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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการการประกันคุณภาพภายในโดยแต่งต้ังคณะท างาน
ประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และคณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพ
ภายใน ด าเนินการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาและ
ตัวบ่งช้ี คู่มือประเมินตนเอง แผนประเมินและก าหนดเวลาการประเมิน คู่มือจัดท ารายงานประเมินตนเอง       
(SAR-Self Assessment Report) คู่มือแนะน า ตรวจสอบติดตามการด าเนินของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ในปีการศึกษา 2562 จากรายงานการประเมินภายใน 
ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 85.53 

 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
1. ด้านความรู้  ยอดเยี่ยม 80.00 
2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ยอดเยี่ยม 80.00 
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม แลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ยอดเยี่ยม 93.68 
 
 

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ 99.02 

 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
1. ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ยอดเยี่ยม 100.00 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ยอดเยี่ยม 97.65 
3. ด้านการบริหารจัดการ ยอดเยี่ยม 100.00 
4. ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                            ยอดเยี่ยม 100.00 
 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ร้อยละ 90.00 

 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้        ยอดเยี่ยม 100.00 
2. ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ดี 60.00 
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จุดเด่น 
 1) ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษา 2562 มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 100 
      2) วิทยาลัยจัดโครงการท่ีท าให้ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร   
มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  
         3) ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 77.70 
         4) ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 
ได้คะแนนค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คิดเป็นร้อยละ 72.76 
         5) วิทยาลัยมีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา และการปรับปรุงหลักสูตร  
มีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา และการปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน หรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน    
มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนา และมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         6) วิทยาลัยด าเนินการให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนด
แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
         7) วิทยาลัยจัดให้ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ หรือเอกสาร
ประจ าช้ันเรียน และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่นๆ 
         8) วิทยาลัยด าเนินการให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 



3 

 

         9) วิทยาลัยจัดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง และกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมได้รับการ
ยอมรับ และเผยแพร่ 
        10) วิทยาลัยจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารวิทยาลัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
         11) วิทยาลัยด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ครบท้ัง 5 
ขั้นตอน 
         12) วิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาใน
ประเทศในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้านงบประมาณ 
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
         13) วิทยาลัยด าเนินการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้  โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย 
         14) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการในวิทยาลัย 
         15) วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อม และเพียงพอส าหรับ
ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา หรือผู้สนใจได้ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้  
         16) วิทยาลัยมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และประหยัดเวลา 
         17) วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา 
         18) วิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา 
โดยหน่วยงานราชการ  หน่วยงานสังกัดสถาบันการศึกษา และสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมรถยนต์ สถานประกอบการประเภทธุรกิจท่ีพักแรม  สถานประกอบการประเภทธุรกิจด้านงานโลจิ
สติกส์  สถานประกอบการเอกชน ส านักงานบัญชี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และด าเนินการ
อยา่งต่อเนื่อง 
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 19) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา มีการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
        1) เพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
        2) เพิ่มอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ   
        3) ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกรายวิชา 
        4) ครูผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 
        5) การประกวดแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ควรได้รับการพัฒนาให้ได้รับรางวัลในระดับชาติ และ
นานานชาติ 
      

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
        1) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้น โดยพัฒนาและเพิ่มโครงการท่ีมีส่วนใน
การส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามากขึ้น 
        2) จัดโครงการ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น 
        3) ก ากับ ติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ี
สอน 
        4) ก ากับ ติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 
        5) ส่งเสริมการส่งผลงาน นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาไปประกวดแข่งขันใน
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท ามาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561  เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส) ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้  
           มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
           การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีว ศึกษาให้มีความรู้มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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 1.1 ด้านความรู้ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
      ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับ
ดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
      สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
      สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างานตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
      สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
      สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
      สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน  
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพ จัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา พ.ศ.2561 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
            “มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล” 
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 พันธกิจ (Mission)  
                   พันธกิจท่ี 1     ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
                   พันธกิจท่ี 2    พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
เพื่อพร้อมสู่สากล 
                   พันธกิจท่ี 3    สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
                   พันธกิจท่ี 4    ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพฒันาอาชีพสู่
ชุมชนและสังคม  
                   พันธกิจท่ี 5    พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 ยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 1    การเตรียมความพร้อมและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 2    การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 3    สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 4    ส่งเสริมการท าวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5    ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

           เป้าประสงค ์
       เป้าประสงค์ท่ี 1    ผู้จบการศึกษามีสมรรถถนะ เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
       เป้าประสงค์ท่ี 2    ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
       เป้าประสงค์ท่ี 3    บุคลากรมีความเชียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
       เป้าประสงค์ท่ี 4    สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ 
       เป้าประสงค์ท่ี 5    โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
       เป้าประสงค์ท่ี 6    สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 

           กลยุทธ์ 
                   1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถด ารงชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 
                   2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 
                   3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันใน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 
                   4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเป็นฐาน 
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                   5. ส่งเสริมการท าโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพ
โดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
                   6. พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                   7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา ก าหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
                   8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือขายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีผลการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best  Practice) ได้แก่ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

 4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  
 การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีการพัฒนาระบบการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเป็นการยกระดับ
การศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอัน
เป็นสากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถ
น าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระ   
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีเป้าหมายในการผลิตนักเรียนนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท้ังความรู้ และ
ความสามารถทางด้านวิชาการ มีศักยภาพของตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ มีความรู้รอบตัวที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
และสังคมได้เป็นอย่างดี  
 

 4.2 วัตถุประสงค์ 
             เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 
 

 4.3 กรอบแนวคิด 
             การประกวดแข่งขันมีความส าคัญในการพัฒนาตนอง ท้ังของผู้แข่งขัน และทีมงาน ท่ีประกอบด้วย 
          1. การฝึกฝนตนเอง  ทุกการประกวดแข่งขันต้องเตรียมตัว ฝึกสอน ฝึกซ้อมท่ีท าให้ผู้เข้าแข่งขันเก่ง
ขึ้น ซึ่งจะติดตัวไปตลอดโดยเฉพาะความรู้ ความสามารถ และทักษะ 
          2. การเรียนรู้จากคู่แข่ง  เป็นประโยชน์ท่ีส าคัญท่ีสุดของการประกวดแข่งขันของทุกๆ คน ทุกทีม จะ
ท าให้ทราบว่าใครมีความสามารถอะไร เพื่อใช้พัฒนาความสามารถของตน คู่แข่งจึงเป็นคู่พัฒนาตนเอง 
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          3. เพิ่มมิตรไว้พึงพา ส่ิงหนึ่งของการประกวดแข่งขัน คือ การผูกมิตร สร้างความสัมพันธ์ ท าให้มี
เพื่อนเพิ่มขึ้น การมีเพื่อนท าให้พึงพากันได้ 
          4. การแสดงความสามารถ  ทุกการประกวดแข่งขัน คือ การแสดงความสามารถ ท าให้รู้ว่าใครมี
ความสามารถอะไร มีอะไรดี ให้เป็นที่รู้จัก  
          การประกวดแข่งขันจึงมีประโยชน์แก่ทุกคน ไม่เพียงผู้ชนะท่ีได้รับรางวัล แต่คือการเรียนรู้ การ
พัฒนาความสามารถ และต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 

 4.4 วิธีการด าเนินงาน 
          วิทยาลัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขันทักษะ ดังนี้ 
          1. การคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
         1) วิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
                    2) คณะกรรมการฯ ตาม 1) ทุกสาขาวิชา พิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพก าหนด เพื่อส่งเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
          2. การเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
         1) มอบหมายครูแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพตามท่ีคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพก าหนด  
                    2) นักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือก ท าการฝึกทบทวนวิชาชีพท่ีจะเข้ารับการ
แข่งขันกับครูแต่ละสาขาวิชาตามตารางการฝึกทบทวนท่ีก าหนด 
                    3) นักเรียนนักศึกษาจัดท าโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ เอกสารแผ่นพับ และบอร์ด โดยมีครูแต่ละ
สาขาวิชาเป็นท่ีปรึกษา เพื่อรองรับการตรวจจากคณะกรรมการฯ เมื่อเข้าท าการแข่งขัน  
       4) ฝ่ายบริหารทรัพยากรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกและการแข่งขัน 
 3. การสมัครเข้ารับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       1) ฝ่ายวิชาการส่งใบสมัครของนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
       2) ฝ่ายบริหารทรัพยากรส่งเงินค่าสมัครการแข่งขันไปยังคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
       3) ฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้องในรายช่ือนักเรียนนักศึกษาและสาขาวิชาท่ีส่งเข้าร่วม
การแข่งขัน  
          4. การเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
       1) ครูผู้รับผิดชอบ (ท่ีรับมอบหมาย) แต่ละสาขาวิชาน านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
                   2) ครูผู้รับผิดชอบ (ท่ีรับมอบหมาย) พร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการแข่งขันเดินทาง
ไปกลับโดยรถของวิทยาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน 
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 5. การด าเนินการเมื่อเสร็จส้ินการแข่งขัน 
   1) ฝ่ายวิชาการตรวจสอบผลการแข่งขัน 
  2) กรณีท่ีชนะการแข่งขันให้ครูผู้รับผิดชอบ (ท่ีรับมอบหมาย) พร้อมด้วยนักเรียน
นักศึกษาเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีปิดการแข่งขันตามวันเวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการฯก าหนด 
 

 4.5 ผลการด าเนินงาน 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาชีพ รายการต่างๆ ท้ังระดับภาค และระดับชาติ เช่น การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่ งชาติ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง การแข่งขันตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า      
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น จากการเข้าร่วมประก วดแข่งขันดังกล่าว 
นักเรียนนักศึกษาได้รับรางวัล รวมทั้งส้ิน 134 รางวัล  ดังนี้ 
             1. การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 ด้านงานสีรถยนต์ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 
ชลบุร ี
                    1.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ระดับภาค   
                   1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 3 ระดับภาค  
             2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                   2.1 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Bartender 
                   2.2 รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic Bartende 
                   2.3 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับชาติ ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Bartender 
  3. การแข่งขัน Sunquick Bartender Contest โดยสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก 
       3.1 รางวัลชนะเลิศ ระดับภาค 
  4. การแข่งขัน Pattaya Hospitality Challenge 2019 โดยสมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก 
                   4.1 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค 
             5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง 
                    5.1 เกียรติบัตรเหรียญทอง  60 รางวัล 
                    5.2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน  43 รางวัล 
                    5.3 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 22 รางวัล 
             6. การแข่งขันตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                    6.1 รางวัลรองชนะเลิศ ระดับภาค 2 รางวัล      
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 4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 
              การประกวดแข่งขันท าให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพ ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจร่วมกันระหว่างวิทยาลัย คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา ซึ่งวิทยาลัยพร้อม
ท่ีจะวางแผน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และคุณวุฒิวิชาชีพให้กับนักเรียน
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังเอกลักษณ์ของวิทยาลัยท่ีว่า  “สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต” 
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ส่วนท่ี 2 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 
   2.1.1 ท่ีต้ัง  เลขท่ี 189/30 ม.11  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง   จ.ชลบุรี  20150 
           โทรศัพท์ 0-3841-5611,0-3841-5622  โทรสาร 0-3841-5606 
                 E-mail aksorntechno@hotmail.com   
         Website  http://a-techpattaya.aksorn.ac.th 
 

 2.1.2 ประวัติสถานศึกษา 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (รหัสสถานศึกษา 82200404)  ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังขึ้นเมื่อ
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2539 โดยมีนายนิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้ขออนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษา 
จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ) ต้ังอยู่เลขท่ี 189/30 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพ
ประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 เปิดท าการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  มี
การพัฒนาเป็นล าดับ ดังนี้ 
         ปี พ.ศ.2539    เปิดท าการสอนโดยใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์  
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   โดยมีอาคารเรียน 3 ช้ัน จ านวน 1 หลัง และอาคารโรง
ฝึกงาน        
                ปี พ.ศ.2540    ดร.มัลลิกา หมดราคี ผู้จัดการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ได้ท าการขอ
อนุญาตเปล่ียนหลักสูตรจากหลักสูตรราชมงคลเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษา และขออนุญาตเปิดท าการจัดการเรียน
การสอนประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย โดยมีอาคารเรียน 3 ช้ันเพิ่มจ านวน 
1 หลัง รวมป็น 2 หลัง และมีโรงฝึกงาน จ านวน 1 หลัง โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง   
                ปี พ.ศ.2542    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสนาม
บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล และใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
               ปี พ.ศ.2543    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาร่วมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเปิดศูนย์
การศึกษานอกสถาบนัของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เปิดท าการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในปีนี้ทาง
โรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ เพื่อขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากต้น
สังกัด คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งทางโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ

http://a-techpattaya.aksorn.ac.th/


13 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 
เพิ่มจ านวน 1 หลังโดยประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมเล็ก ห้องเรียน และ ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์ และก่อสร้างห้องประชุมขนาดความจุ 400 คนเพื่อใช้เป็นศูนย์การศึกษาทางไกล ระบบVideo 
Conference 
         ปี พ.ศ.2544    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเปิดท าการใช้อาคาร ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(อาคาร C) อย่างเป็นทางการและปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
                ปี พ.ศ.2545   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แต่งต้ังนายสมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข เป็น
อาจารย์ใหญ่ ทางวิทยาลัยได้จัดซื้อท่ีดินและขยายพื้นท่ีเป็นเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ โดยท าการก่อสร้างอาคารโรง
ฝึกงาน จ านวน 1 หลัง  ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ท้ังสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน จ านวน 1 หลัง  เพื่อจัดต้ังเป็น
ศูนย์วิทยบริการประกอบด้วย ห้องสมุด และศูนย์ภาษาต่างประเทศ 
                ปี พ.ศ.2546    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ท าการพัฒนาระบบโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานวิชาการและงานปกครองของ
โรงเรียนเพื่อบริการแก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
                ปี พ.ศ.2550   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้เปิดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตร 1 ประเภท
วิชา 2 สาขาวิชา 4 สาขางาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (หลักสูตรทวิภาคี:DVT) มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  สาขา
งานการโรงแรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรทวิภาคี: DVT) มี 1 สาขาวิชา 3 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการส่วน
หน้าโรงแรม  สาขางานแม่บ้านโรงแรม  และสาขางานครัวโรงแรม 
                ปี พ.ศ.2551   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ก่อสร้างอาคารหอประชุมเป็นอาคาร 2 ช้ัน 
จ านวน 1 หลัง โดยช้ัน 2 เป็นห้องประชุมจุ 500 คนช้ันล่างเป็นมุมพักผ่อนและบริการระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย
จ านวน 10 จุด ให้บริการสืบค้นหาความรู้ส าหรับนักเรียน 
                ปี พ.ศ.2552   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีกเป็นระบบทวิภาคี(DVT.) โดย
ความร่วมมือกับบริษัท ซี.พี.ออล์ล จ ากัด(มหาชน) ก่อสร้างอาคารเรียนและโรงฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์ เป็น
อาคารคอนกรีต 2 ช้ัน โดยช้ันล่างเป็นพื้นท่ีฝึกปฏิบัติสาขาวิชาช่างยนต์ และช้ัน 2 เป็นห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
                ปี พ.ศ.2553    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ต่อเติมอาคารเรียนช่างอุตสาหกรรมเพิ่ม
อีก 1 ช้ันเป็น 3 ช้ัน เพื่อใช้เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการไฟฟ้าและห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ก่อสร้างอาคารเรียน 5 ช้ันจ านวน 1 หลัง เพื่อเตรียมรองรับนักเรียนนักศึกษาในปี
การศึกษา 2554 นายสมชาย ทิพย์ประเสริฐสุข ได้ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการ 
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               ปี พ.ศ.2554   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แต่งต้ัง นายภัทรพล  ปลงไสว เป็น
ผู้อ านวยการ  ท าการขอเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ท าการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน จ านวน 1 หลัง ใช้เป็นอาคารเรียนแผนกช่าง
อุตสาหกรรม  ท าการขออนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2554) ในก ากับของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตท่ี 3 
               ปี พ.ศ.2555   วิทยาลัยได้การรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ด้าน
อาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดี  ท าการก่อสร้างอาคารส านักงาน-อาคารเรียน 7 ช้ัน จ านวน 1 หลัง  และ ก่อสร้าง
อาคารประชุม 3 ช้ัน จ านวน 1 หลัง โดยมีความจุห้องประชุมช้ันท่ี 3 จ านวน 800 คน ช้ันท่ี 2 เป็นห้องบริการ
ศูนย์วิทยบริการ ช้ัน1 เป็นมุมพักผ่อนและห้องอเนกประสงค์   
               ปี พ.ศ.2556   วิทยาลัยได้รับรางวัลส่งเสริมการออม ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 
2558 โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน มีผู้บริหารและครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากถึง 
32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในสาขาวิชาชีพต่างๆ ท้ังในระดับจังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศ มากถึง 89 รางวัล 
                ปี พ.ศ.2557   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ท าการขอเปิดการเรียนการสอนในระบบทวิ
ภาคีเพิ่ม 2 สาขาวิชา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาการตลาด และสาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เปิดอาคารส านักงาน อาคารเรียน 7 ช้ัน และอาคาร
หอประชุมนิคม-กาญจนา  วิทยาลัยท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ   มีผู้บริหาร และครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 23 รางวัล และมี
นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ   62 รางวัล รวม 180 คน 
และวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ และโรงแรมฮิลตันพัทยา ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม 
        ปี พ.ศ.2558   วิทยาลัยท าการขอเปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และขอ
อนุญาตเปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช้ันสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี โดยได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาและ
ฝึกงานในระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา กับมูลนิธิโลจิสติกส์แห่งเอเชีย และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ  มีผู้บริหาร และครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 26 รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษา
ได้รับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ ถึง 227 รางวัล วิทยาลัยจัดงานครบรอบ 20 ปี 
ได้เข้าร่วมเข้าร่วมการแข่งขัน YAMAHA  MOTO CHALLENGE 2015 ได้อันดับท่ี 1 ของภาคตะวันออก  
               ปี พ.ศ.2559   วิทยาลัยด าเนินการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษากับ 
วิทยาลัยโลจิสติกส์เเละซับพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  และด าเนินการเปิดศูนย์การเรียนรู้งานบริการ
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รถยนต์ A-TECH Auto Shop  มีผู้บริหาร และครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 26 รางวัล และมี
นักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ 164 รางวัล 
        ปี พ.ศ.2560   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แต่งต้ังนางสาวดวงดาว  นวลค า เป็น
ผู้อ านวยการ  วิทยาลัยได้ด าเนินการ เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาและได้รับรางวัล ด าเนินงานจัดต้ัง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่ อการศึกษา โดยศูนย์ ส่ง เสริมและพัฒนาอาชีว ศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 มีผู้บริหาร และครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 19 
รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ 100 รางวัล 
         ปี พ.ศ.2561   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ในการขับเคล่ือน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนสนับสนุน
การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจ าปี 
2561  มีผู้บริหาร และครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 19 รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล
จากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ 134 รางวัล 
                    ปี พ.ศ.2562   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แต่งต้ังนางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี เป็น
ผู้อ านวยการ มีผู้บริหาร และครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 18 รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษาได้รับ
รางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ 134 รางวัล และวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทขุนตาล โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  บริษัทสตาร์ชิป
ปิ้ง คาร์โก้ไลค์ จ ากัด บริษัทธรรมธันย์แอ็คเค้าท์ต้ิง แอนด์ เรียลเอสเตท จ ากัด โรงแรม FX พัทยา  ธนาคาร
ออมสิน สาขาตลาดบ้านอ าเภอ และสถานศึกษาภาครัฐ  จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

 2.1.3 การจัดการศึกษา 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด าเนินการจัดการศึกษาโดยจัดการศึกษาเป็น 2 ระบบ คือ
ระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
        การจัดการศึกษาระบบปกติ  
        1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ 
                       วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ท าการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เพื่อพัฒนาก าลังคนให้มีความช านาญวิชาชีพเฉพาะด้านมีคุณธรรมบุคลิกภาพเจตคติท่ีเหมาะสมกับการ
ท างานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ใช้เวลาในการเรียน 3 ปี เปิดสอน 5 สาขาวิชาดังนี้  
   (1) สาขาวิชาช่างยนต์  
               (2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
               (3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
               (4) สาขาวิชาการบัญชี 
               (5) สาขาวิชาการตลาด  
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        2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ 
                        วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ท าการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) รับสมัครผู้ท่ีมีพื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ใช้เวลาเรียน 2 ปี 
เปิดสอน 5 สาขาวิชาคือ 
              (1) สาขาวิชาการบัญชี   
              (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
              (3) สาขาวิชาไฟฟ้า 
              (4) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
              (5) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
              

         การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี  

                        การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาอบรมฝึกหัดวิชาชีพให้แก่ ผู้ส าเร็จการ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปีโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ ซึ่งเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่านักศึกษาท่ีส าเร็จจากระบบนี้จะเป็นพนักงานท่ีมี
คุณภาพดีเยี่ยม มีความสามารถท้ังทางด้านความรู้ และทักษะในวิชาชีพ เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
ปัจจุบันเปิดสอน 1 สาขาวิชาคือ 
              (1) สาขาวิชาการโรงแรม    
            2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  
                        การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรับสมัครผู้ท่ีมีพื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 3 สาขาวิชาคือ  
               (1) สาขาวิชาการโรงแรม  
               (2) สาขาวิชาการตลาด 
               (3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 

 2.1.4 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมของสถานศึกษา 
            เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ และ
เป็นเมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภาคตะวันออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็น
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและบริการ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพด้าน
ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การค้าและการบริการนักท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ นอกนั้นประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการค้าขาย ประชาชนมีรายได้เฉล่ียประมาณ 270,000 บาท/คน/ปี 
โดยมีข้อมูลพอสังเขป ดังนี้ 
        1. ด้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของ
เมืองพัทยา ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานใน
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ภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น โรงแรม บังกะโล ไนท์คลับ เป็นต้น ภาคโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 3 เช่น โรงงาน
ท าคอนกรีต อิฐบล็อก แผ่นพื้นคอนกรีต โรงงานแป้งมันส าปะหลัง โรงงานอัดมันเส้น เป็นต้น 
                   2. ด้านเกษตรกรรม    พื้นท่ีเกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณต าบลห้วยใหญ่ และต าบล
หนองปลาไหล โดยมีการปลูกมันส าปะหลัง สับปะรดและมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพ ด้านนี้
ประมาณร้อยละ 3 เพราะปัจจุบันที่ดินมีราคาสูง ท าให้การลงทุนการเกษตรน้อย 
                   3. ด้านพาณิชยกรรมและการบริการ มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 
4 เช่น การท าธุรกิจ การค้าปลีก ธุรกิจน าเข้า–ส่งออก และการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว ประเภทขายหรือเช่า
อุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวก และความบันเทิงแก่นักท่องเท่ียว 
 

จุดเด่นของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองพัทยา 
 เนื่องจากเมืองพัทยาได้มีการเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิตอาชีพจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
และประมงมาเป็นประกอบกิจการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญและมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศและระดับ
โลก อีกท้ังมีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรทุกภาคของประเทศและชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาค
ของโลกเข้ามาท างานและพักอาศัยในเขตเมืองพัทยาเป็นจ านวนมากท าให้สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย  
 ผู้บริหารเมืองพัทยา ได้วางแผนผลักดันด้านเศรษฐกิจของเมืองในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยเน้นการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยจะขยายบทบาทให้ชาวพัทยา ศิลปิน ปราชญ์
ชาวบ้าน ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าด้วยทุนทางวัฒนธรรมน าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมกับสนับสนุนให้
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตและถ่ายท าภาพยนตร์ ผลักดันพัทยาขึ้นทะเบียนกับ “ยูเนสโก” เป็น
เครือข่ายของเมืองสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 

ด้านการศึกษา 
         จุดเด่นของการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การมี
หลักสูตรท้องถิ่นเข้ามาเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นเมืองท่องเท่ียวของเมืองพัทยา อาทิ การ
ส่งเสริมด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และเยอรมัน) หลักสูตรเกี่ยวกับการโรงแรม เป็นต้น 
นอกจากนี้เมืองพัทยายังได้มีน โยบายท่ีจะวางแผนและจัดท าหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับการ
ประกอบอาชีพเสริมหรือน าไปประกอบเป็นอาชีพหลักได้ในอนาคต ท้ังในด้านศิลปะ วัฒนธรรม การแสดง 
ภาพยนตร์และแอนนิเมช่ัน ดนตรีและกีฬา เป็นต้น เตรียมพร้อมการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 
 

การบริการด้านการดูแลสุขภาพ 
         ด้วยจ านวนประชากรและนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เมืองพัทยาจึงต้องมีการ
ให้บริการด้านสุขภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับบริเวณเขตเมืองพัทยามีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 
120 เตียง ท่ีเป็นของรัฐเพียงแห่งเดียวรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ หากเปรียบเทียบปริมาณ
ประชากรท่ีหน่วยบริการของรัฐต้องรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีมากกว่า 500,000 คน ต่อนักท่องเท่ียวกว่าปีละ 5 ล้าน
คน เมืองพัทยาได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวและตระหนักถึงความจ าเป็นในการดูแลรับผิดชอบ
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สุขภาพของประชาชนท่ีอาศัยในเขตเมืองพัทยาอย่างเพียงพอ อีกท้ัง เพื่อให้บรรลุหลักการน าพาเมืองพัทยาสู่
ความสมดุลภายใต้นโยบายบริหาร แผนยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ซึ่งหนึ่งใน
เป้าประสงค์คือ การให้ประชาชนเมืองพัทยามีภูมิคุ้มกัน กอปรกับเป็นการตอบสนองและรองรับการด าเนินการ
ภายใต้ 14 นโยบายเร่งด่วนสู่ “พัทยาเมืองท่องเท่ียวน่าอยู่” เมืองพัทยาจึงได้ด าเนินการก่อสร้าง “โรงพยาบาล
เมืองพัทยา” เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีมาตรฐานในการให้บริการประชาชนด้านการแพทย์และด้านการ
พัฒนาสุขภาพอนามัย ในลักษณะท่ีเป็นการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอในการ
ให้บริการด้านการรักษา การป้องกันและดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลเมืองพัทยา นอกจากสถานพยาบาลแล้ว 
สถานประกอบการในเมืองพัทยายังมีบริการด้านการดูแลสุขภาพในรูปแบบของสปา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลาย
โปรแกรมของการท่องเท่ียวที่เป็นที่นิยม ด้วยเอกลักษณ์ของศาสตร์และศิลปะการนวดเพื่อผ่อนคลาย สปาเพื่อ
บ าบัดสุขภาพของไทยในสไตล์พัทยา ท่ีนักท่องเท่ียวไม่ควรพลาด รวมท้ังโปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพด้วย
วิทยาการ เครื่องมือทางการแพทย์ และผู้เช่ียวชาญ เป็นจุดมุ่งหมายท่ีได้รับการกล่าวถึงในหมู่นักท่องเท่ียว ให้
วางแผนเดินทางมาพัทยาเพื่อใช้บริการและพักผ่อนไปในคราวเดียวกัน 
 

สภาพเศรษฐกิจ 
 เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งท่ีต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2521 จัดเป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายท่ีทอดยาวไปตาม
แนวชายฝ่ังทะเล จัดได้ว่ามีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร ต้ังอยู่บนฝ่ังทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น 
4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียนปัจจุบัน ได้มีแผนเสนอช่ือเมืองพัทยาต่อ
ยูเนสโก ให้เป็นเมืองภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการถ่ายท าภาพยนตร์ท่ีพัทยาไม่น้อยกว่า 300 เรื่องต่อปี และรายได้
ร้อยละ 90 มาจากการท่องเท่ียว 
      เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวที่ได้รับความนิยมท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ  และเป็น
เมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภาคตะวันออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็น
กิจกรรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและบริการ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพด้าน
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเท่ียวและการบริการนักท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  การประมง  และการค้าขาย  ประชาชนมีรายได้เฉล่ียประมาณ  270,000  บาท/คน/ป ี          
   
สภาพสังคม 
            เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวหลัก มีความส าคัญและเป็นท่ีรู้จักระดับโลก ท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก  ซึ่งได้ส่งผลให้ชุมชนส่วนใหญ่แปรเปล่ียนเป็นชุมชน
พาณิชยกรรม  และบริการส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  บางชุมชนยังคงมีลักษณะเป็นชุมชน
เกษตรกรรมหรือชุมชนประมง  ในปัจจุบันมีชุมชนในเขตเมืองพัทยา 42 ชุมชน   นอกจากนี้ยังพบการอพยพ
โยกย้ายของประชากรจากทุกภาคของประเทศและชาวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกเข้ามาท างานและ
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พักอาศัยในเขตเมืองพัทยาเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพสังคมมีความซับซ้อนและหลากหลายท้ังทางศาสนา   
ภาษา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีความเป็นอยู่ เป็นต้น 
 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวช. จ าแนกตามชั้นปี และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ทวิ
ศึก

ษา
 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ทวิ
ศึก

ษา
 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

ค ี

ทวิ
ศึก

ษา
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 49 - - 48 - - 55 - - 152 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 35 - - 31 - - 51 - - 117 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 122 - - 100 - - 71 - - 293 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 170 - - 143 - - 147 - - 460 
2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 40 - - 27 - - 37 - - 104 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม - 158 - - 109 - - 68 - 335 

รวม ปวช. 416 158 - 349 109 - 361 68 - 1,461 
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จ านวนผูเ้รียนระดับ ปวส. จ าแนกตามชั้นปี และสาขาวิชา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป ี

รวม 
1 2 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

ทวิ
ศึก

ษา
 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

ทวิ
ศึก

ษา
 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 116 - - 83 - - 199 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด - 45 - - 50 - 95 

    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 - - 78 - - 168 

    1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - 173 - - 116 - 289 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

    2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล        

         2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ - 68 - - 68 - 136 

    2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า        

         2.2.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 60 - - 45 - - 105 

    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - - - 8 - - 8 

         2.3.1 สาขางานอิเล็กทรออุตสาหกรรม        

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

   3.1 สาขาวิชาการโรงแรม - 121 - - 96 - 217 

รวม ปวส. 266 407 - 214 330 - 1,217 
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จ านวนผสู าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3     525 284 54.10 
ปวส.2      661 441 66.72 
รวม          1,186 725 61.13 

  

 

 จ านวนผสู าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

ระดับชัน้ แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3     628 311 49.52 
ปวส.2     724 446 61.60 
รวม          1,352 757 55.99 

 
  
 

จ านวนผูส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาวิชาปีการศึกษา 2562 
 

สาขางาน 
จ านวนนักเรียนแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
   1.1 สาขางานการบัญชี 63 51 80.95 
   1.2 สาขางานการตลาด 73 42 57.53 
   1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 112 59 52.68 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 211 78 36.97 
   2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 41 35 85.37 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
   3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 128 46 35.94 

รวม ปวช. 628 311 49.52 
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จ านวนผูส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2562 
 

สาขางาน 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
   1.1 สาขาวิชาการบัญชี 115 69 60.00 
   1.2 สาขาวิชาการตลาด 79 42 53.16 
   1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90 64 71.11 
   1.4 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 158 101 63.95 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
   2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  
     2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 82 51 62.20 
   2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า 
       2.2.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 63 29 46.03 
   2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
     2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

8 6 75.00 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
        3.1.1 สาขาวิชาการโรงแรม 129 84 65.12 

รวม ปวส. 727 446 61.60 
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2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 

       1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
         1. นายนิคม    หมดราคี   ผู้รับใบอนุญาต    ประธานกรรมการ 

              2. ดร.มัลลิกา    จันตะบุตร   ผู้จัดการ    กรรมการ 
3. นางวันวิสา    โรจนบุญธรรม   ผู้แทนครู    กรรมการ 
4. นางจรีรัตน์    ศรีสมบัติ   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
5. นางธีราพร    สามเจริญ   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
6. นายธงชัย    ขวัญบุรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7. ดร.ปวีณา      หมดราคี   ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
8. นางสาวนงค์นุช    สมุทรดนตรี   ผู้อ านวยการ    กรรมการ 

    9. นายนาวิน    พรหมกุล   ผู้แทนผู้บริหาร    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

  2) ผู้รับใบอนุญาต นายนิคม  หมดราคี   
โทรศัพท์  038-415611     E- mail   aksorntechno@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท   สาขารัฐประศาสนศาสตร์                                     
ด ารงต าแหน่งนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน   

                
         3) ผู้จัดการ   นางมัลลิกา  จันตะบุตร        

โทรศัพท์  038-415611     E- mail   aksorntechno@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก     สาขาการบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน          

 
         4) ผู้อ านวยการ   นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี 

โทรศัพท์   090-9839400    Email    nongnuch_s113@hotmail.com  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท     สาขาการบริหารการศึกษา   

ด ารงต าแหน่งนี้ต้ังแต่  พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน 
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        5) จ านวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ 2562 
 

ประเภท 
ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้รับใบอนุญาต 1 0 0 
ผู้จัดการ 1 1 0 
ผู้อ านวยการ 1 1 0 
รองผู้อ านวยการ 6 4 0 
ครูเอกชนท่ีได้รับการบรรจุ 53 42 53 
ครูพิเศษสอน 4 4 4 
เจ้าหน้าท่ี / บุคลากรทางการศึกษา 10 3 0 
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ยาม
รักษาการ/พนักงานขับรถ) 

15 0 0 

รวม ครู 57 46 57 
รวมทั้งสิ้น 91 55 57 

 

 
 

 2.3.3 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช. 
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

ช่างอุตสาหกรรม 2 3 5 
พาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ 3 4 7 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 1 2 
รวมทั้งสิ้น 6 8 14 
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 2.3.4 ด้านอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 3 
อาคารปฏิบัติการ 2 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอื่น ๆ 2 
รวมทั้งสิ้น 9 

  
2.3.5 ด้านงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 
งบบุคลากร 10,357,637.00 
งบด าเนินงาน 3,587,260.17 
งบลงทุน    650,204.00 
งบเงินอุดหนุน 4,010,490.00 
งบรายจ่ายอื่น 1,126,483.83 

รวมทั้งสิ้น 19,732,075.00 
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2.4 ปรัชญา  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญาประจ าวิทยาลัย 
“  ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่ทักษะ ” 
 

         อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ ” 
 

อัตลกัษณ ์ ค าจ ากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ 
มีวินัย ส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน 

นักศึกษามีวินัยในตนเอง 
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมี
ระเบียบวินัย 

- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    ได้รับการยอมรับและ 
พึงพอใจในเร่ืองความมีวินัยจากประชมคมอาชีวศึกษา  
- ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  
จากสถานประกอบการท่ีนักเรียนได้เข้าไปท างาน 

ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพท่ีหลากหลาย  

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  
วิชาชีพท่ีสถานศึกษาจัด  
- ผู้เรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ในการ 
จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นท่ียอมรับ
จากภายนอกในด้านทักษะ
วิชาชีพทุกสาขาท่ีเปิดสอน 

- ใน 1 ปีการศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับรางวัล ระดับจังหวัด 
หรือระดับภาค หรือประเทศ จากการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาชีพ และการทดสอบทางวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ  
ครบทุกสาขาวิชา 

 
              เอกลักษณ ์  
             “ สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ” 

 

เอกลักษณ์สถานศึกษา ค าจ ากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา - วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากประชาคม

อาชีวศึกษาว่าเป็นสถาบันท่ีมีคุณภาพ  
การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เป็นผู้ท่ีมี

ความรู้ ความสามารถ ในการประกอบ
อาชีพหรือเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบ
วิชาชีพในอนาคตได้ 

-ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัย มีงานท าหรือประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง  
- ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.50  
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนก้าวสู่การประกอบอาชีพในระดับสากล 
 

  พันธกิจ 
   1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
     2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 
     3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
     4. ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
     5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

  เป้าประสงค์ 
 1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 
     2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ 
     3. บุคลากรมีความเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
     4. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
     5. โครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     6. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 

  ยุทธศาสตร์ 
 1. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 
 2. การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 
 3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 4. ส่งเสริมการท าวิจัย ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 5. ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

  กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกระดับให้สามารถเป็นแรงงานหรือผู้ประกอบการ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถด ารงชีวิตได้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 
 3. ทบทวนและแสวงหาเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียน 
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 4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเป็นฐาน 
 5. ส่งเสริมการท าโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของครูและผู้เรียนให้มีคุณภาพโดย
บูรณาการการเรียนการสอนกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน 
 6. พัฒนาศักยภาพครูในด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบฐาน
สมรรถนะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา ก าหนดภาระงาน สร้าง
แรงจูงใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างเครือขายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
และสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 2.6.1 รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
  1. รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวัล ระดบั ให้โดย 

การขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
เครือข่ายพลเมืองดีวิธีประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตลอดจนสนับสนุนการให้การศึกษา
เกี่ยวกับการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ประจ าปี 2561  

สถานศึกษาต้นแบบ ภาค ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและ
มีส่วนร่วมของพลเมืองดีท่ี 
2 ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งร่วมกับ สมาคม

ส่ือสร้างสรรค์เพื่อเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว

ภาคตะวันออก  
 

    2. รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
รายการ รางวัล ระดบั ให้โดย 

เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงาน 
"ตลาดนัดโครงงาน เปิดบ้าน
การศึกษา พัฒนาอาชีพ เพื่อรองรับ 
EEC" 

 จังหวัด โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
ส านักเขตพื้นฐานท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
18 

เข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการ 
"จุดประกาย.........การเรียนรู้อย่าง
ร่วมมือรวมพลัง" 

 จังหวัด โรงเรียนเมืองพัทยา 5 
(บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 

เข้าร่วมงาน "Open House 2020"  จังหวัด โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 
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 2.6.2 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเกรียงศักด์ิ  ไชยภาพ  ครูดีเด่น ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวณัฐิกา  ชูเสน  ครูดีเด่น ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
นายสัญญา  ส าเภา  ครูดีเด่น ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
นายชิษณุพงศ์  โคตรบัณฑิต  ครูดีเด่น ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
นางธีรพร  สามเจริญ  ครูดีเด่น ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นางสาวณัฐิกา  ชูเสน  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นายเชิดวงศ์  ฤกษ์ใหญ ่ บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นางสาวราตรี  เอ่ียมองค์ บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นายพรพิชัย  อรรคบุตร  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นางสาวดวงฤดี  ศรีมณ ี บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นายเกรียงศักด์ิ  ไชยภาพ  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นายอัคคพงษ ์ ธโนทัยพร  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นางสาวนันท์นภัส  เสนคะ  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นางสาวณัฐวรัญจ์  จันทร์เขียว  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นายเธียรพงษ์  ทาระขจัด  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นายกริษณุ  ไชยวงษ์  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นางณัฐฐา  ทะโคดา  
 

งานวิจัย ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 

นายพิศวัศน์   เจริญถัมภ์ งานวิจัย ภาค ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร 
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        2. รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือ-สกุล รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายนพพร วัฒนสิทธ์ิ  ผู้บริหารดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นายสัญญา ส าเภา  ครูดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
นางธีราพร สามเจริญ ครูดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
น.ส.ศกุนตลา ทองเชื้อ ครูดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
น.ส.พัชราพร ชัยเทศ ครูดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
น.ส.สุพัตรา โชติวรรณ  บุคลากรดีเด่น จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงัหวัดชลบุร ี
น.ส.ปิยะมาศ สาระขันธ์  ครูดีเด่น ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
นายกริษณุ ไชยวงษ์ ครูดีเด่น ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
นายประกาศิต ธรรมวงษ์ ครูดีเด่น ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
นายพิศวัสน์ เจริญถัมภ์  ครูดีเด่น ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
นายกรวิทย์ พิริยะอรุณโรจน์ ครูดีเด่น ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
นายสนธยา ชัยพันธ์ุ ผลงานวิจัย

ระดับ ดีมาก 
ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายรงษ ์เรืองวงษ ์ ผลงานวิจัย
ระดับ ดีมาก 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ยุพาภรณ์ อัปมาเถ ผลงานวิจัย
ระดับ ดี 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ปิยะมาศ สาระขันธ์  
 

ผลงานวิจัย
ระดับ ดี 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.รัชนี นามโยธา ผลงานวิจัย
ระดับ ดี 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นางวัชรี สีแดง ผลงานวิจัย
ระดับ ดี 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

นายทัศพร ทานา สื่อการสอน
ระดับ ดี 

ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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2.6.2 รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
  1. รางวัลและผลงานของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายชาญชัย เกษรมาศ  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส านักงาน (MS-
Office-2013) 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายภัสมา พันธุมา  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวิลเล่ียม คาสนิกิ  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายศุภณัฏฐ์ เอิ่ยมวิโรจน์  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายปิยวัฒน์ ปาลพันธุ์  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายภุชงค์ ภักดีนอก  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายคฑาวุฒิ สัมพทน  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูปสร้าง
โฮมเพจ (Home Page) 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายจิรเดช จันทร์หอม  
ทักษะการติดต้ังโปรเเกรมระบบควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวนพมาศ อิฐสมบูรณ์  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวพัชราพร เกตุเหล็ก  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวมสฤณา ศิริโอภาส  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
Photoshop CS6 

นางสาวนริศรา ศิริมาก  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายอิสระ เกตุเเจ้  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายกรณิศ กันทะเขียว  
ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรเเก
รม Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายสุริยนต์ ปล้ืมจิตร  
ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรเเก
รม Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายทักษ์ตนัย วิกุล  
ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรเเก
รม Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายจักษ์กรี อินทร์อ่อน  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส่ือประสมมัลติมิเดีย 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวจิตรา เกษรมาลา  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส่ือประสมมัลติมิเดีย 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวสุธนบุรี ศิริเวช  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส่ือประสมมัลติมิเดีย 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายจอมพล เเซ่ล้ิง  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Illustrator CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาววศินี เเสงอรุณ  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Illustrator CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวอริสรา เรืองนก  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Illustrator CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวกัญญณัฐ มิ่งหมัด  
ทักษะการบัญชี 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวทีรดา บัวบาล  ชนะเลิศ ภาค สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ทักษะการบัญชี เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวบงกช ฮวบสวรรค์  
ทักษะ Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวศรินรัตน์ มีเอนก  
ทักษะ Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวศิริลักษณ์ บุญศรี  
ทักษะ Marketing Challenge 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายณภัทร พูลส าราญ  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส านักงาน (MS-
Office-2013) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายปัทวี ค าตัน  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส านักงาน (MS-
Office-2013) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวธัญลักษณ์ ปรีชาเเสงจันทร์  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส านักงาน (MS-
Office-2013) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายสุรวิชญ์ ผลบุญน าลาภ  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Access 2013 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวญาณิศา อมาตยกุล  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส าเร็จรูปสร้าง
โฮมเพจ (Home Page) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวงศกร พุฒตาล  
ทักษะการสร้างเว็บเพจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายณัฐวัฒน์ สินทรัพย์  
ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรเเก
รม Adobe Flash CS6 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวนฤภร ศรีสุวรรณ์  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวปริญญา เเก้วยศ  
ทักษะการเขียนโปรเเกรมส าเร็จรูป 
(Microsoft visual basic 2010) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวพีรพิชญ์ พุฒนอ  รอง ภาค สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
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ทักษะการบัญชี ชนะเลิศ เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวนารีรัตน์ เจ๊กจ่ัน  
ทักษะการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวนิชนันท์ ศรีธรรม  
ทักษะการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายอมรเทพ นวลเดช  
ทักษะการใช้โปรเเกรมส านักงาน (MS-
Office-2013) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายบงการ ทองรอด  
ทักษะการสร้างเว็บเพจ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาววชิราภรณ์ บัวรอด  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Photoshop CS6 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายปริญญา ศรีสุนทรปาพจน์  
ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรเเก
รม Adobe Flash CS6 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายณัฐพล เรืองสิริโชค  
ทักษะการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรเเก
รม Adobe Flash CS6 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายเกษมสิทธิ์ ชัยยะเกียรติกุล  
ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายธนพล มะลิ  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาววิภาดา คนึงหาญ  
ทักษะการใช้โปรเเกรม Adobe 
Illustrator CS6 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายน่านฟ้า สว่างเเสง  
ทักษะการเขียนโปรเเกรมส าเร็จรูป 
(Microsoft visual basic 2010) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวกนิษฐา วงศ์ชมภู  
ทักษะการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวธนภรณ์ ทางทอง  รอง ภาค สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
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ทักษะการบัญชี ชนะเลิศ เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวประภัสรา ล่ีไพฑูรย์  
ทักษะการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวศิริวรรณ วัชรนาถ  
ทักษะการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายกิตติธร ภู่ทอง  
ทักษะงานนิวเมติกส์เเละไฮดรอลิกส์
เบ้ืองต้น 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวเเพรวพรรณ วงษ์พนัธ์เสือ  
ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายสหัสวรรษ นาคนวล  
ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวพิมทิพย์ ทิพย์เลิศ  
ทักษะการติดต้ังไฟฟ้าภายในอาคาร 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายธนากร เเซ่จาง  
ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายธีรนัย วงกรด  
ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายจิรเดช คชสิทธิ์  
ทักษะเครื่องท าความเย็น 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายนิพัทธ์ชัย สมเจตนา  
ทักษะอิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ์  
ทักษะอิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรม 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายมนตรี เรือนคง  
ทักษะงานฝึกฝีมือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายกันตชาติ วัสสะธารา  
ทักษะงานจักรยานยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวรพัฒน์ พลอยงาม  
ทักษะออกเเบบเเละเขียนเเบบเทคนิค
เบ้ืองต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายนนทวัฒน์ เลิศชนะชัย  
ทักษะอิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรม 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 
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นายวรพัฒน์ พลอยงาม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายศรายุทธ สมใจ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายอ านาจ คูเม้ง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายณัฐสิทธิ์ จารุชัย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายนรินทร์ งามวงศ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายอลงกต คุ้มเกิด  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายกฤตนู พันธ์เพ็ชร  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายจิรเดช คชสิทธิ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวพิมทิพย์ ทิพย์เลิศ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายศุภากร เกิดปั้น  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายสุทธิราช สกุลมา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายนนทวัฒน์ เลิศชนะชัย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายนิพัทธ์ชัย สมเจตนา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายสิทธิโชค แก้วกล่ า  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์  

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายณัฐวัฒน์ สินทรัพย์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวสุธนบุรี ศิริเวช  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายณัฐกิตต์ิ ศรีบุญธรรม  ชนะเลิศ ภาค สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การประกวดส่ือการเรียนรู ้ เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวัชรวิทย์ เสน่หา  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวิลเล่ียม คาสนิกิ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายชัยโรจนฺ สุวรรณเจียรมณี  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวญาณิศา อมาตยกุล  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวปริญญา แก้วยศ  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายคฑาวุฒิ สัมพทน  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวริรรดา โพธิปัด  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายศุภณัฏฐ์ เอี่ยมวิโรจน์  
การประกวดส่ือการเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวพัชรินทร์ จิตต์กะวาน  
การประกวดกล่าวสุทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวอรนภา วงศ์สังข ์ 
การประกวดกล่าวสุทรพจน์ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวซิลเวียร์ เบริต์ทรัมส์  
การประกวดกล่าวสุทรพจน์ภาษาจีน 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวอทิตยา ไชยวรศิลป์  
การประกวดร้องเพลงสากล 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวเอมิกา พิโสรัมย์  
ประกวดพูดภาษาสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวชุติกานจน์ พรเอี่ยม  
ประกวดพูดภาษาสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายณรงค์ สิงห์ตุ้ย  
การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายธีรเดช เกื้อมา  
การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายประพันะธุ ์ยอดอาด  
การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวิธวัฒน ์โพธิเสน  
การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายศรายุทธ กาเด่ือย  
การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายอริยบุตร ผุดกระจ่าง  
การแข่งขันเกมส์ RoV E-Sport 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายขจรศักดิ์ สอนใต้  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกล 

นายจิรายุ แย้มมีเชาว์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายประดิษฐ์ บุญปั้น  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายธนชิต อินทร์นิ่ม  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายพีรพัรภัทร พิมพ์สวัสด์ิ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวันชัย พลอยประดับ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายศักดิ์ชัย แซ่เอี้ย  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายชัยวัฒน ์ภาสดา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายภูริณัฐ จันทร์โชติ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายกิตติชัย คงรอด  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายปฏิภาน ทับทิมทอง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายกรณิศ อินมณี  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายคฑาวุฒิ รู้รอบ  รอง ภาค สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชนะเลิศ เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายพีรณัฐ ไชยมงคล  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายธีร โนนขันแก้ว  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวัฒนะ บิณฑวิหค  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายศุภกิตต์ิ คีรีแรง  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวพัชรมณี โมรา  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายชัยชนะ  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายชัยชนะ ช่างเก่า  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวธัญลักษณ์ ปรีชาแสงจันทร์  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายวงศกร คงสวาท  
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายกัญจน ์จันทร์หอม  
การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวเกวลิน น้อยสคราญ  
การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นายปุณณวิช ศุภพิโรจน์  
การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวพิมพิศา หนองขุ่นสาร  
การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวอินทุอร วุฒิคุณากร  
การประกวดมารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาวเยาวลักษณ์ แถวสุวรรณ  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางสาวปาริชาติ ใยทา  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาววรรณิสา กิ่งจ าปา  
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

นางสาววารินทร์ทิพย์ รัตนรัตน ์ 
การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 

 
  2. รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

น.ส.เพ็ญพิชชา เฟื่องคอน  
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 
ด้านงานสีรถยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

น.ส.สุนิตา กุลนอก  
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 
ด้านงานสีรถยนต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท FLAIR 
BARTENDER 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

น.ส.สุวรรณี บัวจันทร์  
ทักษะการผสมเครื่องด่ืม ประเภท Classic 
Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

นายเกรียงศักดิ ์มั่นคง  
การแข่งขัน Sunquick Bartender 
Contest 

ชนะเลิศ ภาค สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก 

นายสินธนา เหมุทัย  
การแข่งขัน Pattaya Hospitality 
Challenge 2019 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก 

น.ส.นฤมล แซ่หวัง  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะคอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

นายณภัทร พูลส าราญ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.ปรารถนา เวียงสมุทร  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายปฏิวัต งามรูป  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะโปรแกรม
ฐานขอ้มูล 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายกิตติกร ด้วงโคตะ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะโปรแกรม
ฐานข้อมูล 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายวรพงศ์ คงโต  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะโปรแกรม
ฐานข้อมูล 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.ธัญญารัตน ์กิจวิริยะกุล  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการสร้างเวบ
ไซต์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายชยุตม์ ภูมุงคุณ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการสร้าง
เว็บไซต์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสุริยนต์ ปล้ืมจิตร  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการสร้าง
เว็บไซต์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายวีรา คานีโย  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายณัฐนันท์ มงกุฎมรกต  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการเขียน

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นายพฤฒิพงศ์ คงโต  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายพัฒนาย ุอินแย้ม  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายพัสดี พรมโส  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะ
ระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้น 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วาสินีพร กล่ินสุคนธ์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะโปรแกรม
กราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.แพรวมณ ีต๊ะแก้ว  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะโปรแกรม
กราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.ประภัสสร แก้วสถิตย ์ 
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะโปรแกรม
กราฟิก 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายจอมพล แซ่ล้ิง  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการใช้
โปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายกนกศักดิ์ เสนารักษ์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการใช้
โปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหว 
Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายปริญญา ศรีสุนทรปาพจน์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการใช้
โปรแกรมการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

Adobe Flash CS6 

น.ส.กานต์ธิดา พงศ์สุวรรณ์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนกร โจนส์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการ
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสุพร สีสันทา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะประยุกต์ใช้
โปรแกรมส่ือประสม 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายปฎิญญา เสนากิจ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะประยุกต์ใช้
โปรแกรมส่ือประสม 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายอดิศักดิ์ บูรณะกิต ิ 
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะประยุกต์ใช้
โปรแกรมส่ือประสม 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายวุฒิชัย มณีมงคล  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะโปรแกรม
มัลติมีเดีย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายรัตนากร ซื่อตรง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะโปรแกรม
มัลติมีเดีย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนวันต์ จันทา  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะโปรแกรม
มัลติมีเดีย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.มสฤณา ศิริโอภาส  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะ
องค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.พัชราพร เกตุเหล็ก  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะองค์ประกอบ

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

น.ส.นพมาศ อิฐสมบูรณ์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะองค์ประกอบ
ศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วชิราภรณ์ บัวรอด  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะการใช้
โปรแกรมออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วิภาดา คนึงหาญ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะเทคนิคการ
สร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายณัฐดนัย วิริยะกิจ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะเทคนิคการ
สร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.อริสรา เรืองนก  
เกียรติบัตรเหรีญทอง ทักษะเทคนิคการ
สร้างภาพเคล่ือนไหวคอมพิวเตอร์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.ปริญญา แก้วยศ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสันติ บุตรเพ็ชร์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการประกอบ
คอมพิวเตอร์และติดต้ังซอฟต์แวร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.รัตนพรรณ กุลชะโมรินทร ์ 
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายชาญชัย เกษรมาศ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.กัญญาภัค อ่างเงิน  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะคอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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และสารสนเทศในงานธุรกิจ 

น.ส.เบญจรัตน์ วาโฉม  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วรวรรณ ปิ่นอุไร  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโยลีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.สุชัญญา ผาเจริญ  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.นันทพร รอดอินทร์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายภคพล เจียรสุข  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.ปพิชญา ทองแก้ว  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะเทคนิคการ
น าเสนอการขาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.รุ่งอรุณ วันดี  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะเทคนิคการ
น าเสนอการขาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.รัตติกาล นาแซง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะเทคนิคการ
น าเสนอการขาย 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.นันทวัน มนูธรรม  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะงานไฟฟ้า
รถยนต์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายยศกฤต กัญจา  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะงาน

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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จักรยานยนต์ 

นายนิติภูมิ สมุทรสินธ์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะงานนิวเม
ติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายจิรายุทธ สมทิพย์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะงานปรับ
อากาศยานยนต์ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายชานนท์ หวังตอ  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะงานฝึก
ฝีมือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายไกรศร ีเทียรกสิกิจ  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะงานฝึก
ฝีมือ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสหฤทธิ์ เสียงประเสริฐ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะออกแบบและ
เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายปารเมศ ปั้นบุญชู  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะ
ออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้น
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายณัฐพล จันทร์สว่าง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการควบคุม
เครื่องกลไฟฟ้า 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนากร แซ่จาง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน ทักษะการติดต้ัง
ไฟฟ้าในอาคาร 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายทศพล ธรรมสา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง ทักษะมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ 

ชนะเลิศ ชาติ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสมพร หาญนอก  รอง ชาติ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ทักษะเครื่อง
ท าความเย็น 

ชนะเลิศ  เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสนธยา เวชการ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายอิศรา กามะวิถ ี 
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนากร พิมพ์คต  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสิรภพ อินทรสิงห์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายเจตริน จอมจอหอ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.เพ็ญพิชชา เฟื่องคอน  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.สุนิตา กุลนอก  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสหรัฐ แพรแก้ว  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายสุรสิทธิ์ พัดเย็นใจ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายศักดิ์ศรี อาทิตย์ต้ัง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธีรวัจน์ สุพพะชาลี  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายชัยชินวัตร สุพิศ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลลีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายจิรพนธ ์ข าทอง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนะพร พัวกาหลง  รอง ภาค สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ชนะเลิศ เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

นายเอกนรินทร ์ธวัชศักดิ์  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.นริศรา ศิริมาก  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วชิราภรณ์ บัวรอด  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโ่ลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วิภาดา คนึงหาญ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วศินี แสงอรุณ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายอิสระ เกตุแจ้  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.วรรณิสา กิ่งจ าปา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.นพรัตน ์ลาวัลย์  
เกียรติบัตรเหรียนเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.นัสริน มาลาพัด  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายกนกศักดิ ์เสนารักษ์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
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นายณัฐดนัย วิริยะกิจ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.นพมาศ อิฐสมบูรณ์  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายภานุวัฒน ์จงกลมณี  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.พัชราพร เกตุเหล็ก  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.รัตนพรรณ กุลชะโมรินทร ์ 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนวันต์ จันทา  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

น.ส.สมฤณา ศิริโอภาส  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายณัฐนันท์ มงกุฎมรกต  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นายธนพล มะลิ  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.การันตี พึ่งเพ็ง  
เกยีรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
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น.ส.อริสรา เรืองนก  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายวุฒิชัย มณีมงคล  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายรัตนากร ซื่อตรง  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดส่ือการ
เรียนรู ้

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายพัสดี พรมโส  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
ส่ือการเรียรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายสุริยนต์ ปล้ืมจิตร  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายจอมพล แซ่ล้ิง  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
ส่ือการเรียนรู้ 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธนพงษ ์วงศ์สม  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายพงศกร ชาวไทย  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปารเมศ ปั้นบุญชู  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายพีรภัทร อิ่มประภา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
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นายสหรัฐ วรรณชัย  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปัญจพล กรืน  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายเขษมศักดิ์ สุพรม  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู่ 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธิบดี เอมเกตุ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดส่ือ
การเรียนรู ้

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.อินทุอร วุฒิคุณากร  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายศิวฤทธิ์ ทองมาก  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ศรัณย์พร ศิริมาก  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายปฏิภาณ บัวเทศ  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สมาภรณ์ วงศ์จีน  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.สมาภรณ์ วงศ์จีน  
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การประกวด
มารยาทไทย 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 



53 

 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

น.ส.เยาวลักษณ์ แถวสุวรรณ  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายชัชวาลย์ เจริญยิ่ง  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.เมธาวี ประเสริฐศรีศักดิ์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย (ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.พิติมา ศรีสมพันธ ์ 
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.ศุภนิดา คงสุขกาย  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดการ
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายขวัญปภณ พุกพะยา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การประกวดการ
พูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

น.ส.พัชรมัย วิริยะกุล  
เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดการพูด
สาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (ระดับประกาศนี
บัตรวิชาชีพช้ันสูง) 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธีรเดช เกื้อมา  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเกมส์ 
RoV E-Sport 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวิธวัฒน ์โพธิเสน  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเกมส์ 
RoV E-Sport 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายธนกร ตุลย์ไตรรัตน์  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเกมส์ 
RoV E-Sport 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายวันชนะ ลีบ ารุง  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเกมส์ 
RoV E-Sport 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายอริยบุตร ผุดกระจ่าง  
เกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันเกมส์ 
RoV E-Sport 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย 

นายเกรียงศักดิ์ มั่นคง  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการ
ผสมเครื่องด่ืม ประเภท Flair Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

น.ส.อธิชา หอมระรื่น  
รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น RS : X Women 
รายการสิงคโปร์โอเพนวินด์เซิร์ฟแชมเป้ียน
ชิพ 2020 ครั้งท่ี 39 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ NSRCC Sea Sports Centre. 

น.ส.อธิชา หอมระรื่น  
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น RS : One 
Women การแข่งขันสิงคโปร์โอเพนวินด์
เซิร์ฟแชมเป้ียนชิพ 2020 ครั้งท่ี 39 

รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ NSRCC Sea Sprots Centre 

น.ส.วรวรรณ ปิ่นอุไร  
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี 
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

นายภคพล เจียรสุข  
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านการบัญชี 

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ส่วนท่ี 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9  
ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
     การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
  

1.1 ด้านความรู้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว 

ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 
 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต 

เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 
 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ี 

ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ใช้หลักสูตรฐาน 

สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน 

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง 

เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนท้ังวัยเรียนและวัยท างาน ตาม
หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน  

ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญท่ี 

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมท้ังการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า 

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท้ังในประเทศและ 

ต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้  การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  

โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาเรียงล าดับตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

4.1.1 ด้านความรู้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

  1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
            1.1.1) เชิงปริมาณ  
             - ผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 429 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 
338 คน 
             - ผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 544 คน ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จ านวน 
418 คน 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ 
             - ร้อยละ 78.79 ของผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
             - ร้อยละ 76.84 ของผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 
           1.1.3) ผลสะท้อน 
 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีนักเรียน
นักศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในการสอบครั้งแรกร้อยละ 77.70 
 

  1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
           1.2.1) เชิงปริมาณ 
 จ านวนผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน 708 
จากจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 973 คน 
           1.2.2) เชิงคุณภาพ 
             ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  คิดเป็นร้อย
ละ 72.76 
           1.2.3) ผลสะท้อน 
             จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  สูงถึงร้อยละ 72.76 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา 
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4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช ้ 
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
            1.1.1) เชิงปริมาณ 
         - จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
35 คน 
         - จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ จ านวน     
25 คน 
            1.1.2) เชิงคุณภาพ 
          - จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระสามารถ
ด ารงชีพอยู่ในสังคมได้คิดเป็นร้อยละ 71.43  อยู่ในระดับดีเลิศ 
            1.1.3) ผลสะท้อน 
          จากผลการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และมีผู้เรียนท่ีประสบความส าเร็จการประกอบอาชีพอิสระท่ีหลากหลาย ได้แก่ 
ร้านอาหารเครื่องด่ืม ธุรกิจห้องพัก ธุรกิจเสริมความงาม การขายของออนไลน์ ตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์    
เป็นต้น 
 

  1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
             1.2.1) เชิงปริมาณ 
           ผู้เรียนท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง จัดโดย
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จ านวน 125 คน 
             1.2.2) เชิงคุณภาพ 
            ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
พัทยา ดังนี้ 
            - เกียรติบัตรเหรียญทอง 60 คน 
 - เกียรติบัตรเหรียญเงิน 43 คน 
            - เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 22 คน 
     รวมได้รับรางวัล            125 คน 
            1.2.3) ผลสะท้อน 
            จากผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง โดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
ได้รับรางวัล จ านวน 125 คน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
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4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
            1.1.1) เชิงปริมาณ 
          - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ช้ันปีท่ี 3 แรกเข้า 628  คน ส าเร็จการศึกษา  307  คน 
          - จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ช้ันปีท่ี 2 แรกเข้า 724  คน ส าเร็จการศึกษา  446  คน 
            1.1.2) เชิงคุณภาพ 
          - ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. คิดเป็นร้อยละ 48.89 
          - ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. คิดเป็นร้อยละ 61.60 
            1.1.3) ผลสะท้อน 
         ผู้ส าเร็จการศึกษารวมท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) ร้อยละ 55.70  วิทยาลัยฯ ดูแลและติดตามนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างวิทยาลัย ครูและผู้ปกครอง และร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีความเส่ียง  
 

  1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
             1.2.1) เชิงปริมาณ 
        จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. จ านวน 1,394 คน และระดับ ปวส. จ านวน 1,143 คน รวมทั้งส้ิน 2,537 คน 
             1.2.2) เชิงคุณภาพ 
            ผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 94.73 มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 
                    1.2.3) ผลสะท้อน 
            สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อนักเรียนนักศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกงาน 
 

  1.3) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
             1.3.1) เชิงปริมาณ 
           ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ในปีการศึกษา 2561 ศึกษาต่อ มีงานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน 725 คน จากผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 725 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 
            1.3.2) เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมีความรู้ และทักษะวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
ในสถานประกอบการท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อของทุกสาขาวิชา ครบ 
100% 
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     1.3.3) ผลสะท้อน 
            ผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 ท างานในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ะประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก และชุมชน 
  

จุดเด่น  
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปีการศึกษา 2562 มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 100 
      2. วิทยาลัยฯจัดโครงการท่ีท าให้ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
         3. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 77.70 
         4. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 2 
ได้คะแนนค่าเฉล่ียระดับชาติขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คิดเป็นร้อยละ 72.76 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
   1. เพิ่มจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
        2. เพิ่มอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เพิ่มข้ึน โดยพัฒนาและเพิ่มโครงการท่ีมีส่วนใน
การส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษามากขึ้น 
        2. ส่งเสริมการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ในระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน 
        3. จัดโครงการ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระให้มากขึ้น 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  

    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
            1.1.1) เชิงปริมาณ    
  ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิด
เป็นร้อยละ 100  
            1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
            1.1.3) ผลสะท้อน 
   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยบูรพา สถานประกอบการ ผ่าย
วิชาการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และอาจารย์ผู้สอนในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่าง
เป็นระบบ 
 

  1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
             1.2.1) เชิงปริมาณ 
 สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม จ านวน 11 สาขาวิชา  
             1.2.2) เชิงคุณภาพ 
 สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม ร้อยละ 78.57  
             1.2.3) ผลสะท้อน 
 ภาษาจีนได้รับความร่วมมือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งขอรับการจัดสรรครู
อาสาสมัครภาษาจีน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านส านักงานตัวแทนฮั่นปั้นประจ าประเทศไทย 
 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ  
   แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพเป็นจ านวน ร้อยละ 100 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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           1.1.3) ผลสะท้อน 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ คือ 
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.เชวง ซ้อนบุญ อาจารย์
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ด้วย Active Learning ส าหรับครูยุค 4.0”  
 

  1.2) การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
            1.2.1) เชิงปริมาณ 
   จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน จ านวน 58 คน จากครูท้ังหมด 61 คน 
            1.2.2) เชิงคุณภาพ 
    ครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 95.08 
            1.2.3) ผลสะท้อน 
    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ คือ 
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.เชวง ซ้อนบุญ อาจารย์
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ด้วย Active Learning ส าหรับครูยุค 4.0”  
 

  1.3) การจัดการเรียนการสอน 
             1.3.1) เชิงปริมาณ 
           1. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 61 คน 
           2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 58 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 95.08 
           3. จ านวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย จ านวน 61 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
           4. จ านวนครูท่ีใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน  61 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
           5. จ านวนครูผู้สอนท่ีท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
55 คน จากจ านวนครูท้ังหมด 61 คน คิดเป็นร้อยละ 90.16 
           1.3.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 100 
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      1.3.3) ผลสะท้อน 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับตามหลักสูตร และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุน และก ากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา
หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 

  1.4) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
             1.4.1) เชิงปริมาณ 
 1. ครูผู้สอนท่ีจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  จ านวน 61 คน 
 2. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าช้ันเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
จ านวน 61 คน 
 3. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มี บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 61 คน 
 4. จ านวนครูผู้สอนท่ีใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการเรียน จ านวน 61 คน 
 5. จ านวนครูผู้สอนท่ีดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอื่นๆ จ านวน 61 คน 
           1.4.2) เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการช้ันเรียน ร้อยละ 100 
           1.4.3) ผลสะท้อน 
            วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ คือ 
รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.เชวง ซ้อนบุญ อาจารย์
ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนรู้
ด้วย Active Learning ส าหรับครูยุค 4.0”  
 

  1.5) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
            1.5.1) เชิงปริมาณ  
 1. จ านวนครูผู้สอนท่ีจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนท้ังหมด 
 2. จ านวนครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 ของครูผู้สอนท้ังหมด 
 3. จ านวนครูผู้สอนท่ีน าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูผู้สอนท้ังหมด 
 4. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 61 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนท้ังหมด 
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 5. จ านวนครูผู้สอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับหรือ
เผยแพร่ จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 90.16 ของครูผู้สอนท้ังหมด 
             1.5.2) เชิงคุณภาพ 
 ร้อยละของครูผู้สอนท่ีได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
             1.5.3) ผลสะท้อน 
 รางวัลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่ือการสอนระดับประเทศ ครั้งท่ี 12 โดย
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 

  1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
             1.6.1) เชิงปริมาณ 
            จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 63 ห้อง 
             1.6.2) เชิงคุณภาพ 
 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อย
ละ 81.92 
             1.6.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านใยแก้วน าแสงของบริษัท CAT internet ท่ีมี
ความเร็ว 270 Mbps. 
 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
              1.1.1) เชิงปริมาณ 
 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาครบทุกฝ่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท่ีความเร็ว 270 Mbps. 
              1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
           1.1.3) ผลสะท้อน 
 สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบ โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School Information System Advance. (SISA) 
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  1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
             1.2.1) เชิงปริมาณ 
 ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานท่ีได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
คิดเป็นร้อยละ 100 
             1.2.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
            1.2.3) ผลสะท้อน 
 องค์กร และหน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัด
โครงการบริจาคโลหิต โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการท่ีห้อง 301  บริษัทดอนทอง มอเตอร์ไบค์ 
468  บริษัทบางกอก ซามูไร จ ากัด  บริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด อบรมนักเรียนนักศึกษา
สาขาช่างยนต์ บริษัท อินเตอร์ลิงค์คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) อบรมนักเรียนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  บริษัทฮอร์ไรซอน อินเตอร์เนช่ันแนล โลจิสติก จ ากัด อบรมนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์  บริษัท 
3M Thailand  อบรมนักเรียนสาขาการตลาด 
 

  1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
             1.3.1) เชิงปริมาณ 
 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคมภายในสถานศึกษา 
ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
             1.3.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
             1.3.3) ผลสะท้อน 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ดีมาก 
   

  1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
             1.4.1) เชิงปริมาณ 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 84.24 
             1.4.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
             1.4.3) ผลสะท้อน 
 ความพึงพอของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ดีมาก 
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  1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
             1.5.1) เชิงปริมาณ 
 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท่ีความเร็ว 270 Mbps และครอบคลุมพื้นท่ีใช้งานภายใน
สถานศึกษา   
             1.5.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
            1.5.3) ผลสะท้อน 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ ดี 
 

4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
            1.1.1) เชิงปริมาณ   
 1. ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 35.71 
  2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 40.03 
            1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
            1.1.3 ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด าเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนท้ังสถานประกอบการ คณะครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนครอบคลุมทุกสาขา 
 

จุดเด่น  
 1. วิทยาลัยมีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนา และการปรับปรุงหลักสูตร มี
การประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน มี
การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาและมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะท่ีได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. วิทยาลัยด าเนินการให้ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ี
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการจัดการเรียนรู้ มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้ส่ือ เครื่องมือ 
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อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนด
แนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยรูปแบบวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  
 3. วิทยาลัยจัดให้ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสาร
ประจ าช้ันเรียน และรายวิชา ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการช้ันเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นผู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
 4. วิทยาลัยด าเนินการให้มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น 
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนได้เต็มศักยภาพ 
        5. วิทยาลัยจัดให้ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมได้รับการ
ยอมรับและเผยแพร่ 
        6. วิทยาลัยจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการบริหารวิทยาลัย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
         7. วิทยาลัยด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ครบท้ัง 5 
ขั้นตอน 
         8. วิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาใน
ประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ด้าน
งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 
         9. วิทยาลัยด าเนินการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน และส่ิงอ านวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของวิทยาลัย 
         10. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบคมนาคม ระบบการส่ือสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่ออ านวยประโยชน์ส าหรับให้บริการทางการศึกษาแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษ  นักเรียนนักศึกษา และ
ผู้ใช้บริการในวิทยาลัย 
         11. วิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดท่ีมีความพร้อม และเพียงพอส าหรับ
ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา หรือผู้สนใจได้ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้  
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         12. วิทยาลัยมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ส าหรับการบริหารจัดการภายในวิทยาลัย มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และประหยัดเวลา 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
   1. ครูผู้สอนมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกรายวิชา 
        2. ครูผู้สอนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. ก ากับ ติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 

       2. ก ากับ ติดตามให้ครูผู้สอนทุกคนท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
            1.1.1) เชิงปริมาณ 
 ร้อยละของครู และบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาร้อยละ 100 
            1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมิน และข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
            1.1.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา 
 

  1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
             1.2.1) เชิงปริมาณ 
 ทุกสาขาวิชามีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
            1.2.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมิน และข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
            1.2.3) ผลสะท้อน 
 หน่วยงานราชการ  หน่วยงานสังกัดสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ
ประเภทอุตสาหกรรมรถยนต์ สถานประกอบการประเภทธุรกิจท่ีพักแรม  สถานประกอบการประเภทธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์  สถานประกอบการเอกชน ส านักงานบัญชี มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
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  1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
             1.3.1) เชิงปริมาณ 
  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 3 กิจกรรม 
            1.3.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
            1.3.3) ผลสะท้อน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้รับการยอมรับจากชุมชมในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา โดย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการบริจาคโลหิต ท่ีด าเนินการร่วมกับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  โครงการจิตอาสา เก็บขยะชายหาดเมือง
พัทยา  โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ โดยการออกให้บริการกับนักเรียนในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยา และอ าเภอ
บางละมุง 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  
    1) ผลสัมฤทธิ์  
  1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
            1.1.1) เชิงปริมาณ 
 ผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนท้ังส้ิน 20  
ผลงาน 
            1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 วิทยาลัยด าเนินการให้ผู้เรียนจัดท าผลงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
มีการน าผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกไปประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ประจ าปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง  ระดับภาค มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
            1.1.3) ผลสะท้อน 
 ผลงานนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ ท่ีเกิดจากความรู้ และทักษะของผู้เรียนท่ีได้รับการอบรม ส่ังสอน 
และถ่ายทอดจากคณะครู สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีน าไปใช้งานได้จริง เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอก 
ท าให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน เพื่อท่ีจะวางแผน พัฒนา และต่อยอดผลงานนวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของ
ผู้เรียนในรุ่นต่อไป 
 

จุดเด่น  
 1. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา คณะครู และบุคลากรในการบริหารสถานศึกษา 
         2. วิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา โดย
หน่วยงานราชการ  หน่วยงานสังกัดสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมรถยนต์ สถานประกอบการประเภทธุรกิจท่ีพักแรม  สถานประกอบการประเภทธุรกิจด้านโลจิ
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สติกส์  สถานประกอบการเอกชน ส านักงานบัญชี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
 3. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการการบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
 1. การประกวดแข่งขันส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม ควรได้รับการพัฒนาให้ได้รับรางวัลในระดับชาติ และ
นานานชาติ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
   1. ส่งเสริมการส่งผลงาน นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาไปประกวดแข่งขันในน
ระดับชาติ และนานาชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 
   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

ตารางที่ 1    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 4 80 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 92 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 115 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 4 12 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 20 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 89 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 95 93.68 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 

ตารางที่ 2   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพิ่มเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่า

คะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการช้ันเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน 

2 4 8 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 83 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 85 97.65 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่า

คะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่า
คะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ตารางที่ 3      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนท่ีได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได้ X 100) / 15 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาโดยภาพรวม 
 

ตารางที่ 4    สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 85.53 

                 ประเด็นท่ี 1.1 ด้านความรู้ 80 

                 ประเด็นท่ี 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 80 

                 ประเด็นท่ี 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 93.68 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 99.02 

                 ประเด็นท่ี 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

                 ประเด็นท่ี 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 97.65 

                 ประเด็นท่ี 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

                 ประเด็นท่ี 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90.00 

                  ประเด็นท่ี 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 100 

                  ประเด็นท่ี 3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.60 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนท่ี 6 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเย่ียม” 
รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. โครงการทดสอบ (V-NET) 
3. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน   

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2. โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ด้านงานสี
รถจักรยานยนต์ 
3. โครงการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

1. โครงการเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

2. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 

3. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

4. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 

5. โครงการแข่งขันกีฬาสี 

6. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

7. โครงการวันแม่แห่งชาติ 

8. โครงการวันเข้าพรรษา 

9. โครงการวันไหว้คร ู
10. โครงการ HAPPYDAY 
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพือ่ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ฐานสมรรถนะ  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนกัศึกษา 
2. โครงการอบรมโดยผู้เช่ียวชาญของนักเรียนนกัศึกษา 
3. โครงการอบรมการติดต้ังไฟฟ้าในอาคาร  
4. โครงการมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
5. โครงการหลักสูตรระยะส้ัน  
6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  
7. โครงการอบรมภาษาจีน 
8. โครงการพัฒนาบุคลากร 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ 1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ  
2. โครงการจิตอาสา  
3. โครงการบริจาคโลหิต  
4. โครงการเก็บขยะชายหาด  
5. โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
6. โครงการปลูกป่าชายเลน 

3.2 ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์ของ
นักเรียนนักศึกษา 
2. โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากของเหลือใช้ 

 


