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ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 

ชื่อภาษาอังกฤษ   Yala  Technological   Business   Administration  College 

ที่ตั้งสถานศึกษา   เลขที่ 133/25  หมู่ที่ 10  ถนนพณิชยการ  ต าบลสะเตงนอก   

อ าเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 

โทรศัพท์   0-7324-3977 

โทรสาร    0-7336-3138 

เว๊บไชต์    www.yalabac.com 

อีเมลล์    tbyala@hotmail.com 

เนื้อท่ีของวิทยาลัย  25 ไร่ 7 ตารางวา 

สีประจ าวิทยาลัยฯ  สีฟ้า-ขาว 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัยฯ  ต้นพญาสัตบรรณ 

เพลง    มาร์ทวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 
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สภาพบริบทของวทิยาลัยฯ 
 

สภาพทางสังคม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก มีประชากรรวมทั้งสิ้น  

29,279 คนแยกเป็นชายจ านวน 14,473 คน ผู้หญิงจ านวน 15,109 คน  และมีจ านวนครัวเรือน 11,473 

ครัวเรือน 

ประชากร  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 82  

ศาสนาพุทธร้อยละ 17 ศาสนาร้อยละ 1  

การประกอบอาชีพ  ของประชากรส่วนใหญ่ คือเกษตรกรรม เช่น  ท าสวน ท าไร่ และอาชัพรับจ้าง 

การศึกษา   นักเรียนในวัยเรียนส่วนใหญ่จะเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ซึ่งมีโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาระดับม.ต้น-ม.ปลายจ านวน 7 แห่ง โรงเรียนตาดีกา  16  แห่ง  ประชากรในวัยเรียนส่วนใหญ่จะไม่

นิยมเรียนสายอาชีพแต่เน้นการเรียนศาสนาควบคู่สามัญ และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาครัฐอีก 1 แห่ง คือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาและมีหอพักนักศึกษาประจ า  มีทุนการศึกษาในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นทุนให้

เรียนฟรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การศึกษา  ส่วนใหญ่ผู้ปกครองเมื่อส าเร็จวิชาศาสนาและวิชาสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วมี

ค่านิยมให้ลูกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและวิทยาลัยเอกชน (ฟาตอนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประวัติสถานศึกษา 
 

เดิมชื่อโรงเรียนพณิชยการยะลา มีที่ดินเพียง 2 ไร่ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างเดียว

เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. 2522  ต่อมามีผู้สนใจที่จะเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจึงขออนุญาตเปิด

สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีนักเรียน-นักศึกษาจ านวน 2,000 คน ต่อมาเมื่อปี

พ.ศ. 2525ได้ซื้อที่ดินเพ่ิมเติม เปิดสอนประเภทบริหารธุรกิจยะลา แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาเลขานุการและ

แผนกวิชาการตลาด  

เมื่อวันที่ 22  พฤษภาคม 2526    โรงเรียนได้ขออนุญาตสร้างโรงฝึกงาน จ านวน 3 หลัง 

เมื่อวันที่  19  ธันวาคม  2527    โรงเรียนได้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียน 

     เทคนิคบริหารธุรกิจยะลา 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2528    โรงเรียนได้ขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง ประเภทช่างอุตสาหกรรม  สาขาช่างไฟฟ้า งานติดตั้งและ

ควบคุม จ านวน 2 ห้อง  70  คน 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528    ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตเพ่ิมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 

     วิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเทคนิคยานยนต์   

เมื่อปี  พ.ศ. 2538     โรงเรียนได้สร้างโรงฝึกงาน แผนกช่างอิเลคทรอนิกส์ จ านวน  1  

     หลัง  20X40  มีชั้นลอยเป็นห้องเรียนได้ 

เมื่อปี พ.ศ. 2538     โรงเรียนได้สร้างโรงฝึกฝีมือขนาด 20X40  จ านวน  1 หลัง 

เมื่อปี พ.ศ. 2543     โรงเรียนได้ขออนุญาตสร้างอาคารชั่วคราวชั้นเดียว(คอนกรีตเสริม 

     เหล็ก) จ านวน 1 หลัง  จ านวน 11  ห้องเรียน 

หลังจากปี พ.ศ. 2550     เป็นต้นมาจ านวนเด็กลดลงเรื่อยๆ จนท าให้โรงเรียนยุบแผนก 

     ก่อสร้าง แผนกอิเลคทรอนิกส์ แผนการตลาด  แผนกเลขานุการ 

เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2554   ทางโรงเรียนได้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากเดิม 

“วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา”  

ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาฃีพ  ประเภทวิชาชีพพาณิชยกรรม  สาขาคอมพิวเตอร์

และสาชาวิชาบัญชี ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกล และสาขาช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ 

 

 



 

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา มีคณะผู้บริหารดังนี้ 
 

นายจิตเสธ์   จันทรัตน์  ผู้ใบรับอนุญาต 

นางสุนันท์ จันทรัตน์  ผู้จัดการ 

นางวรางคณา วิจิตรพันธ์  ผู้อ านวยการ 

นายธวัชชัย รัตนโชต ิ  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 

นางสมพิศ หมวกเปียะ  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา 

นางสิริกุล วานิช   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นายนรภัทร นุ้ยผอม   รองผู้อ านวยการฝ่ายอผนและโครงงาน 

 

 

สัญลักษณ์ หรอืตราประจ าวิทยาลัย 
 

 
 

 

มีสัญลักษณ์เป็นรูปเรือใบ และ ทะเล 

เรือใบ              พาหนะที่ใช้ท าธุรกิจหรือการค้า  

ทะเล        ความกว้างขวางกว้างไกลและยิ่งใหญ่ใน      

                        เส้นทางของธุรกิจ 

อักษรย่อ     วทบ. 

สีประจ าสถาบัน    สีฟ้า หมายถึง การมองที่กว้างไกล 

                        สีขาว คือ  ความซื่อสัตย์สุจริตและบริสุทธิ์ 

 

 



วิทยาลัยเทคโนโลยบีริหารธุรกิจยะลา 
 

ปรัชญาวิทยาลัย 

“ความรู้ดี  สมัพันธ์ชุมชนเยี่ยม คุณธรรมเด่น เน้นทักษะ” 

 

วิสัยทัศน์ 

ภายในปี  2559  วิทยาลัยจัดการศึกษาและบรกิารวิชาชีพที่หลากหลายสรา้งความ

ร่วมมอืพัฒนาวิชาชีพ พฒันาสู่ประชาคมอาเซยีนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

พันธกิจ  

1. จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและบรกิารวิชาชีพ 

2. สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสู่ประชาคมอาเซยีนภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

อัตลักษณ์ 

เป็นคนดี มีความรู้ คู่ทักษะ 
 

เอกลักษณ์ 

การบริการชุมชน 
 

 

 



เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา 

 

เป้าหมาย  

 1.   ด้านผู้เรียน  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณภาพตรงตามสมรรถนะและ

มาตรฐานสาขาวิชา  สามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้และเป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง    

 2.   ด้านการบริหารจัดการ  การบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามสมรรถนะ ได้

มาตรฐาน  สามารถให้บริการทางวิชาการและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขวางต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของ

สังคม 

 3.   ด้านบุคลากร   ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้น าที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ วิชาชีพ มี

ความยึดมั่นในจรรยาบรรณและวัฒนธรรมองค์กร เป็นครูมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร ์

1.  ด้านพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จวิชาชีพ 

2.  ด้านพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

3. ด้านพัฒนาบุคลากร 

4.  ด้านพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5.  ด้านพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 

6.  ด้านพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย 

7.  ด้านการบริหารและการจัดการ 

8.  ด้านระบบการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

            

          


