํานวนความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครู
พิเศษ วิทยากร
๕ คน
๐
๐
๐
๐
๒
๒
๐
๐
๐
๙ คน

ผลการประเมิน
มี

เกณฑ

ไมมี











ไมผานเกณฑ

ตองมีทุก
ภาควิชา/
แผนกวิชา/
สาขางาน

๑๐๖
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียนไมเกิน ๑๐๐ คน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการติดตอประสานงานกับบุคคล หนวยงานตาง ๆ ในการบริจาคทุนการศึกษาใหกับผูเรียน
๒. มีการพิจารณาคัดเลือกผูเรียนตามคุณสมบัติของผูใหทุนหรือวิทยาลัย ฯ กําหนด ใหไดรับ
ทุนการศึกษา
๓. มีการมอบทุนการศึกษาใหกับผูเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา
๔. มีการเปดบัญชีใหกับผูรับทุนการศึกษา ซึ่งการถอนเงินผานกระบวนการของครูผูสอนที่
รับผิดชอบ
๕. มีการจัดทําหนังสือขอบคุณใหกับบุคคล หนวยงานที่ใหทุนการศึกษา
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. บุคคล หนวยงานตาง ๆ มีการบริจาคทุนการศึกษาใหกับผูเรียน
๒. ไดผูเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใหทุนการศึกษา
๓. มีผูเรียนไดรับทุนการศึกษา
๔. มีบัญชีของผูเรียนที่ไดรับ
๕. มีหนังสือขอบคุณใหกับบุคคล หนวยงานที่ใหทุนการศึกษา

๑๐๗
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแก
ผูเรียน โดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียนไมเกิน ๑๐๐ คน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวนผูเรียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๔๓๖
๕๙
๔๖
๓๕๐
๑๔๓
๑๗๗
๘๕
๑๘
๓๓

จํานวน
ทุนการศึกษา
๑๐
๖
๘
๙
๑๐
๗
๙
๑๒
๔

สัดสวนระหวางทุน : ผูเรียน
๑ : ๔๓.๖๐
๑ : ๙.๘๓
๑ : ๕.๗๕
๑ : ๓๘.๘๙
๑ : ๑๔.๓๐
๑ : ๒๕.๒๙
๑ : ๙.๔๔
๑ : ๑.๕๐
๑ : ๘.๒๕

ผลการประเมิน
เกณฑ
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ




๑ ทุน : 100 คน






๑๐๘
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแก
ผูเรียน โดยมีสัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียนไมเกิน ๑๐๐ คน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
ผลการประเมิน
ที่มา : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

จํานวนผูเรียน
๑๗๐
๑,๕๑๗

จํานวน
ทุนการศึกษา
๗
๘๒

สัดสวนระหวางทุน : ผูเรียน
๑ : ๒๔.๒๙
๑ : ๑๘.๕๐
ผานเกณฑ

ผลการประเมิน
เกณฑ
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ

๑ ทุน : 100 คน


๑๐๙
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการติดตอประสานงานกับบุคคล หนวยงานตาง ๆ ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือ
ครุภัณฑในการจัดการศึกษา
๒. มีการดําเนินการมอบวัสดุ สื่อ ครุภัณฑตาง ๆ ใหกับสถานศึกษา
๓. มีการจัดทําหนังสือขอบคุณใหกับบุคคล หนวยงานที่ใหบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือ
ครุภัณฑในการจัดการศึกษา
๔. มีการสํารวจขอมูลจากภาควิชา/แผนกวิชาในการประสานความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือ
ครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีการบริจาคเงินเพื่อเปนทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑในการจัดการศึกษา
๒. มีวัสดุ สื่อ ครุภัณฑตาง ๆ เพื่อใชในการจัดการศึกษาของภาควิชาตาง ๆ
๓. มีหนังสือขอบคุณใหกับบุคคล หนวยงานที่ใหบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑในการ
จัดการศึกษา
๔. มีขอมูลความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่น ๆ

๑๑๐
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

จํานวนความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
ผลการประเมิน
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือ
ภาควิชา/แผนกวิชา
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
วัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ

๑๕
เครื่องกล

๐
ชางกลโรงงาน

๐
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต

๒
ชางไฟฟากําลัง

๐
ชางอิเล็กทรอนิกส

๐
ชางกอสรางและโยธา

๐
สถาปตยกรรม

๐
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร

๐
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสาร

๐
คอมพิวเตอรธุรกิจ

เกณฑ

ไมนอยกวา ๕
รายการ

๑๑๑
มาตรฐานที่ ๒ ดานการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๑ สามัญสัมพันธ
๑๒ ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด
ผลการประเมิน
ที่มา : ภาควิชาเครื่องกล, ภาควิชาชางไฟฟากําลัง

จํานวนความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
ผลการประเมิน
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือ
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
วัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ

๐

๐

๑๗
ผานเกณฑ

เกณฑ
ไมนอยกวา ๕
รายการ

๑๑๒
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรใน
การบริหารจัดการศึกษา
๒ สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่
รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมี
สัดสวนของความรวมมือ ๑ แหง ตอผูเรียนไมเกิด ๔๐ คน
๓ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนา
ผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
๔ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมี
สัดสวน ๑ ทุนตอผูเรียนไมเกิน ๑๐๐ คน
๕ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการบริจ าคเงิน หรือ วัส ดุอุป กรณ หรื อ
ครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา ๕ รายการ

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน









ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

 ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
๑. ทุกภาควิชามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการบริหารจัดการศึกษา

๑๑๓
๒. ทุกภาควิชามีสถานในการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพเปนไปตามเกณฑ
๓. ทุกภาควิชาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ภาควิชาชางกลโรงงาน เทคนิคการเชื่อมและการผลิต ชางไฟฟากําลัง ชางอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคอมพิวเตอรธุรกิจ ใหดําเนินการ
เชิญครูพิเศษ หรือวิทยากรมาใหความรูกับผูเรียน
๒. ภาควิชาชางกลโรงงาน เทคนิคการเชื่อมและการผลิต ชางอิเล็กทรอนิกสกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรมอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคอมพิวเตอรธุรกิจ
ทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมบริจาควัสดุ
อุปกรณ หรือสิ่งอื่นๆ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. วิทยาลัย ฯ มอบหมายใหภาควิชายังไมไดดําเนินการเชิญครูพิเศษ หรือวิทยากรมาใหความรูกับ
ผูเรียนจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับสาขางานของตนเอง อยางนอย ๑ โครงการ
๒. วิทยาลัย ฯ มอบหมายใหภาควิชาที่ยังไมมีการทําความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมบริจาควัสดุอุปกรณ หรือสิ่งอื่นๆ ดําเนินการจัดทําโครงการ
ตาง ๆ หรือประสานงานกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการดวยตนเองในการรับบริจาค

๑๑๔
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตะละหลักสูตร
สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนา
รายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองกาของตลาดแรงงาน จํานวน ๔ ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการจัดตารางสอนใหกับครูผูสอนรับผิดชอบในรายวิชาที่สอน
๒. มีการมอบหมายใหครูผูสอนแตละคนจัดทําโครงการสอนในแตรายวิชาตามตารางสอน
๓. มีการมอบหมายใหครูผูสอนแตละคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน
สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีตารางสอนของครูผูสอนรับผิดชอบในรายวิชาที่สอนของแตละคน
๒. มีโครงการสอนในแตรายวิชาตามตารางสอน
๓. มีแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๑๖
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวนครู
ทั้งหมด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

*

จํานวนครูจัดทํา
แผน ฯ

จํานวนรายวิชา จํานวนรายวิชา
ที่สอนทั้งหมด ทีจ่ ัดทําแผน ฯ

๑๘

๗๐

๕๔

๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

๓๑
๓๓
๔๕
๔๖
๔๐
๓๐
๒๔
๑๗
๓๖

๑๕
๒๑
๔๐
๓๗
๓๘
๒๓
๒๔
๑๗
๒๕

ผลการประเมิน
มีครบทุก
มีไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา











๑๑๗
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๑ สามัญสัมพันธ
๑๒ ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวม
ผลการประเมิน

จํานวนครู
ทั้งหมด

จํานวนครูจัดทํา
แผน ฯ

จํานวนรายวิชา จํานวนรายวิชา
ที่สอนทั้งหมด ทีจ่ ัดทําแผน ฯ

*

๒๐

๕๓

๔๔

๖
๑๑๑

๖
๑๐๙

๑๗
๔๔๒

๑๔
๓๕๒
ไมผานเกณฑ

๒๑

ผลการประเมิน
มีครบทุก
มีไมครบทุก
รายวิชา
รายวิชา

๒

หมายเหตุ * หมายถึง นับจํานวนครู ๑๘ คน ในภาควิชาเครื่องกล และ ๒๐ คน ในภาควิชา สามัญ-สัมพันธ เนื่องจากไมมีคาบการสอนจึงไมนํามาคิด
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


๑๐

๑๑๘
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา และงาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒. มีการติดตรวจสอบการเขียนบันทึกหลังการสอนของครูโดยหัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา และงาน
หลักสูตรและการสอน
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู
๒. ครูผูสอนมีการบันทึกหลังการสอนเพื่อใชสําหรับพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

๑๑๙

๑๒๐
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนครู
ทั้งหมด

*

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

จํานวนครูจัดการ
เรียนการสอนสอน
ตามแผน ฯ
๑๘

จํานวนครูที่มีการ
จัดทําบันทึกหลัง
การสอน
๑๘

ผลการประเมิน
ผาน

๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑













ไมผาน

๑๒๑
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาและมีการบันทึกหลังการสอน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๑

สามัญสัมพันธ

๑๒

ชางเทคนิคพื้นฐาน

จํานวนครู
ทั้งหมด
๒๑

รวม
ผลการประเมิน

*

๖
๑๑๑

จํานวนครูจัดการ
เรียนการสอนสอน
ตามแผน ฯ
๒๐
๖
๑๐๙

จํานวนครูที่มีการ
จัดทําบันทึกหลัง
การสอน
๒๐
๖
๑๐๙
ผานเกณฑ

ผลการประเมิน
ผาน



หมายเหตุ * หมายถึง นับจํานวนครู ๑๘ คน ในภาควิชาเครื่องกล และ ๒๐ คน ในภาควิชา สามัญ-สัมพันธ เนื่องจากไมมีคาบการสอนจึงไมนํามาคิด
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานวัดผลและประเมินผล

ไมผาน

๑๒๑
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา และงาน
หลักสูตรและการสอน
๒. มีการติดตรวจสอบการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงของครูผูสอนเกี่ยวกับ
การนําไปใชในการพัฒนาผูเรียนโดยหัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา และงานหลักสูตรและการสอน
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ครูผูสอนมีการนําผลจากการประเมินการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
๒. ผูเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น

๑๒๒
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนครูทั้งหมด

*

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

จํานวนครูที่นําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
๑๘
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน











๑๒๓
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๑

สามัญสัมพันธ

๑๒

ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวม
ผลการประเมิน

จํานวนครูทั้งหมด
๒๑

*

๖
๑๑๑

จํานวนครูที่นําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
๒๐

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน



๖
๑๐๙
ผานเกณฑ

หมายเหตุ * หมายถึง นับจํานวนครู ๑๘ คน ในภาควิชาเครื่องกล และ ๒๐ คน ในภาควิชา สามัญ-สัมพันธ เนื่องจากไมมีคาบการสอนจึงไมนํามาคิด
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานวัดผลและประเมินผล

๑๒๔
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อ
เปนขอมูลในการแกไขปญหาในการพัฒนาผูเรียน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการจัดทําบันทึกการนิเทศการเรียนการสอนของครูผูสอน โดยงานหลักสูตรและการสอน
๒. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยหัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา และงาน
หลักสูตรและการสอน
๓. มีการจัดทํารายงานสรุปผลการนิเทศการสอนของครู
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีแบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอนของครูผูสอน
๒. ครูจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู
๓. รับทราบปญหาตาง ๆ จากการจัดการเรียนการสอนของครู

๑๒๕
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาในการพัฒนา
ผูเรียน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
กอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนครูทั้งหมด

*

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

๑๘

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน


๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑











จํานวนครูที่ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

๑๒๖
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาในการพัฒนา
ผูเรียน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๑

สามัญสัมพันธ

๑๒

ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวม
ผลการประเมิน

จํานวนครูทั้งหมด

จํานวนครูที่ไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

*

๒๐

๖
๑๑๑

๖
๑๐๙

๒๑

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน



ผานเกณฑ

หมายเหตุ * หมายถึง นับจํานวนครู ๑๘ คน ในภาควิชาเครื่องกล และ ๒๐ คน ในภาควิชา สามัญ-สัมพันธ เนื่องจากไมมีคาบการสอนจึงไมนํามาคิด
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

๑๒๗
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
โดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
(๑) การระบุปญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค
(๓) วิธีการดําเนินการ
(๔) การเก็บขอมูล
(๕) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจาการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการดําเนินการมอบหมายใหครูทุกคนจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
(รายวิชา) ที่มีหัวขอ ดังนี้ คือ การระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ การเก็บขอมูล และการ
วิเคราะห รายงานสรุปผล
๒. มีการใหครูจัดสงรายงานวิจัยในชั้นเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ครูทุกคนมีการจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน
๒. มีรายงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผูสอน

๑๒๘
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑
รายวิชา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนครูทั้งหมด

*

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

จํานวนครูที่จัดทํา
รายงานวิจัย
๑๘

จํานวน
รายงานวิจัย
๓๐

๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑

๑๑
๙
๑๙
๑๘
๑๔
๗
๖
๖
๒๔

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน











๑๒๙
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑
รายวิชา
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๑

สามัญสัมพันธ

๑๒

ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวม
ผลการประเมิน

จํานวนครูทั้งหมด
๒๑

*

๖
๑๑๑

จํานวนครูที่จัดทํา
รายงานวิจัย
๒๐

จํานวน
รายงานวิจัย
๓๓

๖
๑๐๙

๑๒

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน



ผานเกณฑ

หมายเหตุ * หมายถึง นับจํานวนครู ๑๘ คน ในภาควิชาเครื่องกล และ ๒๐ คน ในภาควิชา สามัญ-สัมพันธ เนื่องจากไมมีคาบการสอนจึงไมนํามาคิด
ที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

๑๓๐
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจาการวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาในการพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย ๑ รายวิชา ซึ่ง
ประกอบดวย
(๑) การระบุปญหา
(๒) การระบุวัตถุประสงค
(๓) วิธีการดําเนินการ
(๔) การเก็บขอมูล
(๕) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจาการศึกษาหรือการ
วิจัย ไปใชประโยชน

๒
๓
๔
๕

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน







ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

 ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

๑๓๑
จุดเดน
๑. ครูผูสอนในภาควิชาอุตสาหกรรมยางและพอลิเมตร และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
๒. ครูผูสอนทุกคนในแตละภาควิชาจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูและมีบันทึก
หลังสอน
๓. ครูผูสอนทุกคนในแตละภาควิชามีการนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
๔. ครูผูสอนทุกคนในแตละภาควิชาไดรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
๕. ครูผูสอนทุกคนในแตละภาควิชามีการแกปญหาโดยการศึกษาหรือการวิจัยอยางเปนระบบ
จุดที่ควรพัฒนา
ภาควิชาที่มีครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไมครบถวนตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการ
จัดการเรียนการสอน เชน ภาควิชาเครื่องกล ภาควิชาเทคนิคการเชื่อมและการผลิต เปนตน
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ใหวิทยาลัย ฯ จัดทําโครงการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหภาควิชาที่มี
ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไมครบดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการจัดการเรียนการสอน

๑๓๒
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูศึกษาสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา
๒. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ ๑
จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
หรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
๔. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผลไป
ปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาแลว
๕. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินขอที่ ๑-๔ ไมเกิน ๓ ป ครบ
ทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําแบบสํารวจขอมูลความตองการพัฒนารายวิชาเพื่อที่จะใหครูผูสอนตอบแบบสํารวจ โดย
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
๒. มอบหมายใหครูพัฒนารายวิชาโดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
๓. ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการในการพัฒนารายวิชา
๔. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการพัฒนารายวิชา
๕. หัวหนาภาควิชามีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการ
พัฒนา
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีแบบสํารวจขอมูลความตองการพัฒนารายวิชา
๒. มีรายวิชาที่ครูผูสอนพัฒนารายวิชาโดยความรวมมือกับสถานประกอบการ จํานวน ๒ รายวิชา
คือ วิชางานปรับอากาศรถยนต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ วิชางานเกียรอัตโนมัติ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๓. มีสถานประกอบการใหความรวมมือในการพัฒนารายวิชา
๔. มีสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการพัฒนารายวิชา
๕. การจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๑๓๓
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๑-๕

ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑

เครื่องกล

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวนครูที่
จํานวนครูที่ศึกษาสํารวจ
จํานวนครูที่ไดรับ
พัฒนารายวิชา
ขอมูลความตองการใน
การสงเสริม
จํานวนครู
หรือกลุม
การพัฒนารายวิชาหรือ
สนับสนุนสื่อ
รายวิชาตาม
กลุมรายวิชา
การสอน ฯ
เกณฑที่กําหนด

*

๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓

จํานวนครูที่สถานศึกษา
จํานวนรายวิชาหรือ
สงเสริม สนับสนุน
กลุม วิชาที่พัฒนา
กํากับดูแลใหมีการ
ตามเกณฑที่กําหนด
ติดตาม ตรวจสอบ
ไว ไมเกิน ๓ ปครบ
ประเมินผลและนําผล
ทุกสาขางาน
ไปปรับปรุงแกไข

๒

๒

๒

๒

๒

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
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๓๔
มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมินที่ ๑-๕

ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

๑๐
๑๑

คอมพิวเตอรธุรกิจ
สามัญสัมพันธ

๑๒

ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด

จํานวนครูที่
จํานวนครูที่ศึกษาสํารวจ
จํานวนครูที่ไดรับ
พัฒนารายวิชา
ขอมูลความตองการใน
การสงเสริม
จํานวนครู
หรือกลุม
การพัฒนารายวิชาหรือ
สนับสนุนสื่อ
รายวิชาตาม
กลุมรายวิชา
การสอน ฯ
เกณฑที่กําหนด

๑๑
๒๑

*

๖
๑๑๑

จํานวนครูที่สถานศึกษา
จํานวนรายวิชาหรือ
สงเสริม สนับสนุน
กลุม วิชาที่พัฒนา
กํากับดูแลใหมีการ
ตามเกณฑที่กําหนด
ติดตาม ตรวจสอบ
ไว ไมเกิน ๓ ปครบ
ประเมินผลและนําผล
ทุกสาขางาน
ไปปรับปรุงแกไข

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐
๐

๐

๐
๒

๐
๒

๐
๒

๐
๒

๒

หมายเหตุ * หมายถึง นับจํานวนครู ๑๘ คน ในภาควิชาเครื่องกล และ ๒๐ คน ในภาควิชา สามัญ-สัมพันธ เนื่องจากไมมีคาบการสอนจึงไมนํามาคิด
ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

๑๓๕
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความ
ตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตามขอ ๑ จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาแลว
สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินขอที่ ๑-๔
ไมเกิน ๓ ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

๒
๓
๔
๕

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน






ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

 ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
มีภาควิชาเครื่องกลที่มีการพัฒนารายวิชารวมกับสถานประกอบการเพียงภาควิชาเดียว จํานวน ๒
รายวิชา คือ วิชางานปรับอากาศรถยนต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ วิชางานเกียรอัตโนมัติ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ใหภาควิชาอื่น ๆ ที่ยังไมมีการพัฒนารายวิชาจากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือรวมกับสถาน
ประกอบการที่มีความเกี่ยวของกับสาขางานของตนเอง มีการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา ในทุกรายวิชาใหมี
ความสอดคลองกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
๒. ใหวิทยาลัย ฯ มีการสงเสริม สนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ

๑๓๖
๓. ใหวิทยาลัย ฯ โดยงานหลักสูตรและการสอนมีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ รายวิชาหรือกลุมวิชา
ที่พัฒนาแลว
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ใหวิทยาลัย ฯ โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนมอบหมายใหภาควิชาตาง ๆ จัดทําโครงการ
พัฒนารายวิชาตาง ๆ รวมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับสาขางานทุกสาขางาน อีกทั้ง วิทยาลัย ฯ ตอง
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการในแตละภาควิชา

๑๓๗
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการในการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒. พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม
๓. ปฐมนิเทศผูเรียนในระบบทวิภาคี
๔. นิเทศติดตามผูเรียนในการฝกอาชีพ โดยครูนิเทศก
๕. วัดและประเมินผลรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีสถานประกอบการที่รวมในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๒. ไดสถานประกอบการที่มีความเหมาะสม
๓. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ กอนการฝกอาชีพ
๔. ผูเรียนผานการฝกอาชีพในสถานประกอบการ
๕. ผูเรียนมีผลการเรียนที่ผานการวัดและประเมินผลรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ

๑๓๘
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนผูเรียนทั้งหมด

จํานวนผูเรียนระบบทวิภาคี

รอยละของผูเรียน
ระบบทวิภาคี

๒๓๘
๓๐
๒๔
๑๗๘
๙๑
๗๗
๔๙
๑๐
๑๑๖

๘
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๓.๓๖
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ










๑๓๙
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
โยธา
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนทั้งหมด

จํานวนผูเรียนระบบทวิภาคี

รอยละของผูเรียน
ระบบทวิภาคี

๑๙๘
๒๙
๒๒

๒๗
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๓.๖๔
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๑๗๒
๕๒
๑๐๐
๓๖
๘
๓๓

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ










๑๔๐
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
ที่มา : งานทะเบียน

จํานวนผูเรียนทั้งหมด
๕๔
๑,๕๑๗

จํานวนผูเรียนระบบทวิภาคี

รอยละของผูเรียน
ระบบทวิภาคี

๐
๓๕
ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของผูเรียนทั้งหมด
ไมผานเกณฑ

๐
๒.๓๑

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ



๑๔๑
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําคําสั่งนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ
๒. จัดทําสมุดนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ
๓. ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการในการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพ
๔. ครูนิเทศกออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ
๕. ครูนิเทศกรายงานผลการนิเทศใหกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรายงานผลการนิเทศของครูใหกับรองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีคําสั่งนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ
๒. มีสมุดนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบการ
๓. มีครูนิเทศกติดตามผูเรียนตามระยะเวลาที่กําหนด
๔. ทําใหผูเรียนผานการฝกประสบการวิชาชีพ
๕. มีรายงานผลการนิเทศของครูนิเทศ และรับทราบปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียน
๖. รองผูอํานวยการฝายวิชาการรับทราบการนิเทศของครูนิเทศก

๑๔๒
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่
เรียน โดยใหมีครูนเิ ทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนผูเรียนที่ฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ

จํานวนครั้งที่ครูนิเทศกออกไปนิเทศผูเรียนที่ฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ

๗๒
๑๒
๗
๖๖
๐
๑๗
๓
๐
๐

๒
๒
๒
๒
๐
๒
๒
๐
๐

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ




_


_
_

๑๔๓
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่
เรียน โดยใหมีครูนเิ ทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
โยธา
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนที่ฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ

จํานวนครั้งที่ครูนิเทศกออกไปนิเทศผูเรียนทีฝ่ ก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ

๑๑๑
๑๕
๑๖
๗๐
๒๔
๕๑
๑๔
๔
๙

๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ










๑๔๔
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่
เรียน โดยใหมีครูนเิ ทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง

ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.)
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
ที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จํานวนผูเรียนที่ฝกประสบการณ
ทักษะวิชาชีพ
๒๑
๕๑๒

จํานวนครั้งที่ครูนิเทศกออกไปนิเทศผูเรียนไดฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ
ในสถานประกอบการ

๒
๓๒
ครูนเิ ทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย ๑ ครั้ง
ผานเกณฑ

ผลการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ



๑๔๕
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. ครูผูสอนในรายวิชาโครงการมอบหมายใหผูเรียนจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยจัด
แบงเปนรายบุคคล เปนกลุมและตามความเหมาะสมของโครงการ
๒. ครูผูสอนติดตาม ตรวจสอบการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียน
๓. ผูเรียนนําเสนอโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพตอครูผูสอน
๔. ครูผูสอนประเมินผลการจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียน
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ผูเรียนมีการนําเสนอโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและจัดทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
๒. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพมีความสมบูรณ ถูกตอง
๓. มีโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผูเรียนที่สามารถนําไปใชประโยชนได
๔. ผูเรียนมีผลการเรียนที่ถูกตอง เหมาะสม

๑๔๖
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปน
กลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยหวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนผูเรียนที่ทํา
จํานวนผลงานที่
จํานวนโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะ
สามารถนําไปใช
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
วิชาชีพ
ประโยชน
๗๕

๒๙

๒๙

๕

๑

๑

๖
๔๙

๒

๒

๑๖

๑๖

๑๒

๓

๓

๑๖

๑๖

๑๖

๑๓

๔

๔

๔

๑
๑๑

๑
๑๑

๔๕

รอยละของผลงานที่
สามารถนําไปใช
ประโยชน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน
เกณฑ
เกณฑ










๑๔๗
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปน
กลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยหวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
โยธา
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคโนโลยียาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

จํานวนผูเรียนที่ทํา
จํานวนผลงานที่
จํานวนโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะ
สามารถนําไปใช
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
วิชาชีพ
ประโยชน
๙๓

๔๖

๔๖

๑๔

๗

๗

๕

๒

๒

๘๘

๔๔

๔๔

๑๔

๙

๙

๓๐

๑๕

๑๕

๑๖

๙

๙

๓

๒

๒

๑๙

๙

๙

รอยละของผลงานที่
สามารถนําไปใช
ประโยชน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน
เกณฑ
เกณฑ









๑๔๘
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปน
กลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยหวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด

ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน
ที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

จํานวนผูเรียนที่ทํา
จํานวนผลงานที่
จํานวนโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะ
สามารถนําไปใช
พัฒนาทักษะวิชาชีพ
วิชาชีพ
ประโยชน

รอยละของผลงานที่
สามารถนําไปใช
ประโยชน

๑๓
๑๓
๑๐๐
๒๒๙
๒๒๙
๕๔๐
๑๐๐
นําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
ผานเกณฑ
๓๓

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน
เกณฑ
เกณฑ



๑๔๙
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินครบถวน สมบูรณณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําคําสั่งการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยงานวัดผลและประเมินผล ฯ และภาควิชา/แผนกวิชา
๒. ภาควิชา/แผนกวิชาจัดเตรียมขอสอบมาตรฐานพรอมกระดาษคําตอบ
๓. ภาควิชา/แผนกวิชาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในการสอบภาคปฏิบัติ
๔. ภาควิชา/แผนกวิชาตาง ๆ ดําเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
๕. ภาควิชา/แผนกวิชาประเมินการทดสอบมาตรฐาน
๖. ภาควิชา/แผนกวิชารายงานผลการทดสอบมาตรฐานใหกับงานวัดผลและประเมินผล ฯ
๗. งานวัดผลและประเมินผล ฯ รายงานผลการทดสอบใหวิทยาลัย ฯ ทราบตามลําดับขั้น
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีคําสั่งการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยภาพรวมของวิทยาลัย ฯ และภาควิชา/แผนกวิชา
๒. มีขอสอบมาตรฐานพรอมกระดาษคําตอบเพื่อใชสําหรับทดสอบผูเรียน
๓. สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณมีความพรอมในการสอบภาคปฏิบัติ
๔. มีการดําเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยแบงออกเปน ๒ สวน คือภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ
๕. มีผลการประเมินการทดสอบมาตรฐานของแตละภาควิชา/แผนกวิชา
๖. มีรายงานผลการทดสอบมาตรฐาน
๗. ผูบริหารรับทราบผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใชขอมูลในการพัฒนาผูเรียนในลําดับ
ตอไป

๑๕๐
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวนผูเรียนที่
ผลการประเมิน
จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑฯการ รอยละของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
ประเมินครบถวนสมบูรณจากการ ผานเกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
รายวิชาตามโครงสราง
เขารับการประเมินครั้งแรก มาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก
หลักสูตร


๐
๐
๖๒

๕
๐
๐

๑๐๐
๖
๖

๙๕.๘๓
๔๘
๔๖

๒๓.๕๓
๑๗
๔

๐
๑๖
๐

๓๐.๗๗
๑๓
๔

๐
๔
๐

๒๗.๗๘
๓๖
๑๐

๑๕๑
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จํานวนผูเรียนที่
ผลการประเมิน
จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑฯการ รอยละของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
ระดับ/สาขาวิชา
ประเมินครบถวนสมบูรณจากการ ผานเกณฑการประเมิน
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
รายวิชาตามโครงสราง
เขารับการประเมินครั้งแรก มาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


๐
๐
เทคนิคเครื่องกล
๑๒๔

๑๑
เทคนิคการผลิต
๐
๐

๕
๑๐๐
เทคนิคโลหะ
๕

๙๖
๔๘.๙๖
ไฟฟากําลัง
๔๗

๒๘
๑๗.๘๖
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๕

๔๒
๐
โยธา
๐

๑๖
๘๗.๕๐
เทคนิคสถาปตยกรรม
๑๔

๓
๐
๐
เทคโนโลยียาง

๑๕๒
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
จํานวนผูเรียนที่
ผลการประเมิน
จํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑฯการ รอยละของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุก
ระดับ/สาขาวิชา
ประเมินครบถวนสมบูรณจากการ ผานเกณฑการประเมิน
ที่
ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
รายวิชาตามโครงสราง
เขารับการประเมินครั้งแรก มาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


๙ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๒๐
๐
๐

๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
๓๓
๐
๐

รวมทั้งหมด
๕๘๕
๑๔๑
๒๔.๑๐
ผูเรียนผานเกณฑการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนที่
เกณฑการประเมิน
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ผลการประเมิน
ไมผานเกณฑ
ที่มา : งานวัดผลและประเมินผล

๑๕๓
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ
๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. สงนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๒. สงนักเรียน นักศึกษาเขารวมแขงขันอาชีวะเกมสในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับชาติ
๓. สงนักเรียน นักศึกษาเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐในระดับระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ
๔. สงนักเรียนนักศึกษาเขารวมแขงขันทักษะ สิ่งประดิษฐที่หนวยงานหนวยงานภายนอกจัดขึ้น
อยางตอเนื่อง
๕. สงนักเรียน นักศึกษาเขารับการแขงขันนักเรียนพระราชทาน
๖. สงนักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน ใหเขารวมแขงขันทักษะในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๒. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน ใหเขารวมเขารวมแขงขันอาชีวเกมส
ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๓. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน ใหเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐใน
ระดับระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๔. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน ใหเขารวมแขงขันทักษะ
สิ่งประดิษฐที่หนวยงานหนวยงานภายนอกจัดขึ้นอยางตอเนื่อง
๕. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน ใหเขารวมการแขงขันนักเรียน
พระราชทาน
๖. มีจํานวนนักเรียน นักศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุน ใหเขารวมการแขงขันการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร

๑๕๔
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
ชางเชื่อมโลหะ
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสราง
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยาง
คอมพิวเตอรธุรกิจ

รอยละของจํานวนผูเรียนที่
ผลการประเมิน
จํานวนผูเรียนที่วิทยาลัย ฯ
วิทยาลัย ฯ สงเสริม
จํานวนผูเรียนทั้งหมด สงเสริม สนับสนุนใหไดรับรางวัล
สนับสนุนใหไดรับรางวัล ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
๒๓๘
๓๐
๒๔
๑๗๘
๙๑
๗๗
๔๙
๑๐
๑๑๖

๗
๓
๐
๗
๐
๐
๐
๐
๑

๒.๙๔
๑๐
๐
๓.๙๓
๐
๐
๐
๐
๐.๘๖











๑๕๕
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ระดับ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทคนิคเครื่องกล
เทคนิคการผลิต
เทคนิคโลหะ
ไฟฟากําลัง
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
โยธา
เทคนิคสถาปตยกรรม
เทคโนโลยียาง

รอยละของจํานวนผูเรียนที่
ผลการประเมิน
จํานวนผูเรียนที่วิทยาลัย ฯ
วิทยาลัย ฯ สงเสริม
จํานวนผูเรียนทั้งหมด สงเสริม สนับสนุนใหไดรับรางวัล
สนับสนุนใหไดรับรางวัล ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
๑๙๘
๒๙
๒๒
๑๗๒
๕๒
๑๐๐
๓๖
๘

๓๐
๓
๐
๑๖
๘
๐
๑๑
๐

๑๕.๑๕
๑๐.๓๔
๐
๙.๓๐
๑๕.๓๘
๐
๓๐.๕๖
๐










๑๕๖
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคล
หรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

ที่

ระดับ/สาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๙ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
๑๐ คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
ผลการประเมิน

รอยละของจํานวนผูเรียนที่
ผลการประเมิน
จํานวนผูเรียนที่วิทยาลัย ฯ
วิทยาลัย ฯ สงเสริม
จํานวนผูเรียนทั้งหมด สงเสริม สนับสนุนใหไดรับรางวัล
สนับสนุนใหไดรับรางวัล ผานเกณฑ ไมผานเกณฑ
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
๓๓
๕๔
๑,๕๑๗

๕
๒๓

๑๕.๑๕
๔๒.๕๙

๑๑๔
๗.๕๑
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ผานเกณฑ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ, งานบุคลากร, งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา





๑๕๗
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียน
อยางนอย ๑ ครั้ง
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวน
โครงการทั้งหมด
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑ
การประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรก
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม
จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

๒

๓

๔

๕

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน










ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

๑๕๘
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

ดี

 พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
๑. สาขาวิชาชางยนต ในระดับ ปวช. และ สาขาเทคนิคเครื่องกล ในระดับ ปวส. ของภาควิชา
เครื่องกลเพียงภาควิชาเดียวที่มีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
๒. ผูเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา ทุกคนที่มีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการ และมีครูนิเทศกไปนิเทศผูเรียน
๓. ทุกสาขาวิชาทั้งจัดใหผูเรียนในระดับชั้น ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม และมีผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใช
ประโยชนได
๔. ผูเรียนในสาขาวิชาชางเชือ่ มโลหะ ในระดับ ปวช. และเทคนิคโลหะ ในระดับ ปวส. สาขาไฟฟา
กําลังในระดับ ปวช. สถาปตยกรรม ในระดับ ปวส. ผูเรียนผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก
๕. ทุกภาควิชา มีการสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก มีเพียง ๕
สาขาวิชาที่ไมมีผูเรียนไดรับรางวัล คือ ชางกอสราง โยธา ชางเชื่อม เทคนิคโลหะ อุตสาหกรรมยางและ
เทคโนโลยียาง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ใหสาขาวิชาที่มีความพรอมจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น เชน สาขาวิชาชางไฟฟา
กําลังหรือสาขาอื่น ๆ
๒. ใหสาขาวิชาที่ผูเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไมผานเกณฑจัดทําโครงการติวเพื่อเตรียม
ตัวในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๓. ใหสาขาวิชาที่ไมมีผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนเพื่อ
สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหวิทยาลัย ฯ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
๒. ใหวิทยาลัย ฯ มอบหมายใหสาขาวิชาหรือภาควิชาที่ผูเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม
ผานเกณฑจัดทําโครงการติวเพื่อเตรียมตัวในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
๓. ใหวิทยาลัย ฯ รวมกับสาขาวิชา ภาควิชา/แผนกวิชาที่ไมมีผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ
ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก
ดําเนินโครงการที่สนับสนุนในดานนี้

๑๕๙
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน ๑
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. มีการจัดกิจกรรมการเขาแถวเคารพธงชาติหนาเสาธงในตอนเชาของทุกวัน
๒. จัดทําโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมองคการวิชาชีพของภาควิชา/แผนกวิชาตาง ๆ
๓. จัดทําโครงการวันจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแมแหงชาติ
๔. จัดทําโครงการสานสัมพันธพี่นองและสงเสริมประชาธิปไตย
๕. จัดทําโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู (พิพิธภัณฑทักษิณคดีศึกษา และ บ. หาดทิพย จก)
๖. จัดทําโครงการกวนอาซูรอสัมพันธ
๗. จัดทําโครงการรอมฎอนสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย ตลอดจนสรางจิตสํานึกของความ
เปนไทย
๒. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและความเปนประชาธิปไตย
๓. ผูเรียนมีจิตสํานึก และความจงรักภักดีตอพระมหากษัตรย
๔. ผูเรียนมีความสัมพันธที่ดีระหวางรุนพี่ รุนนอง ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และมีความเปน
ประชาธิปไตย
๕. ผูเรียนมีความรูดานศิลปะวัฒนธรรม และ วิชาชีพ
๖. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น

๑๖๑
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
*
๔๐๙
๕๙
๔๖
๓๕๐
๑๔๓
๑๗๗
๘๕
๑๘
๓๓

จํานวนกิจกรรมดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง จํานวนผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๑ กิจกรรม
*
๕
๔๐๙
๕๙
๕
๔๖
๕
๓๕๐
๕
๑๔๓
๕
๑๗๗
๕
๘๕
๕
๕
๑๘
๕
๓๓

๑๖๒
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมินที่ ๑ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ที่
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
๑๗๐
๑,๔๙๐

จํานวนกิจกรรมดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง จํานวนผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
๑ กิจกรรม
๑๗๐
๗
๗ (ทุกภาควิชามีกิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกัน ๕ กิจกรรมจึงนับเพียงกิจกรรมเดียว)
๑,๔๙๐

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง ไมนับจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชาเครื่องกล ในระดับ ปวส. จํานวน ๒๗ คน
ที่มา : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, ภาควิชา

๑๖๓
ประเด็นการประเมิน ๒
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา ๕
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําโครงการปลูกปาทําดีถวายพอหลวง ณ จังหวัดสตูล
๒. จัดทํากิจกรรมการปลูกปาบึงแบเมาะ
๓. จัดทําโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมเขียนคําขวัญ ติดตนไม
๔. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภาควิชากอสรางและโยธา
๕. จัดทําโครงการจิตอาสารวมกันทําความสะอาด ณ โรงเรียนยูโปรุงวิทยา
๖. จัดทําโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในและนอกสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการแสดงความจงรักภักดี และสภาพสิ่งแวดลอมมีความสมบูรณ
๒. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีพื้นที่ในการปลุกปาเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อปองกัน
น้ําทวม
๓. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
๔. ภูมิทัศนบริเวณภายในสถานศึกษามีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย
๕. ผูเรียนมีจิตสํานึกในในการเปนจิตอาสา ชวยเหลือสังคม สงผลใหพื้นที่มีความสะอาด สวยงาม

๑๖๔
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมินที่ ๒ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
จํานวนผูเรียน
จํานวนกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ทั้งหมด
*
๑
๔๐๙
๑
เครื่องกล
๕๙
๐
๒
ชางกลโรงงาน
๔๖
๐
๓
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
๓๕๐
๐
๔
ชางไฟฟากําลัง
๑๔๓
๑
๕
ชางอิเล็กทรอนิกส
๑๗๗
๒
๖
ชางกอสรางและโยธา
๘๕
๑
๗
สถาปตยกรรม
๐
๘
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
๑๘
๑
๙
๓๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๐
๐
๑๐
คอมพิวเตอรธุรกิจ
๑,๔๙๐
รวมทั้งหมด
๖
*
หมายเหตุ เครื่องหมาย หมายถึง ไมนับจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชาเครื่องกล ในระดับ ปวส. จํานวน ๒๗ คน
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

ที่มา : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, ภาควิชา

จํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๕๐
๐
๐
๐
๑๐๐
๑๐๐
๖๕
๐
๓๓
๐
๓๔๘

๑๖๕
ประเด็นการประเมิน ๓
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา ๕
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําโครงการกีฬาสีตานภัยยาเสพติด
๒. จัดทําโครงการกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติ
๓. จัดทําโครงการเขาคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ
๔. จัดทําโครงการสานสัมพันธพี่นอง
๕. จัดทําโครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ (ฟุตซอล) ของภาควิชาตาง ๆ
๖. จัดทําโครงการ Goodbye Senior
๗. โครงการเขารวมชมรมลูกเสือระดับภาคใต
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ผูเรียนมีความรักสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และหางไกลยาเสพติด
๒. ผูเรียนมีความรักสามัคคี มีความมานะ อดทน
๓. ผูเรียนมีความรักสามัคคีระหวางรุนพี่ รุนนอง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

๑๖๖
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
*
๔๐๙

จํานวนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ

๕๙
๔๖
๓๕๐
๑๔๓
๑๗๗
๘๕
๑๘
๓๓

๒
๓
๔
๔
๓
๓
๒
๒

๔

จํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
*
๔๐๙
๕๙
๔๖
๓๕๐
๑๔๓
๑๗๗
๘๕
๑๘
๓๓

๑๖๗
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมินที่ ๓ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
ที่
๑๐

ภาควิชา/แผนกวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมทั้งหมด

จํานวนผูเรียน
ทั้งหมด
๑๗๐
๑,๔๙๐

จํานวนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ

จํานวนผูเรียนที่เขารวมกิจกรรม
ไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๑๗๐
๒
๑,๔๙๐
๙ (ทุกภาควิชามีกิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกัน ๒ กิจกรรมจึงนับเพียงกิจกรรม
เดียว)

หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง ไมนับจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชาเครื่องกล ในระดับ ปวส. จํานวน ๒๗ คน
ที่มา : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, ภาควิชา

๑๖๘
ประเด็นการประเมิน ๔
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑
กิจกรรม
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําโครงการจัดทําน้ํายาลางจาน (เศรษฐกิจพอเพียง)
๒. จัดทําโครงการวันไหวครู
๓. จัดทํากิจกรรมถวายความอาลัยหนาเสาธง
๔. จัดทํากิจกรรมการถวายความอาลัย แปรอักษรรูปชาง
๕. จัดทําโครงการสถาปตยรักษธรรมชาติปลูกปาชายเลนและศึกษาสิ่งแวดลอม อําเภอ ละงู จังหวัด
สตูล
๖. จัดทําโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและมัสยิด
๗. จัดทําโครงการสานรอยยิ้มอบอุนสูนองสถานสงเคราะหเด็กชายยะลา
๘. จัดทําโครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นพัทลุง
๙. จัดทําโครงการบําเบ็ญประโยชนในศาสนสถานเนื่องในวันแมแหงชาติ ๒๕๕๙
๑๐. จัดทํากิจกรรมเขาวัดปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในวโรกาส
ครองราชยสมบัติ ๗๐ ป
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. ผูเรียนมีความประหยัด มีความรูในการจัดทําน้ํายาลางจาน สามารถทําไดเอง
๒. ผูเรียนมีจิตสํานึกตอบุคคลผูใหความรู และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ผูเรียนมีจิตสํานึกแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตรย
๔. ผูเรียนมีจิตสํานึกตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๕. ผูเรียนมีจิตอาสา ชวยเหลือชุมชน สังคม
๖. ผูเรียนมีจิตสํานึกในการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงตนตามหลักศาสนา

๑๖๙
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมินที่ ๔ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และ
กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
จํานวนผูเรียน จํานวนกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
ทั้งหมด
พอเพียง
*
๔
๔๐๙
๑
เครื่องกล
๕๙
๔
๒
ชางกลโรงงาน
๔๖
๓
๓
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
๓๕๐
๓
๔
ชางไฟฟากําลัง
๑๔๓
๓
๕
ชางอิเล็กทรอนิกส
๑๗๗
๓
๖
กอสรางและโยธา
๘๕
๔
๗
สถาปตยกรรม
๕
๘
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
๑๘
๓
๙
๓๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๐
๔
๑๐
คอมพิวเตอรธุรกิจ
๑,๔๙๐
รวมทั้งหมด
๑๐ (ทุกภาควิชามีกิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกัน ๓ กิจกรรมจึงนับเพียงกิจกรรมเดียว)
*
หมายเหตุ เครื่องหมาย หมายถึง ไมนับจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชาเครื่องกล ในระดับ ปวส. จํานวน ๒๗ คน
ที่มา : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา, ภาควิชา
ที่

ภาควิชา/แผนกวิชา

จํานวนผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรม
ไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
*
๔๐๙
๕๙
๔๖
๓๕๐
๑๔๓
๑๗๗
๘๕
๑๘
๓๓
๑๗๐
๑,๔๙๐

๑๗๐
ประเด็นการประเมิน ๕
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมใน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียน
และคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําโครงการโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต
๒. จัดทําโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปใหม
๓. จัดทําโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม
๔. จัดทําโครงการ Fix it center ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต
๕. จัดทําโครงการตรวจสอบรถโดยสารประจําทางพรอมพนักงานขับรถ
๖. จัดทําโครงการตรวจสอบความพรอมรถความพรอมคนในระบบรถโดยสารสาธารณะรวมกับ
สํานักงานขนสงจังหวัดยะลา
๗. จัดทําโครงการซอมและประกอบคอมพิวเตอรโรงงานยาสูบ
๘. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตาง ๆ
๙. จัดนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการตาง ๆ
๑๐. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
๑๑. จัดทําบันทึกขอความรายงานผลการดําเนินโครงการใหผูบริหารทราบตามลําดับ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ของบุคคล ชุมชน มีความ
สมบูรณสามารถใชงานได
๒. ผูโ ดยสารรถโดยสารประจําทางมีความปลอดภัยในการเดินทาง
๓. คอมพิวเตอรของโรงงานยาสูบสามารถใชงานไดดี
๔. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตาง ๆ
๕. นักเรียน นักศึกษาสามารถใชความรู ความสามารถในสาขาของตนเองในการบริการวิชาชีพ
ใหกับบุคคล ชุมชน สังคม
๖. มีรายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
๗. มีบันทึกขอความรายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ

๑๗๑
มาตรฐานที่ ๓ ดานผลการจัดการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมินที่ ๕ สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน
ตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนและคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
จํานวนผูเรียน
จํานวนกิจกรรมที่บริการวิชาการ วิชาชีพหรือ
ที่
ภาควิชา/แผนกวิชา
ทั้งหมด
ทําประโยชนตอชุมชน สังคม
*
๗
๔๐๙
๑
เครื่องกล
๕๙
๐
๒
ชางกลโรงงาน
๔๖
๐
๓
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
๓๕๐
๒
๔
ชางไฟฟากําลัง
๑๔๓
๒
๕
ชางอิเล็กทรอนิกส
๑๗๗
๐
๖
ชางกอสรางและโยธา
๘๕
๐
๗
สถาปตยกรรม
๐
๘
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
๑๘
๑
๙
๓๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๗๐
๐
๑๐
คอมพิวเตอรธุรกิจ
๘ (ภาควิชามีกิจกรรมที่ปฏิบัติเหมือนกัน ๗ กิจกรรมจึงนับเพียงกิจกรรมเดียว)
๑,๔๙๐
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ เครื่องหมาย * หมายถึง ไมนับจํานวนนักศึกษาระบบทวิภาคีของภาควิชาเครื่องกล ในระดับ ปวส. จํานวน ๒๗ คน
ที่มา : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน, ภาควิชา

จํานวนผูเรียนที่เขารวม
กิจกรรม
ไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
๑๘๘
๐
๐
๓๙
๒๙
๐
๐
๐
๓๓
๐
๒๘๙

๑๗๒
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละ
คนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละ
คนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน มีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและ
นันทนาการ ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละ
คนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริม
การดํ า รงตนตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไม น อ ยกว า ๕
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา ๑ กิจกรรม
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ
ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือ
ทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา ๕ กิจกรรมและกํากับดูแล
ใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา ๑ กิจกรรม

๒
๓
๔

๕

ผลการประเมิน
ผาน
ไมผาน









ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

ดี

 พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

๑๗๓
จุดเดน
๑. ทุกภาควิชา/แผนกวิชามีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
เพียงแตเปนกิจกรรมเดียวกัน
๒. ทุกภาควิชา/แผนกวิชามีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ เพียงแตเปนกิจกรรม
เดียวกัน
๓. ทุกภาควิชา/แผนกวิชามีการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแตเปนกิจกรรมเดียวกัน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ใหภาควิชา/แผนกวิชามีการจัดทําโครงการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมจํานวน 1 โครงการและ
ใหผูเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรมทุกคนทั้งนี้ใหวิทยาลัย ฯ ใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
๒. ใหภาควิชาชางกลโรงงาน เทคนิคการเชื่อมและการผลิต กอสรางและโยธา สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีการสงเสริมใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ
ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม โดยใหจัดทํา
โครงการที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม จํานวน ๑ โครงการและให
ผูเรียนเขารวมโครงการ/กิจกรรมทุกคนทั้งนี้ใหวิทยาลัย ฯ ใหการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหวิทยาลัย ฯ มอบหมายงานกิจกรรม ฯ ประสานทุกภาควิชา/แผนกวิชาใหมีการจัดทําโครงการ
ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เปนกิจกรรมรวมของวิทยาลัย ฯ และใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมทุกคน
๒. ใหวิทยาลัย ฯ มอบหมายงานกิจกรรม ฯ ประสานทุกภาควิชา/แผนกวิชาใหมีการจัดทําโครงการ
ดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ใหวิทยาลัย ฯ มอบหมายงานโครงการพิเศษ ฯ สงเสริมใหภาควิชาที่ไมมีการสงเสริมใหผูเรียนใช
ความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคม มีการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม

๑๗๔
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบงชี้คือ
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๔. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๕. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภายภายนอก
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ฯ โดยยึดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
แผนพัฒนาสถานศึกษา
๓. ภาควิชา/แผนกวิชา งานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการตาง ๆ ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
๔. มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน และคณะกรรมการมี
การประเมินคุณภาพภายใน
๕. มีการแตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
๖. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล และภาควิชา/แผนกวิชา
๗. มีการจัดทําเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๙. มีการนําผลจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา เชน ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระบุวา “ควรมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพลงไปสูแผนกวิชาและรายบุคคล
ใหมากขึ้น” ซึ่งวิทยาลัย ฯ ใหครูจัดทํารายงานการประเมินตนเองรายบุคคล และภาควิชา/แผนกวิชา ใหจัด
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา/แผนกวิชา โดยจะแนบอยูในรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล
ของหัวหนาภาควิชา/แผนกวิชา

๑๗๕
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. มีมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ที่สอคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนพัฒนา
สถานศึกษา
๓. มีรายงานผลการดําเนินโครงการของภาควิชา/แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่สอดคลอง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ
๔. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน และมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในของวิทยาลัย ฯ
๕. มีคําสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
๖. มีรายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล และภาควิชา/แผนกวิชา
๗. มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
๘. มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๙. มีรายงานผลการดําเนินโครงการที่พัฒนามาจากขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกมาพัฒนา เชน รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล เปนตน

๑๗๖
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐาน
๑

ตัวบงชี้
๑.๑
๑.๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

๒

๒.๕

๒.๖
๓.๑
๓.๒
๓

๓.๓

๓.๔
๔
๕

๔.๑
๔.๒
๕.๑

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/ผูใหขอมูล
นายกระจาง ชัยสินธุ
นางดวงกมล แกวนก
นางสาววิจิตรา สายออง
นางนารียา บุญเพ็ง
นายจงรัตน วิสุทธิคุณ
นายจํารูญ กองศิริวงศ
นายศุกร อุบล
นายกิตติ สุขแกว
นายโสภณ เรียงวิวัฒน
นายสมจิตร สุวรรณโน
นายปยะ บุญลอย
นายกระจาง ชัยสินธุ
นางกฤตยา ประจง
นายวิจิตร ขวัญเอียด
นางกฤตยา ประจง
นายปยะ บุญลอย
นายวิจิตร ขวัญเอียด
นางศิริพร รัฐพิทักษสันติ
นางสาวนันทา จันทรมณี
นายพช แกวเขียว
นายกฤตภัทร วรรณเริก
นายขนบ เพชรซอน
นายขนบ เพชรซอน
นายกฤตภัทร วรรณเริก

๑๗๗
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
สามัญ สัมพันธ
ชางเทคนิคพื้นฐาน

ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับภาควิชา/แผนกวิชา
นายวิชิต ชูนาค
นายสาโรจน มากจันทร
วาที่ ร.ต.วิเนตร ถนอมรักษษา
นายถาวร ปานแกว
นายสิทธิชัย กุลศรี
นายกิตติพร อินทรสุวรรณ
นายตวงสิทธิ์ ครุตนอย
นายพัชรินทร แกวเจริญ
นายนิพล พินิจวัจนะวงศ
นางพวงทิพย มณีประวัติ
นางจีรดา ปลื้มสําราญ
นายเจริญ ดีเดช

๑๗๙
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ภาควิชา/แผนกวิชา

เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
สามัญ สัมพันธ
ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวมทั้งหมด
ที่มา : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

จํานวน
ครูทั้งหมด
๑๙
๖
๕
๑๕
๑๐
๗
๕
๓
๓
๑๑
๒๑
๖
๑๑๑

จํานวนครูที่จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับบุคคล
๑๗
๕
๔
๑๕
๑๐
๖
๕
๓
๓
๑๐
๒๐
๔
๑๐๒

รอยละของครูที่จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับบุคคล
๘๙.๙๕
๕๓.๓๓
๘๐.๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๘๕.๗๑
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๐.๙๐
๙๕.๒๔
๖๖.๖๗
๙๑.๘๙

๑๘๐
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ภาควิชา/แผนกวิชา
เครื่องกล
ชางกลโรงงาน
เทคนิคการเชื่อมและการผลิต
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางกอสรางและโยธา
สถาปตยกรรม
อุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คอมพิวเตอรธุรกิจ
สามัญ สัมพันธ
ชางเทคนิคพื้นฐาน
รวมภาควิชาที่จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับภาควิชา
คิดเปนรอยละ

ภาควิชาที่จัดทํา
รายงานการประเมินตนเองระดับภาควิชา












๑๒
๑๐๐

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

๒
๓
๔
๕

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน






๑๘๑
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
 ดีมาก
จุดเดน
๑. วิทยาลัย ฯ มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. วิทยาลัย ฯ มีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปที่ใชเปนแนวทางใน
การการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ
๓. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีเครื่องมือที่สอดคลองกับมาตรฐานที่สอคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล และภาควิชา/แผนกวิชาใหมีความสอดคลองกับการ
นํามาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
๑. ใหงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพัฒนารายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล
และภาควิชา/แผนกวิชาใหมีความสมบูรณ ครบถวน ของรายละเอียด เพื่อใหมีขอมูลที่มีความสอดคลองกับการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อขอมูลตาง ๆ มาจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาตอไป
๒. ใหวิทยาลัย ฯ นําผลจากการจัดทํารายงานการประเมินตนเองมาเปนแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประเด็นใดต่ํากวาเกณฑใหจัดทําเปนโครงการ/กิจกรรม

๑๘๒
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยวิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
-

๑๘๔
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มี่ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตานโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน

ขอมูลยอนหลัง
๒๕๕๗
(ปการศึกษา)
-

เปรียบเทียบการพัฒนา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(ปการศึกษา) (ปการศึกษา)
๕
ดีมาก
๓
พอใช
๑
ตองปรับปรุง
เรงดวน
๕
ดีมาก
๕
ดีมาก
๔
ดี

ผลการประเมิน
พัฒนา

ไมพัฒนา

๑๘๕
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ขอมูลยอนหลัง
๒๕๕๗
(ปการศึกษา)
-

เปรียบเทียบการพัฒนา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(ปการศึกษา) (ปการศึกษา)
๕
ดีมาก
๔
ดี
๔
ดี
๔
ดี
๓
พอใช

ผลการประเมิน
พัฒนา

ไมพัฒนา

๑๘๖
มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา

ขอมูลยอนหลัง
๒๕๕๗
(ปการศึกษา)
-

เปรียบเทียบการพัฒนา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
(ปการศึกษา) (ปการศึกษา)
๓
พอใช
๕
ดีมาก
๕
ดีมาก

ผลการประเมิน
พัฒนา

ไมพัฒนา

๑๘๗
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลจากประเด็นการ
พิจารณา ตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน ๕.๐๐
รอยละจากประเด็นการประเมิน
๘๐

สูตรคํานวณ =
คาน้ําหนัก

=

คาคะแนน = -

๘๐

X๕

× ๕

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
๔.๕๑-๕.๐๐
๓.๕๑-๔.๕๐
๒.๕๑-๓.๕๐
๑.๕๑-๒.๕๐
๐.๐๐-๑.๕๐

คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก

ดี

พอใช

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

๑๘๘
มาตรฐานที่ ๕ การจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดใหมีการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ “นําทักษะ วิชาชีพ สูสังคม”
โดยมีการจัดทํากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาชีพสูสังคม มีการจัดใหผูเรียนในสาขาที่เกี่ยวของได
ใชความรู ความสามารถในการบริการวิชาชีพสู ชุมชน สังคม มีจํานวน ๑ ตัวบงชี้คือ
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา
ประเด็นการประเมิน
๑. สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษาอยูใน
แผนปฏิบัติการประจําป
๒. สถานศึกษามีการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนในสาขาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม/โครงการ
๔. สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัต
ลักษณของสถานศึกษา
๕. สถานศึกษามีการรายงานการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ
ของสถานศึกษาใหผูบริหารรับทราบ
การดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ มีดังนี้ คือ
๑. จัดทําโครงการโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต
๒. จัดทําโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปใหม
๓. จัดทําโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม
๔. จัดทําโครงการ Fix it center ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต
๕. จัดทําโครงการตรวจสอบรถโดยสารประจําทางพรอมพนักงานขับรถ
๖. จัดทําโครงการตรวจสอบความพรอมรถความพรอมคนในระบบรถโดยสารสาธารณะรวมกับ
สํานักงานขนสงจังหวัดยะลา
๗. จัดทําโครงการซอมและประกอบคอมพิวเตอรโรงงานยาสูบ
๘. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตาง ๆ
๙. จัดนักเรียน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม/โครงการตาง ๆ
๑๐. จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ
๑๑. จัดทําบันทึกขอความรายงานผลการดําเนินโครงการใหผูบริหารทราบตามลําดับ
ผลการดําเนินงาน วิทยาลัย ฯ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ คือ
๑. รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ของบุคคล ชุมชน มีความ
สมบูรณสามารถใชงานได
๒. ผูโ ดยสารรถโดยสารประจําทางมีความปลอดภัยในการเดินทาง
๓. คอมพิวเตอรของโรงงานยาสูบสามารถใชงานไดดี
๔. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการตาง ๆ
๕. นักเรียน นักศึกษาสามารถใชความรู ความสามารถในสาขาของตนเองในการบริการวิชาชีพ
ใหกับบุคคล ชุมชน สังคม
๖. มีรายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ

๑๘๙
๗. มีบันทึกขอความรายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ

๑๙๐
มาตรฐานที่ ๕ การจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา

ที่

ภาควิชา

๑
๒
๓
๔

เครื่องกล
ชางไฟฟากําลัง
ชางอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
รวม

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต

โครงการ
อาชีวะอาสา
เทศกาล
สงกรานต

๕๐
๓๐
๒๐
๐

๔
๐
๐
๐

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลป
ใหม
๑๐๐
๐
๐
๐

๑๐๐

๔

๑๐๐

ที่มา : งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน, ภาควิชา

จํานวนผูเรียนที่เขารวม
โครงการ
อาชีวะอาสา
เทศกาลปใหม

โครงการ Fix it
centerชวยเหลือผุ
ประสบอุทกภัย
ภาคใต

โครงการตรวจสอบ
รถโดยสารประจํา
ทางพรอมพนักงาน
ขับรถ

๔
๐
๐
๐

๑๘
๙
๙
๐

๖
๐
๐
๐

โครงการตรวจสอบ
ความพรอมรถความ
พรอมคนในระบบรถ
โดยสารสาธารณะรวม
กีบ สนง.ขนสงจังหวัด
๖
๐
๐
๐

๔

๓๖

๖

๖

โครงการซอมและ
ประกอบคอมพิว
เตอรโรงงานยาสูบ

รวม

๐
๐
๐
๓๓

๑๘๘
๙
๙
๓๓

๐

๒๘๙

๑๙๑
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ที่

ประเด็นการประเมิน

๑

สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ
ของสถานศึกษาอยูในแผนปฏิบัติการประจําป
สถานศึกษามีการจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนในสาขาที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการรายงานการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษาใหผูบริหารรับทราบ

๒
๓
๔
๕

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน






ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๕ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๔ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๓ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๒ ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน ๑ ขอ

คาคะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

ตองปรับปรุงเรงดวน

จุดเดน
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนมีการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่มีความสอดคลองกับอัตลักษณ
ของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ภาควิชาที่ไมมีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับอัตลักษณของสถานศึกษาใหจัดทําโครงการ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ใหวิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุนใหภาควิชาที่ไมมีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับอัตลักษณของ
สถานศึกษาใหจัดทําโครงการ

๑๙๓

ตอนที่ ๕
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
จากการจัดทํารายงานการประเมนตนเองของวิทยาลัยเทคนิคยะลา สามารถสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยแยกเปนมาตรฐาน ไดดังนี้ คือ
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจที่มี่ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
มาตรฐานที่ ๒
ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตานโยบายสําคัญของ
หนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่
ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓
ตัวบงชี้ที่ ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๔
ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๔.๒ รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ ๕
ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ
๕
๓

ดีมาก
พอใช

๑
๕

ตองปรับปรุง
เรงดวน
ดีมาก

๕
๔
๕

ดีมาก
ดี
ดีมาก

๔

ดี

๔
๔
๓
๓

ดี
ดี
พอใช
พอใช

๕
-

ดีมาก
-

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ
๕

ดีมาก

๑๙๔
๕.๑.๑ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
๕.๑.๒ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
๕.๑.๓ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
๕.๑.๔ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”
๕.๑.๕ ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๖
๔
๓
๑

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้

๕.๒ สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
๕.๒.๑ จุดเดน
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีจุดเดน ดังนี้ คือ
๕.๒.๑.๑ ผูอํานายการสถานศึกษาเปนผูมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัด มีความสามารถที่จะประชุม ชี้แจง ใหกับครู บุคลากรของวิทยาลัย ฯ รวมทั้งผูเรียน
ผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบาย
สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี มีการมอบหมายใหงานตาง ๆ รับผิดชอบ ผูอํานวยการมี
การติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงและพัฒนาในปการศึกษาตอไป
๕.๒.๑.๒ สถานศึกษามีจํานวนครูที่มีปริมาณเพียงพอ เหมาะสม และสอดคลองกับจํานวน
ผูเรียนทั้งหมดทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๕.๒.๑.๓ สถานศึกษามีครูผูสอนที่จบตรงในสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนและมีการ
มอบหมายใหทําหนาที่สอนสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
๕.๒.๑.๔ สถานศึกษามีครูผูสอนที่เขารับการฝกอบรม ประชุมวิชาการที่มีความสัมพันธกับ
วิชาที่สอน เพื่อนําความรูที่ไดมาพัฒนาผูเรียน
๕.๒.๑.๕ สถานศึกษามีจํานวนบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีปริมาณ
เพียงพอ เหมาะสม
๕.๒.๑.๖ สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่วิทยาลัย ฯ สงเสริมสนับสนุนให
ไดรับประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จาก
หนวยงานหรือองคกรภายนอก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

๕.๒.๑.๗ สถานศึกษามีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของทุก ๆ ป เพื่อเปนการ
วางแผนและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบที่มีความสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆที่เหมาะสม เพียงพอ
๕.๒.๑.๘ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาให
สะอาด เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย อยางตอเนื่องและเปนประจําทําใหสถานศึกษามีความสวยงาม นา
อยู ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
๕.๒.๑.๙ สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูล มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายนอกและภายใน มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลอยางชัดเจน มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเครื่องลูกขาย มี
ฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ และสงเสริมใหผูบริหาร ครู

๑๙๕
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมี
คุณภาพ สงผลใหการบริหารจัดการของสถานศึกษามีคุณภาพ
๕.๒.๑.๑๐ สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการ หนวยงานที่รวมมือในการจัด
การศึกษาในดานระบบทวิภาคี และดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของ
ผูเรียนที่มีปริมาณเพียงพอ สงผลใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ
๕.๒.๑.๑๑ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการใหทุนการศึกษาใหกับผูเรียน ในปริมาณที่เพียงพอกับผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด
๕.๒.๑.๑๒ สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ จึงสงผลตอการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑.๑๓ สถานศึกษามีการใหครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกือบทุกรายวิชา มีการจัดการเรียนรการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยาง ตลอดจนครูผูสอนมีการจัดทําวิจัยในชั้น
เรียนอยางตอเนื่องสงผลใหการจัดการเรียนการสอนผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๒.๑.๑๔ สถานศึกษามีการกําหนดใหครูผูสอนที่ทําหนาที่นิเทศผูเรียนในการฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานนิเทศผูเรียนที่ฝกประสบการณ สงผลใหผูเรียนฝก
ประสบการณทักษะในวิชาชีพมีคุณภาพ
๕.๒.๑.๑๕ สถานศึกษามีการกํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนที่เรียนในระดับ ปวช. ๓ และ ปวส.
๒ ทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคล หรือกลุมตามความ
เหมาะสม ซึ่งสงผลใหผลงานสามารถนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ อยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑.๑๖ สถานศึกษามีผูเรียนผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
วิทยาลัย ฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคลองกับหลักสูตรที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด
๕.๒.๑.๑๗ สถานศึกษามีผูเรียนที่วิทยาลัย ฯ สงเสริม สนับสนุนใหไดรับประกาศเกียรติคุณ
ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูเรียนของวิทยาลัย ฯ ที่มีคุณภาพ
๕.๒.๑.๑๘ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ และดานการดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมตามเกณฑมาตรฐาน สงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานการรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปวัฒนธรรมดานการกีฬาและนันทนาการ และดานการดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒.๑.๑๙ สถานศึกษามีการจัดทําการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
แนวทางของมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๙ มีการจัดทําเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล มีการติดตาม
ตรวจสอบ ดูแล สงผลใหการจัดทําประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพ มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา เพื่อสะทอนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษาตอไป

๑๙๖
๕.๒.๒ จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ คือ
๕.๒.๒.๑ ใหงานแนะแนว ฯ มีการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ในชวงของตนของภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษาถัดไปอยางตอเนื่องจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๒ เพื่อที่จะใหได
ขอมูลที่มีความสมบูรณ ถูกตองมากยิ่งขึ้น
๕.๒.๒.๒ ใหวิทยาลัย ฯ จัดทําโครงการตาง ๆ ที่สงผลตอการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน
เพื่อลดปญหาการไมสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้ คือ โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
โครงการเยี่ยมบานผูเรียน โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่อง และโครงการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน โครงการทัศนศึกษาดูงาน เปนตน
๕.๒.๒.๓ ใหวิทยาลัย ฯ โดยผูรับผิดชอบมีการกําหนด คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา
พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
๕.๒.๒.๔ ใหวิทยาลัย ฯ โดยผูรับผิดชอบจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงค
รวมกันของแตละกลุม
๕.๒.๒.๕ ใหวิทยาลัย ฯ ตองสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และกลุมผูเรียนดําเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
๕.๒.๒.๖ ใหผูบริหารสถานศึกษา ภาควิชา/แผนวิชา และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
๕.๒.๒.๗ ใหผูบริหารสถานศึกษาประสานกับภาควิชา/แผนกวิชาที่มีความพรอมเพื่อเพิ่ม
ปริมาณของผูเรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นใหถึงเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
๕.๒.๒.๘ ใหภาควิชา/แผนกวิชาจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาจากภายนอกมาบรรยายใหความรูกับผูเรียนในสาขาวิชาของตนเองอยางนอย ๑ โครงการตอ
ภาควิชา/แผนกวิชา
๕.๒.๒.๙ ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุนในการจัดสงครูและ
บุคลากรของวิทยาลัย ฯ เขารับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ทางวิชาการหรือที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อ
เปนการพัฒนาความรู ความสามารถ อันจะสงผลตอคุณภาพของงานและผูเรียนในลําดับตอไป
๕.๒.๒.๑๐ ใหงานกิจกรรม ฯ งานโครงการพิเศษ ฯ รวมกับภาควิชา/แผนกวิชา จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนโดยจัดทําโครงการในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยางนอยภาควิชา/แผนกวิชาละ ๑ โครงการ และใหผูเรียนเขารวมทุกคน
๕.๒.๒.๑๑ ใหงานโครงการพิเศษ ฯ รวมกับภาควิชา/แผนวิชาจัดใหผูเรียนทุกคน ทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม อยางนอย ๑
กิจกรรม/โครงการ
๕.๒.๒.๑๒ ใหภาควิชา/แผนวิชาจัดหาอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เงินทุนบริจาค จาก
สถานประกอบการ หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวา ๕ รายการตอป
๕.๒.๒.๑๓ ใหงานพัฒนาหลักสูตรรวมกับภาควิชา/แผนกวิชา พัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ในทุกรายวิชาและทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่เปนวิชาชีพจากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือจากสถาน

๑๙๗
ประกอบการ เพื่อที่จะใหรายวิชามีเนื้อหาวิชาที่มีความทันสมัย สอดคลองกับตลาดแรงงาน และมีการนํา
รายวิชาไปจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนาตอไป
๕.๒.๒.๑๔ ใหภาควิชา/แผนกวิชา/งานตาง ๆ ที่มีการจัดทําโครงการจะตองจัดทํารายงาน
การดําเนินโครงการตามกระบวนการของงานวิจัย กลาวคือ มีบทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินการ ผล
การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปลายผล ภาคผนวก ตลอดจนเอกสารอางอิงตางๆ
๕.๒.๒.๑๕ ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชา สงเสริม สนับสนุนเงินงบประมาณ ใหกับ
ครู บุคลากร และผูเรียนในการจัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ตาง ๆ เพื่อสงเขาประกวด แขงขัน จนใหไดรับ
รางวัล เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ
๕.๒.๒.๑๖ ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชา สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนของวิทยาลัยฯ
มีการเขารวมการแขงขันทักษะในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จนไดรับรางวัลทั้งใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๕.๒.๒.๑๗ ใหสถานศึกษามีการจัดหาวัสดุฝก ครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่มีการจัดการเรียนการสอน
๕.๒.๓ ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคยะลามีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาซึ่งจะตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาเปนพื้นฐานของการดําเนินงานแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี้ คือ
๕.๒.๓.๑ ดานผลการจัดการศึกษา ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนินโครงการตาง ๆ
เชน โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา โครงการ
ติวเตอรเตรียมสอบ V-net โครงการสงเสริมการรักการอาน โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการพัฒนา
ความสามารถดานการพูดของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทย และ โครงการ English ๕ minutes เปนตน เพื่อ
ใหผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๕.๒.๓.๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ดังนี้ คือ ดานบุคลากร เชน โครงการสรางขวัญและกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับบุคลากร ดานสถานศึกษา เชน โครงการสราง
ความเปนเอกลักษณภายในสถานศึกษา โครงการสรางภาพลักษณสถานศึกษาดวยการประชาสัมพันธ
โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดานอาคารสถานที่ เชน โครงการปรับปรุง
และซอมแซมบานพักครูและเจาหนาที่ โครงการจัดทําถังขยะคอนเทนเนอร โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในวิทยาลัย ฯ โครงการปรับปรุงหลังคากันสาดหนาตึกอํานวยการ โครงการปรับปรุงและซอมแซมเสาธง
ชาติ ดานการบริการชุมชน เชน โครงการสรางความรวมมือและบริการชุมชน ดานผูเรียน เชน โครงการปจฉิม
นิเทศผูสําเร็จการศึกษา โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา เปนตน เพื่อใหการบริหารจัด
การศึกษามีคุณภาพ
๕.๒.๓.๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในดานนี้สถานศึกษาจะมี
การดําเนินโครงการตาง ๆ ดังนี้ คือ โครงการติวเตอรเตรียมสอบ V-net โครงการสงเสริมการรักการอาน

๑๙๘
โครงการทัศนศึกษาดูงานของผูเรียน โครงการพัฒนาความสามารถดานการพูดของนักเรียนในรายวิชา
ภาษาไทย และ โครงการ English ๕ minutes โครงการติวเตรียมตัวสอบมาตรฐาน เปนตน
๕.๒.๓.๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน ในดานนี้สถานศึกษาจะมีการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ ดังนี้ คือ โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
๕.๒.๓.๕ ดานการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา ในดานนี้ วิทยาลัย ฯ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ดังนี้ คือ จัดทําโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลป
ใหม จัดทําโครงการ Fix it center เปนตน
๕.๒.๔ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัย ฯ จึงมีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา แบงออกเปน ๒
สวน ดังนี้ คือ
๕.๒.๔.๑ การกําหนดเปน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ลงในแผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยแยกเปนมาตรฐานดังนี้ คือ
๑) มาตรฐานที่ ๑ ดานผลการจัดการศึกษา ซึ่งกลาวไววา ผูสําเร็จการศึกษา
เปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และ
มีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด โดยวิทยาลัย ฯ มีโครงการตาง ๆ ที่จะ
ดําเนินการจัดทําดังนี้ คือ
(๑) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
(๒) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
(๓) โครงการสรางเครือขายครูแนะแนว
(๔) โครงการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อ
สรางความสัมพันธมิตรกับโรงเรียนมัธยมศึกษา
(๕) โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
(๖) โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา
(๗) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(๘) โครงการติวเตอรเตรียมสอบ V-net
(๙) โครงการสงเสริมการรักการอาน
(๑๐) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
(๑๑) โครงการทัศนศึกษาดูงาน

๑๙๙
(๑๒) โครงการพัฒนาความสามารถดานการพูดของนักเรียนในรายวิชา
ภาษาไทย
(๑๓) โครงการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
(๑๔) โครงการ English ๕ minutes
๒) มาตรฐานที่ ๒ ดานการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งกลาวไววา สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยวิทยาลัย ฯ มีโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการจัดทําดังนี้ คือ
(๑) โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
(๒) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
(๓) โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา
(๔) โครงการสรางขวัญและกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
(๖) โครงการสรางความเปนเอกลักษณภายในสถานศึกษา
(๗) โครงการสรางภาพลักษณสถานศึกษาดวยการประชาสัมพันธ
(๘) โครงการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
(๙) โครงการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
(๑๐) โครงการปรับปรุงและซอมแซมบานพักครูและเจาหนาที่
(๑๑) โครงการจัดทําถังขยะคอนเทนเนอร
(๑๒) โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย ฯ
(๑๓) โครงการปรับปรุงหลังคากันสาดหนาตึกอํานวยการ
(๑๔) โครงการปรับปรุงและซอมแซมเสาธงชาติ
(๑๕) โครงการสรางความรวมมือและบริการชุมชน
(๑๖) โครงการปจฉิมนิเทศผูสําเร็จการศึกษา
(๑๗) โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา
(๑๘) โครงการจัดซื้อ จัดจาง งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
(๑๙) โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน
(๒๐) โครงการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(๒๑) โครงการขยายระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(๒๒) โครงการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา
(๒๓) โครงการ FiX it Center ทําดีเพื่อพอ

๒๐๐
(๒๔) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางศาสนาและบําเพ็ญ
ประโยชน
(๒๕) โครงการซอมแซมปรับปรุงระบบกลองวงจรปด
(๒๖) โครงการซอมแซมอุปกรณระบบเสียงตามสายและอุปกรณหองสงวิทยุ
เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R – radio Network
(๒๗) โครงการอบรมสงเสริมการวิจัย
(๒๘) โครงการทําดีเพื่อพอ (เขาเฝา น ถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร)
(๒๙) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บําบัดทุกขบํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน
(๓๐) โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
(๓๑) โครงการธนาคารโลหิต
(๓๒) โครงการพัฒนาความชวยเหลือและบริการนักเรียน นักศึกษาพิการ
(๓๓) โครงการซอมแซมและกําจัดปลวกอาคารสวัสดิการพยาบาล
(๓๔) โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ และอุปกรณในการปฐมพยาบาล
(๓๕) โครงการปฐม-ปจฉิม นิเทศนักศึกษาฝกงาน
(๓๖) โครงการซอมแซมและพัฒนาหองสมุด
๓) มาตรฐานที่ ๓ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งกลาว
ไววา สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตะละหลักสูตร สงเสริม
สนับสนุน กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา
หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชา เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการ
ของตลาดแรงงาน โดยวิทยาลัย ฯ มีโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการจัดทําดังนี้ คือ
(๑) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(๒) โครงการติวเตอรเตรียมสอบ V-net
(๓) โครงการสงเสริมการรักการอาน
(๔) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
(๕) โครงการทัศนศึกษาดูงาน
(๖) โครงการพัฒนาความสามารถดานการพูดของนักเรียนในรายวิชา
ภาษาไทย
(๗) โครงการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
(๘) โครงการ English ๕ minutes
(๙) โครงการประกวดโครงงาน

๒๐๑
(๑๐) โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it center)
(๑๑) โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
ชวงเทศกาลปใหม
(๑๒) โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
ชวงสงกรานต
(๑๓) โครงอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม
(๑๔) โครงอาชีวะอาสาสงกรานต
๔) มาตรฐานที่ ๔ ดานการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกลาวไววา สถานศึกษาจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยวิทยาลัย ฯ มีโครงการตาง ๆ ที่จะ
ดําเนินการจัดทําดังนี้ คือ
(๑) โครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด
(๒) โครงการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง

๕) มาตรฐานที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา ซึ่งกลาว
วา สถานศึกษาจัดใหมีการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของสถานศึกษา คือ “นําทักษะ วิชาชีพ สูสังคม” โดยมี
การจัดทํากิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวกับการบริการวิชาชีพสูสังคม มีการจัดใหผูเรียนในสาขาที่เกี่ยวของไดใช
ความรู ความสามารถในการบริการวิชาชีพสู ชุมชน สังคม โดยวิทยาลัย ฯ มีโครงการตาง ๆ ที่จะดําเนินการ
จัดทําดังนี้ คือ
๑) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต
๒) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปใหม
๓) โครงการ Fix it center
๕.๒.๔.๒ การมอบหมายใหภาควิชา/แผนกวิชา/งานที่เกี่ยวของรวมกันพัฒนาการจัด
การศึกษาใหสถานศึกษามีมาตรฐานที่สอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๕๙ โดยปฏิบัติดังตอไปนี้
๑) ใหงานแนะแนว ฯ มีการสํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ในชวงของตนของภาคเรียนที่ ๒ ของปการศึกษาถัดไปอยางตอเนื่องจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๒ เพื่อที่จะใหได
ขอมูลที่มีความสมบูรณ ถูกตองมากยิ่งขึ้น

๒๐๒
๒) ใหวิทยาลัย ฯ จัดทําโครงการตาง ๆ ที่สงผลตอการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน
เพื่อลดปญหาการไมสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง ดังนี้ คือ โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน
โครงการเยี่ยมบานผูเรียน โครงการประชุมผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา อยางตอเนื่อง และโครงการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ เชน โครงการทัศนศึกษาดูงาน เปนตน
๓) ใหผูบริหารสถานศึกษา ภาควิชา/แผนวิชา และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม
๔) ใหผูบริหารสถานศึกษาประสานกับภาควิชา/แผนกวิชาที่มีความพรอมเพื่อเพิ่ม
ปริมาณของผูเรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นใหถึงเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
๕) ใหภาควิชา/แผนกวิชาจัดทําโครงการที่เกี่ยวกับการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาจากภายนอกมาบรรยายใหความรูกับผูเรียนในสาขาวิชาของตนเองอยางนอย ๑ โครงการตอ
ภาควิชา/แผนกวิชา และใหผูเรียนเขารวมทุกคน
๖) ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชาสงเสริม สนับสนุนในการจัดสงครูและ
บุคลากรของวิทยาลัย ฯ เขารับการฝกอบรม ประชุมสัมมนา ทางวิชาการหรือที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องเพื่อ
เปนการพัฒนาความรู ความสามารถ อันจะสงผลตอคุณภาพของงานและผูเรียนในลําดับตอไป
๗) ใหงานกิจกรรม ฯ งานโครงการพิเศษ ฯ รวมกับภาควิชา/แผนกวิชา จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนโดยจัดทําโครงการในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อยางนอยภาควิชา/แผนกวิชาละ ๑ โครงการ และใหผูเรียนเขารวมทุกคน
๘) ใหงานโครงการพิเศษ ฯ รวมกับภาควิชา/แผนกวิชาจัดใหผูเรียนทุกคน ทํางาน
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม อยางนอย ๑
กิจกรรม/โครงการ และใหผูเรียนเขารวมทุกคน
๙) ใหภาควิชา/แผนกวิชาจัดหาอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เงินทุนบริจาค จาก
สถานประกอบการ หนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนาผูเรียน ไมนอยกวา ๕ รายการตอป
๑๐) ใหงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนรวมกับภาควิชา/แผนกวิชา พัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชาในทุกรายวิชาและทุกสาขาวิชาจากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือจากสถานประกอบการ
โดยเฉพาะรายวิชาที่เปนวิชาชีพ เพื่อที่จะใหรายวิชามีเนื้อหาวิชาที่มีความทันสมัย สอดคลองกับตลาดแรงงาน
และมีการนํารายวิชาไปจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง พัฒนาตอไป
๑๑) ใหภาควิชา/แผนกวิชา/งานตาง ๆ ที่มีการจัดทําโครงการจะตองจัดทํารายงาน
การดําเนินโครงการตามกระบวนการของงานวิจัย กลาวคือ มีบทนํา เอกสารที่เกี่ยวของ วิธีการดําเนินการ ผล
การวิเคราะหขอมูล การสรุปและอภิปลายผล ภาคผนวก ตลอดจนเอกสารอางอิงตางๆ
๑๒) ใหสถานศึกษาจัดทําโครงการที่เกี่ยวของกับการเพิ่มปริมาณของผูสําเร็จ
การศึกษาอยางตอเนื่อง เชน โครงการเยี่ยมบาน โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน โครงการ
ประชุมผูปกครอง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียน โครงการตรวจสุขภาพ ฯ โครงการที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาผูเรียนตาง ๆ
๑๓) ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชา สงเสริม สนับสนุนเงินงบประมาณ ใหกับ
ครู บุคลากร และผูเรียนในการจัดทําสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ตาง ๆ เพื่อสงเขาประกวด แขงขัน จนใหไดรับ
รางวัล เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ

๒๐๓
๑๔) ใหสถานศึกษา ภาควิชา/แผนกวิชา สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนของวิทยาลัยฯ
มีการเขารวมการแขงขันทักษะในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จนไดรับรางวัลทั้งใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
๑๕) ใหสถานศึกษามีการจัดหาวัสดุฝก ครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่มีการจัดการเรียนการสอน
๑๖) ใหสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการ
จัดการเรียนการสอนใหมีปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
๑๗) ใหสถานศึกษา ภาควิชา แผนกวิชา หรืองานที่เกี่ยวของจัดทําโครงการติวเพื่อ
เตรียมตัวสอบใหกับผูเรียนในการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อใหผูเรียนผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก

๕.๓ ความตองการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕.๓.๑ การใหความอนุเคราะหจากสถานประกอบการ หนวยงาน สถานศึกษา ในการใหขอมูล
เกี่ยวกับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งมีความครอบคลุม ๓ ดาน คือ ดานคุณลักษณะที่พึ่งประสงค ดาน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ
๕.๓.๒ การใหความรวมมือของหนวยงานภายนอกในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงานตน
สังกัดที่เพิ่มขึ้น เชน สํานักงานขนสงจังหวัด เปนตน
๕.๓.๓ การใหความอนุเคราะหจากหนวยงานตนสังกัด สถานประกอบการ หนวยงานภายนอก ใน
การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษาในการฝกอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ
๕.๓.๔ การใหความอนุเคราะหจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ในการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตลอดจนผูเรียนเขาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการสถานศึกษาและการเรียนการสอน
๕.๓.๕ การใหการสงเสริม สนับสนุน จากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานหรือองคกรภายนอก ใน
การมอบเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณใหกับครู บุคลากร และผูเรียน ที่มีความรู ความสามรถ คุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
๕.๓.๖ การใหความอนุเคราะหวิทยากรแตละสาขาวิชาที่จะมาใหความรูดานวิชาการ และวิชาชีพ
กับผูเรียน
๕.๓.๗ การใหความอนุเคราะหจากสถานประกอบการ หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการให
ผูเรียนไดใชในการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีวความรู
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตามความตองการของสถานประกอบการอยางแทจริง
๕.๓.๘ การบริจาคอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เงินทุนการศึกษา หรือสิ่งอื่น ๆ ใหกับสถานศึกษา
เพื่อนําไปพัฒนาผูเรียนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)

๒๐๔
๕.๓.๙ การใหความอนุเคราะหจากสถานประกอบการ หนวยงาน ตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมกับ
สถานศึกษาในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาเพื่อใหมีเนื้อหารายวิชามีความทันสมัย และสอดคลองกับ
ตลาดแรงงานในสภาวะปจจุบัน

๒๐๖

ภาคผนวก

๒๐๗

ภาคผนวก ก คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

