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สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 



ค าน า 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ส ากัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยคณะกรรมการ
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ประจ าปีการศึกษา 2557 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ทั้ง 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ รายงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อต้นสังกัด และรายงานสาธารณชนได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาและจะได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพ
ต่อไป 

 

            วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
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วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. วิทยาลัยฯ มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากสังคม   
   ชุมชน และสถานประกอบการ 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมุ่งมั่นในการจัด   
   การศึกษาเพ่ือสังคมอย่างแท้จริง 
3  มีหลักสูตรที่หลากหลายและกระบวนการจัดการ 
   เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
4. ครูผู้สอนมีความถนัดและเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
5. สภาพภูมิทัศน์ภายในทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น 
   เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการ 
   จัดการเรียนรู้ 
7. มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
   สถานศึกษาที่มีมาตรฐาน 
8. ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นในการให้ 
   ความร่วมมือในการดูแลนักศึกษา 
9. มีครู บุคลากรที่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานจึง 
   ท าให้การเรียนการสอนมีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ 
   และประสิทธิผล 
 
 

1. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เนื่องจากเป็น 
   สถานศึกษาเอกชน การได้รับงบประมาณสนับสนุน  
  จากภาครัฐจะได้รับเฉพาะเงินอุดหนุนรายหัวของ  
  นักศึกษาระดับ ปวช. เท่านั้น 
2. การเคลื่อนย้ายของครูสู่สถานศึกษาภาครัฐบาล 
3. ครูในบางสาขาวิชาชีพไม่เพียงพอส่งผลต่อการ 
   พัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
1. ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก   
   สมศ.  
2. เส้นทางการคมนาคมเดินทางสะดวกสบายใกล้ 
   แหล่งชุมชน 
3. การเป็นเมือง IT  ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของการเป็น 
   เมืองท่องเที่ยว ท าให้พัทยาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
   ที่ทันสมัยและเห็นความส าคัญของการศึกษา 
4. เป็นเมืองเศรษฐกิจท าให้เกิดการคล่องตัวต่อการ  
   สนับสนุนด้านการศึกษา 
5. มีตลาดแรงงานรองรับผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี 
   หลากหลายทุกสาขาอาชีพ 
6. มีการท าความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบการ 
   ทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการด้าน 
   แรงงานจากสถานประกอบการ 
7. วิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบ 
   มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
 

1. นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติหรืออยู่คนเดียว 
   ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองหรือผู้ปกครองมีภาระการ 
   ท างานจึงท าให้มีผลต่อการเรียนของนักเรียน 
2. เนื่องจากพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกจึงมี 
   อัตราเสี่ยงต่อพฤติกรรมของนักศึกษา 
3. สภาพสังคมท่ีรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากเกิด 
   การเลียนแบบในหมู่เยาวชน ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ 
   ไม่เหมาะสมและไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเท่าที่ควร 
4. ช่องทางการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษามีมากท า 
   ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนหนึ่งท างานไม่ตรงตาม 
   สาขาวิชาที่เรียน 
5.  การสนับสนุนสวัสดิการจากภาครัฐบาลที่มีต่อครู 
6. นโยบายภาครัฐบาลที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ 
   สถานศึกษาเอกชน 
7. ข้อจ ากัดในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   ด้อยกว่าสถานศึกษาภาครัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดท า 

รายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

คณะท างาน 

  นายภัทรพล  ปลงไสว   ประธานคณะท างาน  
  นายวีรวัฒก์  นิลโมจน์   รองประธานคณะท างาน  
  นางสาวไพรสุดา  หมั่นหาดี  คณะท างาน  
  นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี  คณะท างาน  
  นายเกรียงศักดิ์  ไชยภาพ   คณะท างาน  
  นางสาวดวงดาว  นวลค า   คณะท างาน  
  นางชาญา  สมแก้ว   คณะท างาน  
  นายนพพร  วัฒนสิทธิ์   คณะท างาน  
  นายสัญญา  ส าเภา   คณะท างาน  
  นางวันวิสา  โรจนบุญธรรม  คณะท างาน  
  นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์  คณะท างาน  
  นางจันทร์ทิพา  ศรีพายัพ   คณะท างาน  
  นายไพรวัลย์  นพตะนา   คณะท างาน  
  นายมีชัย  จิตมั่น    คณะท างาน  
  นายพงศกร  มีชัยเจริญวงศ์  คณะท างาน  
  นายทวีรัตน์  รอดจันทร์   คณะท างาน  
  นายบุญฤทธิ์  มีคุณ   คณะท างาน  
  นางสาวกรรณิการ์  บานชื่น  คณะท างาน  
  นางสาวปรียานุช  ทองสุก   คณะท างานและเลขานุการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่ วทอ    /๒๕๕๘                                         วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา    
                                  ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  
                จ.ชลบุรี  ๒๐๑๕๐ 
              
                                                      ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง เชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ . ระเบียบวาระการประชุม 
  ๒. รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
    
  ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาโดยผู้รับใบอนุญาต มีหนังสือค าสั่งแต่งตั้งที่ ๐๐๙/๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แล้วนั้น   
  จึงขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย มาประชุมในวันที่ ๑๕  
มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น .ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ 
   
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                     
                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
       (นายนิคม  หมดราคี)  

      ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา  
 
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
โทร ๐๓๘-๓๐๐-๑๖๔-๕ ต่อ ๑๑๙ 
โทรสาร ๐๓๘-๓๐๐-๖๒๖ 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการร่วม ๔ ฝ่าย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
***************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑ ก าหนดการจัดกิจกรรมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  
   ๑.๒  การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

  ๒.๑ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ที่ประชุม วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา  
   ๓.๑  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  

   ๓.๒  การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมยามาฮ่า  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 ๔.๑  แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
 ๔.๒ รางวัลผลงานครู / นักเรียน  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายบุคคล 
     ๑. / จ านวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย 2558 
     ๒./  งบรายได้ค่าใช้จ่าย ของปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
     ๓./ งบดุลปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 ๕.๒ การด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี  
 ๕.๓ แผนพัฒนาวิทยาลัย  
 ๕.๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557  
 ๕.๕ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ฝ่ายวิชาการขออนุมัติงบประมาณด าเนินการ 
 ๖.๒ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ขออนุมัติแนวทางการท า MOU และขออนุมัติจัดตั้งศูนย์
ธรรมะศึกษาในสถานศึกษา  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
 ในวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

********************* 
ผู้เข้าประชุม 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

๑. นายนิคม  หมดราคี   ประธาน กรรมการบริหารโรงเรียน  
๒. ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร   ผู้จัดการ    
๓. นายวีรวัฒก์ นิลโมจน์   ผู้แทนครู  
๔. นางชไมพร  ฟูกิจนาวิน  ผู้แทนผู้ปกครอง  
๕. นางสาวอรวรรณ สัมฤทธิ์  ผู้แทนผู้ปกครอง 
๖. ดร.ปวีณา  หมดราคี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๗. นาวาเอกยอดธง อาทมาท  ผู้ทรงคุณวุฒิ   
๘. นายภัทรพล  ปลงไสว   ผู้อ านวยการ  
๙. นางสาวไพรสุดา  หมั่นหาดี  ผู้แทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย 
 ๑๐. นางชาญา  สมแก้ว   ผู้แทนครู   

๑๑. นางสาวดวงดาว  นวลค า  ผู้แทนครู   
๑๒. นางสาวนัยนา รุ่งเรือง  ผู้แทนผู้ปกครอง   
๑๓. นางนิภาพร  นอกสันเทียะ  ผู้แทนผู้ปกครอง    
๑๔. นายชาญ  กรอ่ิม   ผู้แทนชุมชน    
๑๕. นายนิคม น้อยอุดม   ผู้แทนชุมชน    
๑๖. นางสาวสุชานันท์  หมั่นหาดี  ผู้แทนคณะกรรมการนักเรียน  
๑๗. นางสาวน้ าทิพย์  อาจชูผา  ผู้แทนคณะกรรมการนักเรียน  
  

ผู้ไม่มาประชุม 
 -  
 

 

 



เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
        เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนิคม  หมดราคี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ประธานในการ
ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุม  
   ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯทุกท่านท่ีได้ให้
เกียรติสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งเพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
     
   ๑.๑ ก าหนดการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ วิทยาลัยฯ ขอแจ้งก าหนดการที่ส าคัญที่
ทางวิทยาลัยจัดขึ้นในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ดังนี้ 
    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ 
    ๒   กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิธีไหว้ครู 
    ๗   กรกฎาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมบริจาคโลหิต  
    ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  
    ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดอบรมเก็บชั่วโมงผู้ตรวจบัญชี  
    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปิดศูนย์ฝึกอบรมยามาฮ่า  
          โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิี
นารถ 
    ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ A-TECH  Smart Service 
    ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการทัศนศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    ๒๔   กันยายน ๒๕๕๘  เลือกตั้งประธานนักเรียน  
   ๑.๒   การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ตามท่ีวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติไปแล้วนั้น ศูนย์ดังกล่าวจะด าเนินการทดสอบนักเรียนก่อนจบการศึกษาทุกคน เพื่อรับรองความสามารถใน
สาขาใดสาขาหนึ่งที่นักเรียนมีความสามารถ โดยปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้รับอนุญาตในสาขาต่างๆดังนี้ 

๑. สาขาโปรแกรมตารางค านวณ 
๒. สาขาการการประมวลผลค า 
๓. สาขาการน าเสนอผลงงาน 
๔. สาขาการบ ารุงรักษารถยนต์ 
๕. สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม(อยู่ระหว่างยื่นของอนุญาต) 

    ในการนี้วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้ครูทุกท่านของวิทยาลัย ๑๐๐ % ต้องผ่าน
การทดสอบนี้ด้วยเช่นกัน และจะเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ครูผู้สอนทุกระดับ
ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขณะนี้ได้ด าเนินการไปกว่า ๕๐ % แล้ว คาดว่าภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ จะครบ ๑๐๐% 



 
  ที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งแล้ว 
         ประธาน ขอให้ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา 
  ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ๕/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา  
  ๓.๑  การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
   ตามที่ทางฝ่ายวิชาการได้เสนอพิจารณาขอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple จ านวน 
๒๐ เครื่อง ในการประชุมครั้งท่ีแล้วนั้น  ด้วยงบประมาณที่ค่อนข้างสูง จึงขออนุมัติเป็นการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแมนเครื่องเก่าที่ใช้งานมากว่า ๘ ปี จ านวน ๒ ห้องเรียน แบ่งเป็น เครื่อง 
ALL in One ยี่ห้อง HP  จ านวน ๔๑  เครื่อง  และเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP Core i3 
จ านวน ๔๑ เครื่อง ใช้งบประมาณ ๑,๑๔๘,๐๐๐.- บาท และได้ด าเนินการติดตั้งเรียบร้อยก่อนเปิด
ภาคเรียน 
   ที่ประชุม    รับทราบ 
  ๓.๒  การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมยามาฮ่า 
   ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยโดยใช้งบประมาณการ
ก่อสร้าง และจัดตั้งศูนย์เป็นเงิน ๙๕๗,๕๐๐ บาท ก าหนดพิธีเปิดวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยเรียน
เชิญท่านนายกเมืองพัทยา ผจก.บ.ยามาฮ่าประเทศไทย  ผจก.บ.มิตรยนต์พัทยา  มาร่วมพิธีเปิด  
    ที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

 ๔.๑ แนวทางการด าเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

 นางสาวไพรสุดา  หมั่นหาดี รองผู้อ านวยการ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินการใน
การจ่ายเงินอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพเก่ียวกับค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน(เพ่ิมเติมส าหรับการศึกษาของเอกชน) หนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามแผนงานเสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และความ



มั่นคงด้านสังคม โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ส าหรับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม หมายเลข 2) 
 
 หนังสือเรียน  

 ระดับปวช.  1,000 บาท/คน/ภาคเรียน  

 อุปกรณ์การเรียน  

 อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นส าหรับนักเรียน  เครื่องคิดเลข แฟลชไดร์ สมุด ปากกา 
ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เครื่องมืออุปกรณ์ช่างอุตสาหกรรม วัสดุฝึก ICT (CD) ส าหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  ระดับ ปวช. 230 บาท/ภาคเรียน  

 เครื่องแบบนักเรียน 

 เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปีในอัตรา  

 ระดับ ปวช.   900 บาท/คน/ปี  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น ประกอบด้วย 
1.กิจกรรมวิชาการ  2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  3.ทัศนศึกษา  4.การบริการสารสนเทศ/ICT 
ทั้งนี้ในการพิจารณาก าหนดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย ( ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน 
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพิจาณา งบประมาณกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้                       -  ระดับ ปวช. 475 บาท/ภาคเรียน  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

   ๔.๒ รางวัลผลงานครูในภาคเรียน ๒๕๕๗ 
               ๑ รางวัลครูดีในดวงใจ จากส านักงานคุรุสภา เขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

   นายภัทรพล   ปลงไสว  
   นางสาวดวงดาว  นวลค า  
   นางจันทร์ทิพา  ศรีพายัพ  
   นางสาวทิพวรรณ   โคกรักษา  

       ๒.รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
    นายทวีรัตน์  รอดจันทร์  
    นายวุฒิพงศ์  ตื้อค า  



    นายวัชนะ  ยังเจริญ  
    นางสาวทิพวรรณ  โคกรักษา 

 ที่ประชุม    เห็นชอบ 

 
 ระเบียบวาระท่ี   ๕ เรื่องเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 ๕.๑ เงินอุดหนุนรายบุคคล 
      ๑./ จ านวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ 10 มิถุนายน 2558  
         ระดบั ปวช.1    จ านวน  569 คน  
   ระดับ ปวช.2  จ านวน  646 คน  
   ระดับ ปวช.3  จ านวน  608 คน  
    รวมนักเรียนระดับ ปวช.   1,823 คน  
   ระดับ ปวส.1  จ านวน  595 คน  
   ระดับ ปวส.2  จ านวน  610 คน  
    รวมระดับ ปวส. จ านวน 1,205 คน     
 ที่ประชุม เห็นชอบ อนุมัติยอดนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน  
 ๕.๒  การด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
          ที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ การด าเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี และจ านวนนักเรียนเพื่อขอรับ
เงินอุดหนุนตามนโบบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 
 ๕.๓ แผนพัฒนาวิทยาลัย  
 ๕.๔ แผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557  
 ๕.๕ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
         ที่ประชุม  เห็นชอบและรับรอง แผนพัฒนาวิทยาลัย แผนปฎิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2557 และ รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งผลจากรายงานการประเมินตนองปีการศึกษา 2557 รวม 7 มาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.80 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556 จะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่สูงกว่า แต่ก็พบว่ามีตัวบ่งชี้บาง
ข้อที่ยังต้องปรับปรุงจ านวน 1 ข้อ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ซึ่งทางวิทยาลัยจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ต่อไปในอนาคต 
 ระเบียบวาระท่ี   ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  

  ๖.๑  ผู้อ านวยการ โดยฝ่ายวิชาการ เสนอพิจารณาการพัฒนาสื่อการสอนสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่องพิมพ์ภาพบนวัสดุ  และห้องปฏิบัติการมัลติมิเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
การการเรียนการสอนและสอดคล้องกับอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต ใช้งบประมาณ ทั้งสิ้นประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ที่ประชุม เห็นชอบ  



  ๖.๒  ผู้อ านวยการ โดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  เสนอพิจารณากรอบความ  
ร่วมมือกับอ าเภอบางละมุงในการป้องกันความเสี่ยงจากสังคมท่ีมีต่อนักเรียน นักศึกษา  โดยจะขออนุมัติ 
ลงนามความร่วมมือ MOU ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  และขออนุมัติจัดตั้งศูนย์สอบธรรมะศึกษาใน 
สถานศึกษา โดยท าความร่วมมือกับมหามงกุฎราชวิทยาลัย   

ที่ประชุม เห็นชอบด าเนินการ  
  
 

เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๐๐ น. 
 
      ลงชื่อ...........................................ผู้จดรายงานการปะชุม  
                         (นายภัทรพล  ปลงไสว) 
                  ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ 
          ผู้บันทึกการประชุม 
      
 
 
     ลงชื่อ........................................... 
      (นายนิคม หมดราคี)  
                      ต าแหนง่ ผู้รบัใบอนญุาต 
           ผูต้รวจรายงานการประชุม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ปีการศึกษา 2557 

บทสรุปผู้บริหารผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา   ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของการอาชีวศึกษา 
1. ตัวบ่งชี้ระดับดีมากจ านวน 28 ตัวบ่งชี้ 

2. ตัวบ่งชี้ระดับดีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 

3. ตัวบ่งชี้ระดับพอใช้จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

4. ตัวบ่งชี้ระดับต้องปรับปรุงจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

5. ตัวบ่งชี้ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนจ านวน - ตัวบ่งชี้ 

1. ระดับตัวบ่งช้ี 

     1.1. ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 33 ตัวบ่งชี้ 

     1.2 ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

2. ระดับมาตรฐาน 

     2.1 มาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 7 มาตรฐาน 

     2.2. มาตรฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน - มาตรฐาน 
3. ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
              ผ่านเกณฑ์การประเมิน                         ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
หมายเหตุ  :  ผลการประเมินพิจารณาตามประกาศ สช. เรื่อง การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ประเภทอาชีวศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 8 เม.ย. 2558 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 รวม เฉลี่ย 

1 5 5 5 2 4  3 5 5    34 4.25 

2 5 5 5 5 5        25 5.00 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 59 4.92 

4 5            5 5.00 

5 5 5           5 5.00 

6 5 5 5 5         20 5.00 

7 5 4           9 4.50 

รวมทั้ง 7 มาตรฐาน 157 4.81 

มาตรฐานที ่
ตัวบ่งชี้ที่ 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ปีการศึกษา 2557    

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 2 ปรับปรุง 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 3 พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 

รวม 4.25 ด ี
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 5 ดีมาก 

รวม 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 4 ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ  5 ดีมาก 

รวม 4.92 ด ี
มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 ดีมาก 

รวม 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู 5 ดีมาก 

รวม 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

5 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ดีมาก 

รวม 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 4 ดี 

รวม 4.5 ด ี
รวม 7 มาตรฐาน 4.81 ด ี
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จุดเด่นของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

1) มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหา  
                  กษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
                  ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

       ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 ระดับคุณภาพในส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนในการด าเนินงานเป็นอย่างดี 
3) ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้ความส าคัญในการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 

 นวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
4) วิทยาลัย ฯ มีการก าหนดมาตรฐานของวิทยาลัย ฯ และพัฒนาระบบกลไกการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบ 3 จาก สมศ.ได้ส าเร็จ 
 
 

จุดควรพัฒนา   
1. เนื่องจากวิทยาลัยฯ อยู่ในแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิงในพ้ืนที่

จ านวนมากจึงควรสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆในการก ากับติดตามผู้เรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

2. วิทยาลัยฯ ควรใช้ความได้เปรียบในการที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ 
สามารถที่จะพัฒนาทักษะ หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านภาษาให้มากข้ึน  

3. วิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางในการพัฒนาผลการทดสอบมาตรฐานระดับต่างให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  
1. วิทยาลัยฯ ควรแสวงหาทุนจากภายนอกในการสนับสนุนการจัดท าผลงาน นวัตกรรม 

งานวิจัย เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆ 
2. วิทยาลัยฯ ยังต้องเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรโดยการส่งประกวด แข่งขัน ในเวทีระดับ

ภาคและประเทศใหม่มากขึ้น อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  
3. วิทยาลัยฯ ควรพัฒนา หลักสูตรวิชาชีพต่างของวิทยาลัยฯ ให้มีความโดดเด่นเป็นที่สนใจ

ของชุมชน และชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยในอนาคต  
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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา  2557 
 

ตอนที่ 1  
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
   ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา      [รหัสสถานศึกษา  82200404 ] 

 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  ปี พ.ศ.  2539 
   ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 189/30 หมู่ที่ 11  ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา   ต าบล หนองปรือ     

อ าเภอบางละมุง    จังหวัด ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 0 3830 0164-5       
โทรสาร  0 3830 0626   E-mail: aksorntechno@hotmail.com   
 Website: http://a-tech.aksorn.ac.th 

  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  3  /ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรี  
  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
 2.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 

 อยู่ในย่านธุรกิจการค้า 
 ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน 
 ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ 
 ใกล้แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของประเทศ 
 ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกันมากถึง  14 แห่ง  

 แบ่งเป็น  เอกชน 11 แห่ง รัฐบาล  3  แห่ง 
 

  2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  
เมืองพัทยา  เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเล จัดได้ว่ามีความสวยงาม
อีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 
กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ 
พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียนปัจจุบัน ได้มีแผนเสนอชื่อเมืองพัทยาต่อยูเนสโก ให้เป็นเมือง
ภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการถ่ายท าภาพยนตร์ที่พัทยาไม่น้อยกว่า 300 เรื่องต่อปี และรายได้ร้อยละ 90 
มาจากการท่องเที่ยว 
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เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ  
และเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภาคตะวันออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ   ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อย
ละ 87 ประกอบอาชีพด้านการค้าและการบริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ นอกนั้นประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การประมง  และการค้าขาย  ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยประมาณ  
270,000  บาท/คน/ปี   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
       1.  การอุตสาหกรรม 
               อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญที่สุดของเมืองพัทยา 
ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม  โดยกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น โรงแรม  บังกะโล  ไนท์คลับ  เป็นต้น  มีโรงงาน
อุตสาหกรรมร้อยละ 3  เช่น โรงงานท าคอนกรีต อิฐบล็อก  แผ่นพ้ืนคอนกรีต   วงกบประตูหน้าต่าง   
โรงงานแป้งมันส าปะหลัง   โรงงานอัดมันเส้น  เป็นต้น 
      2.  การเกษตรกรรม   
               พ้ืนที่เกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณต าบลห้วยใหญ่  และต าบลหนองปลาไหล 
โดยมีการปลูก   มันส าปะหลัง  สับปะรดและมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพด้านนี้
ประมาณร้อยละ 3 เพราะปัจจุบัน ที่ดินมีราคาสูง   ท าให้การลงทุนการเกษตรน้อย 
      3.  การพาณิชยกรรมและการบริการ    
               มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 4 เช่น การท าธุรกิจ การค้าปลีก 
ธุรกิจ   น าเข้า–ส่งออก  และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  ประเภทขายหรือเช่าอุปกรณ์ในการ
อ านวยความสะดวก  และความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยว   เช่น การให้เช่ารถจักรยานยนต์ , เรือเจ็ทสกี, 
เรือน าเที่ยว, เรือลากร่ม,  เรือลากกล้วย  และธุรกิจอื่นๆ จ านวนมาก 
 
             4. ข้อมูลของผู้ปกครอง  
 ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 เป็นนักเรียนในพ้ืนที่
ดั้งเดิมในอ าเภอบางละมุงเขตพ้ืนที่ติดกันได้แก่ อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา กิ่งอ าเภอเกาะล้าน และอีกร้อยละ 
35 เป็นผู้ปกครองที่เป็นประชากรแฝงในเขตเมืองพัทยา มีความหลากหลายทางการศึกษา และอาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูง 

5. ประวัติ สถานศึกษา  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยา [ รหัสสถานศึกษา  82200404 ] ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งให้เปิดท า 
การในปีพุทธศักราช 2539 และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา        จากเดิม “โรงเรียนอักษร
เทคโนโลยีพัทยา” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
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พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ) ในก ากับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรีเขตที่ 3 

ก่อตั้งโดย อาจารย์นิคม  หมดราคี  ผู้รับใบอนุญาต  ตั้งอยู่เลขท่ี 189/30 หมู่ที่ 11 ถนนเทพ
ประสิทธิ์   ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150   เปิดท าการเรียนการสอนในปี 
พ.ศ.2539 เป็นปีแรกและ มีการพัฒนาเป็นล าดับ ดังนี้ 
          ปี พ.ศ. 2539 มีอาคารเรียน  1 อาคาร คือ อาคารA และโรงฝึกงาน เปิดท าการสอนใน
หลักสูตรราชมงคลระดับ ปวช. และ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  ช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า และ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์            
          ปี พ.ศ. 2540 แต่งตั้ง ดร.มัลลิกา หมดราคี ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียนอักษร
เทคโนโลยีพัทยา ท าการ สร้างอาคารเรียนเพิ่มข้ึน 1 อาคาร   คือ อาคาร B และ ได้ขออนุญาตเปลี่ยน
หลักสูตรเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษา รวมทั้งเปิดหลักสูตรพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกการบัญชีและ
การขาย  
           ปี พ.ศ. 2542 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพ่ือใช้เป็นสนามบาส เกตบอล วอลเล่ย์บอล  
และใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

                               ปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ท าการเปิดศูนย์การศึกษา
นอกสถาบันของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตและก่อสร้างหอประชุมโดยใช้เป็นศูนย์ศึกษาทางไกลด้วย 
ระบบ  V idio  Conferenc e   และปรับขยายห้องเรียนให้มีระบบปรับอากาศ  ครบทุกห้อง  ในปีนี้
ทางโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ เพ่ือขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจากต้นสังกัด คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการ
รับรองคุณภาพใน  ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา  และ ในด้านการก่อสร้างทางโรงเรียนได้เริ่ม ก่อสร้าง
อาคารใหม่อีก 1 หลัง คือ อาคาร C  เป็นอาคาร 3 ชั้นโดยใช้เป็นสถานศึกษาคอมพิวเตอร์ ห้อง
ประชุมเล็ก ห้องเรียน ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
            ปี พ.ศ. 2544  เปิดท าการใช้อาคาร C อย่างเป็นทางการและปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ใหม่โดยแบ่งหน้าที่การบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฝ่ายวางแผน
และพัฒนา  ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
             ปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้จัดซื้อท่ีดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังของโรงเรียนอักษรเทพ
ประสิทธิ์เป็นเนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ โดยก่อสร้างเป็นโรงฝึกงาน  สนามกีฬา  ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ใน ปี
การศึกษา 2546 รวมทั้งสร้างห้องรับรองเพ่ือใช้ส าหรับ การรับสมัครนักเรียน  รับรองแขกของ
โรงเรียน และใช้เป็นห้องประชุมผู้บริหาร  ทั้งสร้างอาคารใหม่เพ่ิมเติมอีก 1 หลังเป็นอาคาร 4 ชั้น 
เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์วิทยบริการประกอบด้วย ห้องสมุด  และศูนย์ภาษาต่างประเทศ  และได้แต่งตั้ง
อาจารย์สมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 
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ปี พ.ศ. 2546    ท าการพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานวิชาการและงานปกครองของโรงเรียนเพื่อบริการแก่ ครู 
นักเรียนและผู้ปกครอง 

ปี พ.ศ. 2550 ทางโรงเรียนเปิดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตร 1 ประเภทวิชา 2 สาขาวิชา 4 
สาขางาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หลักสูตรทวิภาคี : DVT) มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขา
งานการโรงแรม  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว(หลักสูตรทวิภาคี: DVT) มี 1 สาขาวิชา 3 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขา
งานบริการส่วนหน้าโรงแรม   สาขางานแม่บ้านโรงแรม   และสาขางานครัวโรงแรม 

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารโรงภาพยนตร์เป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นที่
นั่งพักผ่อน และติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ทไร้สายจ านวน 10 จุดให้บริการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเวลา
ว่างและชั้น 2 เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรม มีความจุ 500 ที่นั่ง  

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์พร้อมห้องเรียนเป็น
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นพื้นท่ีฝึกปฏิบัติสาขาวิชาช่างยนต์ และชั้น  2 เป็นห้องเรียน
พร้อมห้องคอมพิวเตอร์เปิดหลักสูตรเพ่ิม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก เป็นระบบทวิภาคี (DVT) โดย
ความร่วมมือกับบริษัท ซี.พี.ออล์ล จ ากัด  (มหาชน)  จัดสร้างสนามฟุตบอลเพ่ิมเติมให้นักเรียน
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม 1 ชั้นเป็น 3 ชั้น จากเดิม 2 
ชั้น  เพิ่มห้องแบ่งเป็นห้องทฤษฎี 3 ห้องห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 
ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และได้เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 1 ห้องเพ่ือทดแทนเครื่องที่ใช้งาน
มาครบระยะเวลาและในปีการศึกษา 2554  โรงเรียนด าเนินการวางแผนกก่อสร้างอาคารเรียน 5  ชั้น
อีก 1 อาคาร เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่รองรับนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 ต่อไปและนายสมชาย  ทิพย์
ประเสริฐสุข ได้ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ปี พ.ศ.2554 ได้แต่งตั้ง นายภัทรพล  ปลงไสว เป็นผู้อ านวยการ  และสร้างอาคารเรียนช่าง 
อุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 อาคารเพ่ือใช้เป็นการเรียนการสอนประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ ปวส. และปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. เป็น
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา        จากเดิม “โรงเรียนอักษร
เทคโนโลยีพัทยา” เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2554 ) ในก ากับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรีเขตที่ 3 
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ปี พ.ศ.2555 คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนก่อสร้างอาคารส านักงาน-อาคารเรียน
รวม 7 ชั้น  และ อาคารหอประชุม-ศูนย์วิทยบริการ 3 ชั้น งบประมาณ 150 ล้านบาท  วิทยาลัยฯ ผ่าน
การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4 ด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดี เป็น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ ชลบุรีที่ได้รับการรับรอง จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.   

ปี พ.ศ.2556  วิทยาลัยฯได้รับรางวัล ส่งเสริมการออม ดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 
2557 โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน (ตุลาคม 2557) และมีผู้บริหารและครูได้รับ
รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ มากถึง 32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด
แข่งขันในสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มากถึง 89 รางวัล  

          ปีการศกึษา 2557  วิทยาลัยฯเปิดใช้งานอาคารส านักงานและเรียนรวม 7 ชั้น พร้อม อาคาร
นิคมกาญจนา เป็นหอประชุมศูนย์วิทยาบริการ ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพ่ิม 
2 สาขาวิชาได้แก่ ระดับ ปวส. สาขาการตลาด และสาขาเทคนิคยานยนต์ โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ  ในปีนี้วิทยาลัยฯท าความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 มีผู้บริหารและครูได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอก 23 รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน 
รายการต่างๆ ถึง 62 รางวัล รวม 180 คน และวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมฮอลิเดย์ 
อินท์ และ โรงแรมฮิลตันพัทยา ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมฯ  
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5.แผนผังวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลข 1   อาคารเรียน A   หมายเลข 10   สนามฟุตบอล 
หมายเลข 2   ลานอักษรา   หมายเลข 11   โรงฝึกงาน งานรถยนต์  
หมายเลข 3   อาคารเรียน D    หมายเลข 12   โรงฝึกงาน ติดตั้งไฟฟ้า  
หมายเลข 4   โรงอาหาร 1  หมายเลข 13   โรงอาหาร 2  
หมายเลข 5   โรงยิม/สนามบาส   หมายเลข 14   อาคารส านักงาน A-TECH (7 ชั้น) 
หมายเลข 6   ห้องน้ าชาย   หมายเลข 15   อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หมายเลข 7   อาคารเรียน B   หมายเลข 16   อาคารนิคม-กาญจนา   (ศูนย์ประชุมและศูนย์วิทยาบริการ)  
หมายเลข 8   อาคารเรียน C                                                                                                                          

หมายเลข 9   ลาดจอดรถมอเตอร์ไซด์                  หมายเลข 17   อาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม 
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6. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 
             ปจัจบุนัวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 
(เพ่ิมเติม พ.ศ.2557)  ในระดับ ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546 และในปี
การศึกษา 2558 ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 (รอประกาศใช้ในปี 2559)) 
  
6.1 หลักสูตรที่เปิดสอน 
          6.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แบบปกต ิ

เป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีความช านาญวิชาชีพเฉพาะด้าน มีคุณธรรมบุคลิกภาพ 
เจตคติที่เหมาะสมกับการท างาน ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษา  
2 ลักษณะคือ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรทวิภาคี ) โดยรับผู้ส าเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 
หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอน 6 สาขาวิชา คือ  

1.   สาขาวิชาช่างยนต์  
2.   สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
3.   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
4.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
5.   สาขาวิชาการบัญชี  
6.   สาขาวิชาการตลาด  

 
          6.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Education) 

         การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาอบรมฝึกหัดวิชาชีพให้แก่ 
ผู้ส าเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือเทียบเท่า  เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน  3 ปี โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า  นักศึกษาที่ส าเร็จ
จากระบบนี้จะเป็นพนักงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม  มีความสามารถท้ังทางด้านทักษะ  ความรู้ และความ
เลื่อมใส ศรัทธาในวิชาชีพที่ได้รับ  สามารถหางานท าได้ง่าย  เพราะนักเรียนในระบบนี้จะผูกพันกับ
สถานประกอบการมากกว่าระบบการเรียนแบบอื่น ๆ ส่วนสถานประกอบการยังได้บุคลากรที่ตรงตาม
ความต้องการของตนเอง  เนื่องจากนักศึกษาได้รับการฝึกอาชีพ  ตามลักษณะของงานสถาน
ประกอบการมาโดยตลอด  ซึ่งสถานประกอบการ  ไม่ต้องน านักศึกษาที่จบแล้วไปฝึกอบรมหรือฝึกงาน
อีก ปัจจุบัน เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรม   สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
 

6.1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ปกติ 
วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นแบบปกติรับสมัครผู้ที่มี

พ้ืนความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)หรือเทียบเท่า ม.6 ใช้เวลาเรียน  2 ปี เปิดสอน 6 
สาขาวิชา คือ 
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1. สาขางานการบัญชี  4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  
2. สาขาวิชาการตลาด  5.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์  
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

 
          6.1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) แบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Education) 

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี รับสมัครผู้ที่มีพ้ืนความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 2 ปี เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาการโรงแรมและ
บริการและจะเปิดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2557 – 2559 อีก 6 สาขาวิชา ใช้ปีการศึกษา 2557 ได้ขออนุญาต
เปิดสาขาการตลาดและช่างยนต์เรียบร้อยแล้ว 
 

6.1.5  จัดฝึกการอบรมวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ ตามโครงการต่าง ๆ เช่น 
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ A-TECH  
2. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
3. โครงการ A-TECH Smart Service 

 
7. เอกลักษณ์ 

   สถาบันเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต 
 

8. อัตลักษณ์ 
      มีวินัย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
 

9. ความหมายสัญลักษณ์ 
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แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

 

 

 

                                                              อาจารย์นิคม  หมดราคี 
                                                             ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               ดร.มัลลิกา จันตะบุตร 
                                                                       ผู้จดัการ 
 
 
 
 
 
 
 

               นายภัทรพล ปลงไสว  
                                                                    ผู้อ านวยการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาสถานศึกษา คณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานทรัพยากรบุคคล 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานจัดซื้อและพัสด ุ
- งานอาคารสถานที่และ 
   ยานพาหนะ 
- งานทะเบียน 
- งานกองทุนนักเรียน 
- งานกองทุนบุคลากร 
- งานศูนย์อาหาร 
- งานประกันอุบัติเหต ุ

 

- งานฝ่ายเทคโนโลย ี

   สารสนเทศ 

- งานวางแผนและพัฒนา 

- งานงบประมาณ 

- งานความร่วมมือ 

- ศูนย์วิจัยและพัฒนา 

   นวัตกรรมการศึกษา 

-  ศูนย์แนะแนวการศึกษา 

- ศูนย์ฝึกอาชีพและ 

   จัดหางาน 

- งานฝ่ายพัฒนาวินัย 

- งานฝ่ายกิจกรรม 

- งานฝ่ายกิจการพิเศษ 

- งานนักศึกษาวิชาทหาร 

- งานอาจารย์ที่ปรึกษา 

- งานติดตามดูแลนักเรียน 

- งานชมรม 

- งานสารเสพติด 

- งานจราจรและความ 

  ปลอดภัยในสถานศึกษา 

- งานฝ่ายวิชาชีพ 

- งานพัฒนาหลักสูตรและ 

  การสอน 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานทวิภาคีและการ 

   ฝึกงาน 

- งานสื่อการเรียนการสอน 

- ภาควิชาอุตสาหกรรม 

   และการท่องเที่ยว 

- ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
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8. ข้อมูลด้านการบริหาร 
      8.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 
ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารง ต าแหน่ง 
1 นายนิคม          หมดราคี ประธานกรรมการ 2 ปี 
2 ดร.มัลลิกา        จันตะบุตร รองประธานกรรมการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2556-2557 3 นางสาวนงค์นุช  สมุทรดนตรี กรรมการ/ผู้แทนครู 
4 ดร.ปวีณา         หมดราค ี กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 นาวาเอกยอดธง  อาทมาท กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นายเชาวฤทธิ์    ฟูกิจนาวิน กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง  
7 นายภัทรพล      ปลงไสว กรรมการและเลขานุการ  
8 นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  

  
  8.2  ผู้รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล         นายนิคม  หมดราคี                             . 

โทรศัพท ์038-300164-5        E- mail.      aksorntechno@hotmail.com              . 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี    สาขา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการ                  . 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน                                                      . 
 

  8.3  ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล              นางมัลลิกา  จนัตะบุตร                        . 
โทรศัพท ์038-300164-5        E- mail.      aksorntechno@hotmail.com              . 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาเอก    สาขา                  บริหารการศึกษา                        . 
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน                                                      . 
 

8.4  ผู้อ านวยการ  ชื่อ – สกุล           นายภทัรพล  ปลงไสว                           . 
โทรศัพท์    080-5635540    E- mail..      p.pattarapon@hotmail.com                 . 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา             สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา                     
ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่    พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน                                                      . 
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9. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอื่น ๆ  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - 1 - - 1 - - 

ผู้จัดการ 1 1 - 1 - 1 - - - 

ผู้อ านวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

ครู 75 75 - 45 29 - 4 71 - 

บุคลากรทางการศึกษา 24 24 - 14 10 - 10 13 1 

บุคลากรสนับสนุน 20 20 - - 20 - - - 20 

รวม 122 122 - 62 59 1 16 84 21 

 
ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   

                    งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทัว่ไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู 

              และบคุลากรทางการศึกษา 
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จ าแนกครูตามสาขาวิชา/สาขางาน (รวม ปวช.และ ปวส.) 

 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 

จ า
นว

น 
 (ค

น)
 สถานภาพ 

ใบประกอบ
วิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่ม ี

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

ร ี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
  1.1 สาขาวิชาพาณิชยการ          
      1.1.1 สาขางานการบัญชี 4 4 - 3 1 - - 4 - 
      1.1.2 สาขางานการขาย 4 4 - 4 - - - 4 - 
      1.1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 - 8 - - - 8 - 
      1.1.4 สาขางานธุรกิจค้าปลีก 3 3 - 2 1 - - 3 - 
2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม          
  2.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล          
      2.1.1 สาขางานยานยนต์ 9 8 1 8 1 - 1 8 - 
  2.2 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์          
      2.2.1 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 3 3 - 2 1 - - 3 - 
      2.2.2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 3 3 - 3 - - - 3 - 
3.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
   3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและท่องเท่ียว          
        3.1.1 สาขางานการโรงแรม 3 3 - 3 - - - 3 - 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ          
   1.1 สาขาวิชาการบัญช ี 2 2 - - 2 - - 2 - 
   1.2 สาขาวิชาการตลาด 4 4 - 3 1 - 1 3 - 
   1.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4 4 - - 4 - - 4 - 
2. ประเภทอุตสาหกรรม          
   2.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล          
        2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 3 3 - - 3 - 2 1 - 
   2.2 สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง          
        2.2.1 สาขางานเคร่ืองกลไฟฟ้า 2 2 - - 2 - - 2 - 
   2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์          
        2.3.1 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 3 - - 3 - 1 2 - 
   2.4 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
        2.4.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 2 2 - - 2 - - 2 - 

รวม 57 56 1 36 21 - 5 52 - 

หมายเหตุ : ไม่รวมครูกลุ่มวิชาสามัญ จ านวน 18 คน  
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10. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และช้ันปี   
        (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 ประจ าปีการศึกษา 2557) 

หลักสูตร/ประเภทวิชา จ านวนนักศึกษา 

ปกต ิ ทวิภาค ี

ปวช.     
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 475 19 
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 796  
- ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  165 
               รวม 1,455 184 
ปวส.    
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 248  
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 606  
- ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  143 

รวม 854 143 
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา 2,452 327 

     หมายเหตุ: รวมท้ังสิ้น 2,602 คน 

11. เกียรติประวัติของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
 11.1  ระดับ สถานศึกษา 
  8.1.1 โล่รางวัล ดีเด่น การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมการออม  

ประจ าปี 2557 สายอาชีวศึกษา ประเภทสถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน 2001-3000 คน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2557 จากธนาคารออมสิน 

  8.1.2 โล่รับรองสถานประกอบการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  กรมพัฒนาฝีมือ  
แรงงาน กระทรวงแรงงาน   

   
 11.2 ระดับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
  8.2.1 นายภัทรพล ปลงไสว รางวัลครูดีในดวงใจ  ประจ าปี พ.ศ.2557 จาก 

ส านักงานคุรุสภาพเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
8.2.2 นางสาวดวงดาว  นวลค า รางวัลครูดีในดวงใจ  ประจ าปี พ.ศ.2557 จาก 

ส านักงานคุรุสภาพเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
8.2.3  นางจันทร์ทิพา  ศรีพายัพ รางวัลครูดีในดวงใจ  ประจ าปี พ.ศ.2557 จาก 

ส านักงานคุรุสภาพเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
   8.2.4  นางสาวทิพวรรณ  โคกรักษา รางวัลครูดีในดวงใจ  ประจ าปี พ.ศ.2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาพเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3  
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   8.2.5  นายทวีรัตน์  รอดจันทร์ รางวัลหนึ่งแสนครูดี   ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.6  นายวุฒิพงศ์  ตื้อค า  รางวัลหนึ่งแสนครูดี   ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.7  นายวัชนะ  ยังเจริญ  รางวัลหนึ่งแสนครูดี   ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.8  นางสาวทิพวรรณ  โคกรักษา  รางวัลหนึ่งแสนครูดี   ประจ าปี พ.ศ. 2557 
จาก ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.9  นางชาญา  สมแก้ว  รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2557 
จาก ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.10  นางสาวเกวลี  เกตุแจ้  รางวัลบุคลากร สายสนับสนุนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 
2557 จาก ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.11  นายพงศกร  มีชัยเจริญวงศ์  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2557 
จาก ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.12  นางธีราพร  สามเจริญ  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.13  นางสาววัชราภรณ์  วงศ์สุนทร  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2557 
จาก ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.14  นางสาวณัชมณ  เพ็งศรี  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.15  นางสาวเสาวภา  โมริดา  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.16  นายไพบูลย์  ทองยอด  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.17  นางสาวดวงดาว  นวลค า  รางวัลครูสดุดี  ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.18  นายเกรียงศักดิ์  ไชยภาพ  รางวัลครูสดุดี  ประจ าปี พ.ศ. 2557 จาก 
ส านักงานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
   8.2.19  นายไพรวัลย์  นพตะนา  รางวัลเหรียญเงินการประกวดงานวิจัย  ของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 

  8.2.20  นายพงศกร  มีชัยเจริญวงศ์  รางวัลเหรียญเงินการประกวดงานวิจัย ของ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
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  8.2.21 นางสาวเสาวภา  โมริดา  รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดงานวิจัย ของ 
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 

  8.2.21  นางสาวปิยะมาศ  สาระขันธ์ รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดงานวิจัย  
ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 

  8.2.22 นางวัชรี  สีแดง  รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดงานวิจัย ของสมาคม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
 

11.3 ระดับ นักเรียน นักศึกษา 
 11.3.1  รางวัลระดับประเทศ และระดับภาค 

1. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี 
วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

   1.1) รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง 
 1.  นางสาวสุวรรณา  ภักดีรัตนมิตร  
2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้

โปรแกรมAdobe Photoshop CS6 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี วันที่ 2  
กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

 2.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน 
  1.  นายแก้วขวัญ  วัชรเนตร  
 2.2) รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นางสาวโชติกา  บุญชู  
  2.  นายนันทวัฒน์  คงเกษตร  
3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การสร้าง

ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 
ชลบุรี วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

 3.1) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายกิตติภัทร  ข าเจริญ  
  2.  นายณัฐพล  กนกวิบูลย์ศรี  
 3.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
  1.  นางสาวนิดานุช  วัสสะธารา  
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 3.3)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นายทศพล  วนสันเทียะ  
  2.  นายจิตรภานุ  ช านิประเสริฐกุล  
  3.  นายประชารักษ์  โพธิ์นอก  
4. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี ของสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

 4.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นางสาวสุกัญญา  เอ่ียมสวัสดิ์  
5. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาการโรงแรม ของสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

 5.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นางสาวปวิชญา  กลิ่นมี  
 5.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
  1.  นางสาวธรรมธิดา  ค าแก้ว  
  2.  นางสาวภัคณัฐ์  เจียรสุข  
  3.  นางสาวศศิธร  แสงทอง  
  4.  นางสาวพัชราภรณ์  ศรีขันธ์ซ้าย  
 5.3)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นางสาวสุมาภรณ์  คุ้มประยูร  
  2.  นางสาวเบญจวรรณ  ค้าขาย  
  3.  นายพงศธร  กุนากาล  
  4.  นางสาววิภาพร  เย็นทรัพย์  
  5.  นางสาววิชุดา  ม่วนน้อย  
6. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 

ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 
2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

 6.1)   รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง 
  1.  นายอภิวัฒน์  พิลาวุธ  
  2.  นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ศรี  
7. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาการใช้โปรแกรมและการ

ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า PLC ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
กลาง ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี วันที่ 2  กุมภาพันธ์  
2558 ได้แก่ 
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   7.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง 
    1.  นายชวลิต  แสงผาลา  

8. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาเครื่องเสียง  ของสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

 8.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
  1.  นายจิรายุส  เอกวัฒน์  
  2.  นายธนดล  โปร่งจิต  

   8.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
    1.  นายธวัชชัย  เซ็มมะ  
    2.  นายนพรัตน์  แสวงแก้ว 

9. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งท่ี 1 สาขาเครื่องรับโทรทัศน์  ของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 ได้แก่ 

   9.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
    1.  นายภาธร  สว่างแสง  
    2.  นายวัชรพงศ์  อ่ิมเจริญ     

 10) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงาน (MS-office- 
2010) ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 
2558 ได้แก่ 

     10.1)  รางวัลเหรียญทองแดง 
  1.  นายทวีศักดิ์  รักษา  
  2.  นางสาวธนภรณ์  จดแตง  
  3.  นางสาวรัตติยา  ศรีชัยมูล  
11)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงานโปรแกรม

ส าเร็จรูป  (Microsoft Access 2010) ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 11.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน 
  1.  นางสาวพัชรพรรณ  เครือแก้ว  
  2.  นายฉัตรดนัย  รักษาพล  
  3.  นายสหรัฐ  สุทธิรักษ์  
12)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงานโปรแกรม

ส าเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page)  ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
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ไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 
    12.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
     1.  นางสาวแสงอรุณ  บุญโสม  
    12.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
     1.  นางสาวสุวรรณา  ภักดีรัตนมิตร  

13)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงานโปรแกรมการ
สร้างเว็บเพจ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  
ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 
2558 ได้แก่ 
    13.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
     1.  นางสาวกฤติยา  กาญจนเตมีย์  
     2.  นางสาวภาลินี  มณีรุ่ง  
    13.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
     1.  นายพชร  ชุ่มแจ่ม  

14) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงานการใช้โปรแกรม 
Adobe Photoshop CS5 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
กลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 
13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 
    14.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
     1.  นายแก้วขวัญ  วัชรเนตร  
     2.  นางสาวโชติกา  บุญชู  
     3.  นายนันทวัฒน์  คงเกษตร  
     4.  นางสาวปาริชาต  ใบเงิน  
     5.  นางสาวณิชากร  วัสสะธารา  
     6.  นางสาวภานุชนาถ  ผิวเงินยวง  

15)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงานโปรแกรมการ
สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS5 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 
    15.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
     1.  นายทศพล  วนสันเทียะ  
     2.  นายณัฐพล  กนกวิบูลย์ศรี  
     3.  นายประชารักษ์  โพธิ์นอก  
    15.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
     1.  นางสาวนิดานุช  วัสสะธารา  
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16) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงานการใช้โปรแกรม
สื่อประสมมัลติมิเดีย ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง 
ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 
มกราคม 2558 ได้แก่ 
    16.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
     1.  นายธนพัฒน์  อภัย  
     2.  นางสาวจรรยาพร  แก้วอ าไพ  
     3.  นางสาวสุนิสา  แก้วสม  

17) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ส านักงานการใช้โปรแกรม 
Adobe Illustrator CS5 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาค
กลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 
13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 
    17.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
     1.  นางสาวเกวลิน  ศรีหาบุตร  
     2.  นายปิยชนน์  เกี้ยวไทยสงฆ์  
     3.  นางสาวนัทติมา  ละอายทุกข์  
     4.  นางสาวอุมาพร  จิตรมั่น  
     5.  นางสาวณัฐกานต์  เขียวอ่อน  
    17.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
     1.  นางสาวสุวนันท์  วรพิมพ์รัตน์  

18)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรม
ส าเร็จรูป (Microsoft visual basic 2010)  ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 
ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 
    18.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
     1.  นายภาคินัย  จิตตประกอบ  

19) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาการบัญชี ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 19.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
  1.  นายสุริยพงศ์  ปั้นประสงค์  

    19.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
     1.  นางสาวสุกัญญา  เอ่ียมสวัสดิ์  
     2.  นางสาวศศิวิมล  โชติกร  
    19.3)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
     1.  นางสาวเจนจิรา  จันทร์ทอง  
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     2.  นางสาวจุฑามาศ  ช านาญกุล  
     3.  นายชิษณุพงษ์  บุญทรง  
     4.  นางสาวอริษา  จูบ้านพร้าว  
     5.  นางสาวฉวีวรรณ  จันทรา  

20) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชา เทคนิคการขายสินค้าและบริการ  ของ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
ได้แก่ 

 20.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
  1.  นางสาวรัตติกาล  พรมชาติ  
  2.  นางสาวศริมน  นาแล  
  3.  นางสาวสุนิสา  ศรีทอง  
  4.  นางสาวสุวิภา  วารินทร์  
21) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ของ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
ได้แก่ 

21.)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
  1.  นายอาดูร  วราสินธุ์  
22) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชางานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 

ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
ได้แก่ 

 22.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายพงศกร  พวงส าลี  
23) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชางานทดสอบปั๊มและหัวฉีด  ของสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 23.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายธวัชชัย  คุ้มสังข์  
24)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิน) ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 24.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นายเสรี  สารีสุข  
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25)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชางานช่างปรับ ของสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 25.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นายพงษ์ก าแพง  นาคพงษ์  
26) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ของสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 26.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
  1.  นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ศรี  
27) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 27.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายวีรยุทธ  เป็งสวัสดิ์  
  2.  นายพรพิพัฒน์  ไพบูลย์  
28) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ของสมาคม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 28.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายสมเกียรติ  วัฒนสมบัติ  
  2.  นายธวัชชัย  ทองประทุม  
29)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาวิชาวงจรดิจิตอล ของสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557 
 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 29.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายมนัสวี  เขียวอรุณ  
  2.  นายธนากร  นันทเกิด  
  3.  นายคมกฤช  นิยมโชค  
 29.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
  1.  นายณัฐพล  เลขากลาง  
  2.  นายวัชรพงศ์  อ่ิมเจริญ  
30) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ของสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 
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 30.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายประเวศน์  ตาอินทร์  
  2.  นายปรีชา  สนั่นนอก  
31) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับช่างอุตสาหกรรม 

ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
ได้แก่ 

 31.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายปริวัฒน์  ปี่ทอง  
  2.  นายศิวกร  อุทัยชลานนท์  
  3.  นายนพรัตน์  เรืองบ้านโคน  
  4.  นายศราวัจน์  ชัยวลีศรีเกษม  
  5.  นายราชัน  ประทุมสวัสดิ์  
  6.  นายณฐพล  ใจเย็น  
  7.  นายกฤษดากร  หวังใจสุข  
  8.  นายภาณุพงศ์  เอมสุรินทร์  
  9.  นายภูวเดช  คุ้มรักษา  
  10. นายสรัล  รู้รอบ  
  11. นายพีระพงศ์  ชูประเสริฐ  
  12. นายจิรายุส  หมวกคลุ้ม  
  13. นายธนกฤต  หาญสกุลชัย  
 31.2)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  
  1.  นางสาวนาตาชา  วิเชียรฉาย  
  2.  นายอชิตพล  นาคพันธ์  
  3.  นายวันเฉลิม  ฉิมอ่อง  
  4.  นายธนกฤษ  สาคร  
  5.  นายต้นตระการ  แก่นนอก  
  6.  นายจิรายุทธ  กลิ่นหอม  
  7.  นายสราวุฒิ  สีสวาท  
  8.  นายเกียรติศาสาตร์  บัวเมือง  
 31.3)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นายอดิศักดิ์  วงศ์ชมพู  
  2.  นายปริญญา  โกบุตร  
  3.  นายนพรัตน์  แสวงแก้ว  
  4.  นายอภิสิทธิ์  เกษรุ่งเรือง  
  5.  นายอนุศิษฎ์  สรณะไตร  
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  6.  นายธวัชชัย  ทองประทุม  
  7.  นายกนก  ปรีชา  
  8.  นายธีรภัทร์  ทวิภมรกุลวงศ์  
  9.  นายจิรยุส  เอกวัฒน์  
  10. นายศิรวิทย์  ฉายสุวรรณ์  
  11. นายธนวัฒน์  ต่อมตุ้ย  
  12. นายชัชวาล  จันทะชา  
  13. นายนพเรศ  เทียนมงคล  
  14. นายธวัชชัย  เซ็มมะ  
  15. นายวัชระพล  เพชรนคร  
  16. นายศรัณย์  เทพศาสตรา  
  17. นายชาตินันท์  เสียงเสนาะ  
  18. นายสหรัฐ  อยู่ยืนยง  
  19. นายสมเกียรติ  วัฒนสมบัติ  
  20. นายอธิวัฒน์  ไชยศรี  
  21. นายชยานนท์  แก้วแสง  
  22. นายชวลิต  แสงผาลา  
  23. นายประภากร  ผิวทอง  
  24. นายปฏิภาณ  เตชะวงศ์  
 
32) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดสื่อการเรียนรู้  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  

ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
ได้แก่ 

 32.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นายสุริยพงศ์  ปั้นประสงค์  
  2.  นางสาวพลอยไพริน  ชาวสวน  
 32.2)  รางวัลรองชนะเลิกเหรียญเงิน  
  1.  นายชิษณุพงษ์  บุญทรง  
  2.  นางสาวบุศราภรณ์  เชื้อค าเพ็ง  
  3.  นางสาวธารา  ขยันคิด  
  4.  นายชัยพิทักษ์  วรรณพราหมณ์  
  5.  นางสาวกชรัตน์  โสรัสสะ  
  6.  นายชาญณรงค์  โพชนจิตร  
  7.  นางสาวเกวลิน  ศรีหาบุตร  
  8.  นางสาวณัฐมล  คุริพันธ์  
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  9.  นางสาวนันติมา  ละอายทุกข์  
  10. นายรัฐภูมิ  ฤกษ์พินัย  
  11. นางสาวศุภรัตน์  รัศมีเดือน  
 32.3)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง  
  1.  นางสาวรุจิรา  พันอุด  
  2.  นางสาวชรินรัตน์  จ าปาโพธิ์  
  3.  นางสาวนุจรินทร์  เทพนอก  
  4.  นางสาวอรพรรณ  อินต๊ะ  
  5.  นางสาวอิชยา  น้อยจาด  
  6.  นายฐาปกรณ์  รักแจ้ง  
  7.  นางสาวปิยธิดา  ทองบางหรง  
  8.  นายจิรายุทธ  พันธ์สารภูมิ  
  9.  นางสาวสโรชา  ภู่โต๊ะยา  
  10. นายธนพัฒน์  อภัย  
  11. นางสาวเพ็ญนภา  อ่อนละมุน  
  12. นางสาวสุภัทรา  นาคนวล  
33)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดสื่อการเรียนรู้ประเภทวิชาช่าง

อุตสาหกรรม ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  
ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 
2558 ได้แก่ 

33.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 
  1. นายจาตุรงค์  ทองปลิว  
  2.  นายเอกพงศ์  จงชนะถาวร  
  3.  นายสิทธิโชค  กุตโต  
  4.  นายสหรัฐ  ผลไพบูลย์  
34)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดมารยาทไทยและการสมคม  ของ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปี
การศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 
ได้แก่ 

 34.1)  รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง 
  1.  นางสาวพลอยจันทรา  เอกวงศา  
  2.  นางสาวนิลาวรรณ  จันทร์หมวก  
  3.  นางสาวมณีรัตน์  มาเยอะ  
  4.  นายดาวิล  ดาวเรือง  
  5.  นายณัฐพล  ในชัยภูมิ  
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35) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง  ของสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจ าปีการศึกษา 2557  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 35.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นางสาวปภาดา  ชะรอยรัมย์  
36)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดสุนทรพจน์ ของสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 29  ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ได้แก่ 

 36.1)  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  
  1.  นางสาวศศิธร  แสงทอง  
  2.  นางสาวน้ าทิพย์  อาจชูผา  
37.)  การแข่งขันทางวิชาการ “Father Ray Awards”สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟฟิก วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้แก่ 
 37.1  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  
  1.  นางสาวณัฐกานต์  เขียวอ่อน  
38.)  การแข่งขันทางวิชาการ “Father Ray Awards”สาขาวิชาการประกอบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้แก่ 
 38.1)  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
  1.  นายปฎิภาณ  เตชะวงศ์  
 38.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
  1.  นายคมกฤช  นิยมโชค  
39.)  การแข่งขันทางวิชาการ “Father Ray Awards”สาขาวิชาการออกแบบ

ลายปริ้นต์ (Printed Circuit Board)  วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้แก่ 
 39.1)  รางวัลชนะเลิศ 
  1.  นายธนากร  นันทเกิด  
 39.2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
  1.  นายกฤติเดช  ไกรตรี  
40.)  การแข่งขันทางวิชาการ “Father Ray Awards” การประกวดการอ่าน

ข่าวภาษาอังกฤษ วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้แก่ 
 40.1)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
  1.  นางสาวสุชานันท์  หมั่นหาดี  
41.)  การแข่งขันทางวิชาการ “Father Ray Awards”การประกวดร้องเพลง  

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ได้แก่ 
 41.1)  รางวัลชนะเลิศ  
  1.  นางสาวปภาดา  ชะรอยรัมย์  
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 41.2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
  1.  นายวริศ  วัฒนแย้ม  
 

 12. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2557  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดังนี้  
 
   เป้าหมายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (แผนกพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2554-2557) 

1.) ด้านการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  มีระบบการบริหารจัดการ 
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
    2.)  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความ
ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นที่ยอมรับของสังคมและสากล 
    3.)  ด้านการพัฒนาผู้เรียน  มีการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ที่ได้มาตรฐานและความสามารถ  
ในการพัฒนาทักษะ การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4.) ด้านการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถได ้
มาตรฐาน มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาชีพ 
    5.)  ด้านการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงในสถานศึกษา  มีมาตรฐานความปลอดภัย ที่
มีประสิทธิภาพของครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
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ตอนที่ 2  
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 
 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา       “  ศึกษาดี     มีวินัย     ใฝ่ทักษะ ”  
    1.2  วิสัยทัศน์    
   มุ่งพัฒนาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมและ

ก้าวสู่สากลอย่างมีคุณภาพ 
  1.3 เอกลักษณ์   “  สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ” 

                          

เอกลักษณ์สถานศึกษา ค าจ ากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา - วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากประชาคม
อาชีวศึกษาว่าเป็นสถาบันท่ีมีคุณภาพ  

การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ
หรือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิชาชีพใน
อนาคตได ้ 

-ร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัย มีงานท าหรือประกอบอาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง  
- ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.50  

 
1.4. อัตลักษณ์           “  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาทักษะวิชาชีพ ” 

อัตลักษณ ์ ค าจ ากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

มีวินัย   ส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน 
นักศึกษามีวินัยในตนเอง ประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบวินัย 

- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    ได้รับการยอมรับและ 
  พึงพอใจในเรื่องความมีวินัยจากประชมคมอาชีวศึกษา  
- ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  
  จากสถานประกอบการที่นักเรียนได้เข้าไปท างาน 

ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา
หาความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
ที่หลากหลาย  

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  
  วิชาชีพท่ีสถานศึกษาจัด  
- ผู้เรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ในการ 
  จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับจาก
ภายนอกในด้านทักษะวิชาชีพทุก
สาขาท่ีเปิดสอน 

- ใน 1 ปีการศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับรางวัล ระดับจังหวัด 
  หรือระดับภาค หรือประเทศ จากการแข่งขันทักษะทาง 
  วิชาชีพ และการทดสอบทางวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ  
  ครบทุกสาขาวิชา 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด  
การศึกษา  จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยสามารถบรรยายเป็นตารางหรือแผนผังแสดงความเชื่อมโยงของพันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  
เป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรม  และตัววัดของโครงการ/กิจกรรม ตามตัวอย่างความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา  
               เป้าหมายความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการ  
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
 

เป้าหมายความส าเร็จ ยุทธศาสตร์ 

1. ด้านการบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพ 

1) มีระบบการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)  
2) มีการบริหารจัดการที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษา 
3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
4) มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานใน
สถานศึกษา 
5) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและผลของการ
พัฒนาที่มีประสิทธิผล 
6)  มีส่วนร่วมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและสังคม 
7)  มีระบบการประกันคุณภาพ ที่น าความเป็นเลิศสู่สถานศึกษา 

2. ด้านการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

1) มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนให้ได้
มาตรฐานตาม  คุณวุฒิวิชาชีพ 
2) จัดทรัพยากรให้มีความเพียงพอและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
3) มีระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดประเมินผลการศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน 
4) ผลของผู้ส าเร็จการศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่วางไว้ 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อสังคม 
2)  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะประสบการณ์อาชีพ  และมีสมรรถนะ
วิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ   
3)  ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ในการพัฒนาโครงงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา  
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4)  ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมีความ
จงรักภักดี  ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 5)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานทางการศึกษา 

4. ด้านการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

1) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพ
และมี  ความเพียงพอต่อการจัดการศึกษา 
2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการการสอน พัฒนา
นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์และการวิจัย ในวิชาชีพ 

5. ด้านการบริหารจัดการ
ควบคุมความเสี่ยงใน
สถานศึกษา 

1)  พัฒนาระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทุกคนในวิทยาลัย 
2)  สร้างเสริมความรักสามัคคีในสถานศึกษา 
3)  สร้างเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4)  มีมาตรการการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน  
     สถานศึกษา 
5)  มีมาตรการป้องการมั่วสุมและการพนันในสถานศึกษา 
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 3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 30 เมษายน 2557 

รายรับ รายจ่าย 
หมายเหต ุ

รายการ บาท รายการ บาท 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,724,262.00 1. เงินเดือนคร ู 20,459,618.15   

2. ค่าธรรมเนียมอื่น 16,212,709.00  2. เงินเดือนบุคลากรอื่น 2,951,760.00   
3. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว 27,291,034.96  3. ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 2,149,162.50   

    นักเรียน   4. งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 3,195,812.00   
4. เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน   3,922,000.00  5. งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ ์ 7,032,732.78   
5. เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนา   1,862,950.00      สื่อการสอน วัสดุฝึก 

 
  

   คุณภาพผู้เรียน   5.1 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 2,615,543.17   
6. เงินบริจาค                   -    5.2 ส าหรับบริการวิชาการวิชาชีพ 359,533.50   

7. อื่น ๆ 727,709.00  5.3 ส าหรับการบริหารจัดการ 4,057,656.11   

  
6. งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้คร ู 972,479.50   

  
    และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการ 

 
  

  
    จัดประกวด จัดแสดงโครงการ  

          นวัตกรรม 
  

  
7. งบด าเนินงานตามโครงการ 648,274.80   

    กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตส านึก 
  

  
8. งบพัฒนาบุคลากร 604,871.87   

    9. ค่าสาธารณูปโภค 3,079,414.19   
    10. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,629,229.25   

รวมรับ 62,740,664.96  รวมจ่าย 54,807,437.82   
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 4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล่าสุด 

ข้อเสนอแนะ ผลการ
ด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3  เมื่อวันที 22 -24 
สิงหาคม 2555 

ผลการประเมินเห็นสมควรให้ 

“ รับรองมาตรฐานการศึกษา “ 
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้

พื้นฐานเท่ากับ 57.44 
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้

เอกลักษณ์เท่ากับ 8.00 
ผลรวมคะแนนการประเมินของตัวบ่งชี้

มาตรการส่งเสริมเท่ากับ 19.67 
รวมคะแนนการประเมินทุกตัว
บ่งชี้เท่ากับ 85.11 

 

1. เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาจึงควรเพิ่มการมีส่วนร่วมในระบบกลไก
การประกันคุณภาพของบุคลากร นักเรียน และครูในวิทยาลัย
โดยให้เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ 

 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
ที่หลากหลาย ควรมีการแสวงหาความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ทางวิทยาลัย
เปิดสอนในการร่วมกันจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นการได้
ประโยชน์ในการท าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และโครงงานท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับชุมชน ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 

ได้น ามาจัดท า
ตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี
การศึกษา 2557 
มีโครงการดังนี ้

1.โครงการการ
พัฒนาระบบ
กลไกการ
ประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา 

2. โครงการ
พัฒนานวัตกรรม 
งานวิจัย ครูและ
บุคลากร 

3. โครงการ
พัฒนาโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย ครูและ
บุคลากร 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาก าหนดมาตรฐานการศึกษา เพ่ือผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยมีการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรในแต่ละสาขางาน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการปฏิบัติงานจริงในโครงการต่างๆ  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  พร้อมทั้งด าเนินการประชุมชี้แจงให้ครูผู้สอน  ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบถึงเกณฑ์ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร  ปวช. และ ปวส. พร้อมทั้งจัดท า
แผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และเป็นกระบวนการเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
     ความพยายาม 

วิทยาลัยเทค โนโลยีอักษรพัทยา ได้วางแผนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้มากท่ีสุด ดังนี้  

1. มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและระบบ
การวัดและประเมินผล  

2. มีการจัดท าและแจกคู่มือนักเรียน  นักศึกษา  ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ แจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผล
ดังกล่าวด้วย  

3. ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกรายวิชาที่สอนและทุกภาคเรียน  

4. ครูท า/จัดหาสื่อการสอน/จัดท าใบความรู้/ใบงาน  
5. ครูประเมินผลตามสภาพจริง  
6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 

 
    ผลการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 1.1ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป 

หลักสูตร / ประเภท
วิชา 

สาขาวิชา / สาขางาน ชั้นป ี

 
จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เรียนทั้งหมด 

 

จ านวน
ผู้เรียนที่ออก

กลางคัน 

จ านวนผู้เรียน
ที่เหลือ 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2.00 ขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ 

ปวช./ 
พาณิชยกรรม 
  
  

พาณิชยการ/ 
การบัญชี 

1 80 15 65 55 84.62 
2 61 8 53 47 88.68 
3 55 3 52 51 98.08 

พาณิชยการ/ 1 32 3 29 19 65.52 
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การขาย 
  

2 33 5 28 26 92.86 
3 16 +1 17 13 76.47 

พาณิชยการ/ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  

1 215 27 188 121 64.36 
2 152 15 137 104 75.91 

3 152 20 132 113 85.61 
ปวช./พาณิชยกรรม  พาณิชยการ/ธุรกิจค้าปลีก

(ทวิภาคี)   
1 4 0 4 4 100.00 
2 5 0 5 5 100.00 
3 10 2 8 8 100.00 

ปวช./อุตสาหกรรม 
  
  

เครื่องกล/ยานยนต ์
  
  

1 166 54 112 66 58.93 
2 96 11 85 66 77.65 
3 75 9 66 47 71.21 

ไฟฟ้า/ไฟฟ้าก าลัง 
  
  

1 35 7 28 20 71.43 
2 25 3 22 8 36.36 
3 22 1 21 15 71.43 

อิเล็กทรอนิกส์/
อิเล็กทรอนิกส ์
  

1 22 3 19 18 94.74 
2 13 0 13 10 76.92 
3 21 2 19 19 100.00 

ปวช./อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 
  

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว/การโรงแรม 
  

1 79 16 63 53 84.13 
2 62 6 56 54 96.43 
3 24 1 23 23 100.00 

รวม ปวช. 1,455 210 1,245 965 77.51 

ปวส./บริหารธุรกิจ 
  

การบัญชี/การบัญชี 
  

1 129 39 90 83 92.22 
2 83 11 72 72 100.00 

การตลาด/การตลาด 
  

1 108 24 84 68 80.95 
2 58 6 52 49 94.23 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1 141 31 110 89 80.91 
2 87 18 69 64 92.75 

ปวส./อุตสาหกรรม 
  

เครื่องกล/เทคนิคยานยนต ์
  

1 90 16 74 35 47.30 
2 52 5 47 43 91.49 

ปวส./อุตสาหกรรม 
  

ไฟฟ้าก าลัง/เครื่องกลไฟฟ้า 
  

1 38 0 38 25 65.79 
2 31 6 25 24 96.00 

ปวส./อุตสาหกรรม 
  

อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิค
คอมพิวเตอร ์

1 19 3 16 13 81.25 
2 18 1 17 17 100.00 

ปวส./อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว/การโรงแรม 

1 93 39 54 48 88.89 
2 50 +1 51 49 96.08 

รวม ปวส. 997 198 799 679 84.98 
รวม ปวช. และ ปวส. 2,452 408 2,044 1,644 80.43 

*คิดจากผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้ายและมีผลการเรียนครบทั้ง 2 ภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 
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ความส าเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70-79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60-60.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-50.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1   ข้อมูลผู้เรียนทั้งหมด    
2   ข้อมูลผู้เรียนออกกลางคัน    
3   ข้อมูลผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00    
4   โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน  

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ร่วมประชุมวางแผน ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
สถานประกอบการ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานความร่วมมือ และหัวหน้างานวิชาชีพของวิทยาลัย 
เป็นผู้ประสานงาน และก าหนดหน้าที่ขอบข่ายงานในความรับผิดชอบด้านความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการอย่างชัดเจน เช่น จัดโครงการประชุมสัมมนาสถานประกอบการ และได้ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการจัดท า แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
ให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามหลักการผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วม
ก าหนด  
 
     ความพยายาม 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ร่วมกับสถานประกอบการด าเนินจัดการฝึกงานตาม โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก่อนส าเร็จ
การศึกษาจ านวน 360 ชั่วโมง(หลักสูตรก าหนด 320ชั่วโมง) โดยมีส่วนร่วมของนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์
ที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา คณะครูและบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาอย่างมีส่วนร่วมในการ
ประชุมชี้แจง คัดเลือกสถานประกอบการ นิเทศ ติดตาม ตลอดจนได้มีการจัดสัมมนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาการจัดฝึกงานและแก้ปัญหาให้เกิดผลดี และประโยชน์สูงสุด 
นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยายังได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา  2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการ
และการพัฒนางาน  3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขา
วิชาชีพสู่การ ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ  
ผลการด าเนินการ  ข้อมูลปี 2557  

ตารางที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 

มีการประเมินความพึงพอใจ
โดยกลุ่มตัวอย่างสร้างเคร่ืองมือ

เพ่ือเก็บข้อมูล 

จ านวนที่ตอบกลับ 

จ านวนของสถานศึกษา
ประกอบการและบุคคลใน

ชุมชนที่มีผลการประเมินความ
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของสถาน
ประกอบการและบุคคลใน
ชุมชนที่มีผลการประเมิน

ความพึงพอใจเฉลี่ย  
3.51-5.00 

สถานประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการ ชุมชน สถานประกอบการ ชุมชน 
 223 31 213 26 95.51 83.87 

รวม 254 239 94.09 
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 
  รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร    
  ประจ าปีการศึกษา 2557 

   

2   ฐานข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน  
 

3   ทะเบียนสถานประกอบการ จ าแนกตามระดับ , สาขาวิชา 
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มาตรฐานที่ :  

 
1 

 
ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  1.3   ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
          วิทยาลัยเทค โนโลยีอักษรพัทยา ได้มีการจัดท าโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดท าเพ่ือรองรับผลการประเมินการทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษาของนักเรียน 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  โดยมอบหมายให้แต่ละ
แผนกวิชาด าเนินการทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษาของผู้เรียนในแต่ละแผนกวิชา 
     ความพยายาม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการให้ผู้บริหารส่งคณะครู อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะวิชาชีพเข้าร่วมการสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557 กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพี่อใช้การวัดประเมินผลข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนก่อนจบ
หลักสูตร ระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมีสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และก าหนดนโยบายให้
ครูผู้สอนสอดแทรกความรู้และทักษะในรายวิชาที่สอนแต่ละวิชา 
 
ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.3ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบ

ทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร 

 

จ านวนผู้เรียนชั้นปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่าน

เกณฑ ์
ร้อยละ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

1 
- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานการบัญชี 

55 51 92.73 

2 
- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานการขาย 

16 13 81.25 

3 
- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

152 132 86.84 

4 
- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาค)ี 

10 8 80.00 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

5 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานยานยนต์ 

75 47 62.67 

6 - สาขาวิชาไฟฟ้า 22 15 68.18 
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     - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

7 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 

21 19 90.48 

8 
- สาขาวิชาเครื่องกล(ปวส.) 
     - สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

52 43 82.69 

9 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง(ปวส.) 
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 

31 24 77.42 

10 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(ปวส.) 
     - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 

18 17 94.44 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

11 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว( ปวช.) 
     - สาขางานการโรงแรม 

24 23 95.83 

12 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว(ปวส.) 
     - สาขางานการโรงแรม 

50 49 98.00 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

13 
- สาขาวิชาการบัญชี 
     - สาขางานการบัญชี 

83 72 86.75 

14 
- สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขางานการตลาด 

58 49 84.48 

15 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

87 64 73.56 

รวม 754 626 83.02 
 

ความส าเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70-79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60-60.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50-50.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 

 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1   ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ    
2   ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการคุมสอบ    
3   โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 

 
4   ค าสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ 
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มาตรฐานที่ :  

 
1 

 
ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

    ตัวบ่งชี้ท่ี :  1.4 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทค โนโลยีอักษรพัทยา ได้มีการจัดท าโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา  โดยมีการ
จัดเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V–NET) ระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
(องค์กรมหาชน) (สทศ.) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับรองผลการทดสอบให้นักเรียน นักศึกษามีพัฒนาการที่
ดีขึ้น 
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ให้กับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงชั้นปีที่ 2  ทราบ และมี จัดการสอนเสริม  สรุปทบทวนเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใช้สอบ พร้อมทั้งท าค าสั่งแต่งตั้ง มอบหมายให้ครูผู้สอนในวิชาต่างๆ  เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาจัดอบรมพิเศษในรายวิชาต่างๆให้นักเรียน 
 
ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.4ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ความรู้พ้ืนฐานทั่วไป ความรู้พ้ืนฐานประเภทวิชา 
จ านวน

ผู้เรียนที่มี
ผลการ
ทดสอบ

ผ่านทั้ง 2 
วิชา 

ร้อยละ 
จ านวน
ผู้เรียนที่

ลงทะเบียน
เข้าสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ย

จากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติขึ้นไป 

ร้อยละ 
จ านวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียน

เข้าสอบ 

จ านวนผู้เรียน
ที่มีคะแนน

เฉลี่ยจากการ
ทดสอบทาง
การศึกษา

ระดับชาติขึ้น
ไป 

ร้อยละ 

- สาขาวิชาพาณิชยการ 233 218 125 57.34 218 100 45.87 80 36.70 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานยานยนต ์ 75 65 23 35.38 65 24 36.92 14 21.54 
- สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์     43 42 17 40.48 42 23 54.76 12 28.57 
- สาขาวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว      24 24 15 62.50 24 15 62.50 9 37.50 

รวมทั้งหมด 375 349 180 51.58 349 162 46.42 115 32.95 
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ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 

สมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ / สมรรถนะเพ่ือการเรียนรู ้

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าสอบ 

จ านวนผู้เรียนที่มี
ต้ังแต่คะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไปจาก

การทดสอบทาง
การศึกษา 

ร้อยละ ระดับ 

- สาขาวิชาการบัญชี 
     - สาขางานการบัญช ี 83 73 33 45.21 พอใช้ 
- สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขางานการตลาด 58 53 25 47.17 พอใช้ 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 87 73 32 43.84 ต้องปรับปรุง 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 52 47 11 23.40 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 31 27 10 37.04 ต้องปรับปรุง 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 18 17 10 58.82 ดี 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
     - สาขางานการโรงแรม 50 49 29 59.18 ดี 

รวมทั้งหมด 379 339 150 38.52 ต้องปรับปรุง 
รวม ปวช. และ ปวส.(ที่ผ่านเกณฑ์) 754 688 265 38.52 ต้องปรับปรุง 

 
 

ความส าเร็จ 
ระดับชั้น ค่าคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

ปวช. 1 32.95 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ปวส. 2 44.25 ต้องปรับปรุง 

ภาพรวม 2 38.52 ต้องปรับปรุง 
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เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55-64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45-54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถาบัน   
 ทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

   

2  ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ    
3  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 

 
4  ค าสั่งแต่งตั้งครูติวเพ่ือเตรียมการทดสอบ 

 
5  ตารางเรียนเสริมติวเข้ม 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  1.5 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ โดยจัดเตรียมความพร้อม ส าหรับทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  (V-NET) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2  
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สทศ.) ในแผนการเรียนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. มี
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น ทุกภาคเรียน อีกท้ังมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมโดยอาจารย์
ชาวต่างชาติให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกภาคเรียน 
     ความพยายาม 
          วิทยาลัยเทค โนโลยีอักษรพัทยา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษ  ได้แก่ ทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่าน  และ
ทักษะการเขียน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ  เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ  โดยจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษได้รับ
รางวัลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

 
ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.5ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา       
                (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับ ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 

จ านวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้าทดสอบ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

จ านวนผู้สอบผ่าน
เกณฑ์กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 

ปวช. 
  
  
  
  
  
  
  

- สาขาวิชาพาณิชยการ      233 218 119 54.59 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานยานยนต ์ 75 65 29 44.62 
- สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 43 42 22 52.38 

- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
     - สาขางานการโรงแรม 

24 24 18 75.00 
รวม ปวช.  349 188 53.87 

ปวส. 
  
  

- สาขาวิชาการบัญชี 
     - สาขางานการบัญช ี 83 73 51 69.86 
- สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขางานการตลาด 58 53 33 62.26 
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- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 87 73 52 71.23 
- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 52 47 25 53.19 
- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 31 27 13 48.15 
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 18 17 10 58.82 
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
     - สาขางานการโรงแรม 50 49 37 75.51 

รวม ปวส. 379 339 221 65.19 
รวม ปวช.และ ปวส. 754 688 409 59.45 

 
ความส าเร็จ 

ระดับชั้น ค่าคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ปวช. 3 53.87 พอใช้ 
ปวส. 5 65.19 ดีมาก 

ภาพรวม 4 59.45 ดี 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ร้อยละ 65ขึ้นไป 5 
ดี ร้อยละ 55-64.99 4 

พอใช้ ร้อยละ 45-54.99 3 
ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 
 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของสถาบัน   
 ทดสอบทางการศึกษา (องค์กรมหาชน) 

   

2  ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ    
3  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา 

 
4  ค าสั่งแต่งตั้งครูติวเพ่ือเตรียมการทดสอบ 

 
5  ตารางเรียนเสริมติวเข้ม 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ :  1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

   
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
               วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพื่อส่งผลให้มีผู้ส าเร็จทางการศึกษาสูงขึ้น 
      
     ความพยายาม 
               วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จ าท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 ซึ่งในแผนดังกล่าว 
ก าหนดให้มีการจัดท าโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เช่น 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร โดยผู้เรียน
ออกฝึกงานเพื่อเป็นการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์โดยตรงจากสถานประกอบการ เป็นต้น 
ผลการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

หลักสูตร/ประเภทวิชา สาขางาน 
จ านวนนักศึกษาแรก

เข้า 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

ปวช. 
พาณิชยกรรม 

การบัญชี 72 52 72.22 
การขาย 26 13 50.00 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 279 123 44.08 
ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 13 7 53.84 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 

ยานยนต ์ 140 56 40.00 
ไฟฟ้าก าลัง 36 19 52.77 
อิเล็กทรอนิกส ์ 31 30 96.77 

ปวส. 
อุตสาหกรรม 

เทคนิคยานยนต ์ 62 51 82.25 
เครื่องกลไฟฟ้า 36 26 72.22 
เทคนิคคอมพิวเตอร ์ 21 17 80.95 

ปวช. 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

การโรงแรม 30 22 73.33 
ปวส. 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การโรงแรม 61 46 75.40 

ปวส. 
บริหารธุรกิจ 

การบัญชี 113 68 60.17 
การตลาด 77 45 58.44 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 151 54 35.76 

รวม 1,148 629 54.79 
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ความส าเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
3 พอใช้ 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 65ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 55-64.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 45-54.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 35-44.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 35 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1   แบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษา(ป.พ.3ปวช.)    
2   แบบรายงานผลการเรียนของผู้ส าเร็จการศึกษา(รบ.2 ปวส.)    
3   รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
4   รายงานโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าและศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี โดยได้จัดท าโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาในการติดตามข้อมูลการมีงานท าและการศึกษา
ของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
     ความพยายาม 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีกระบวกการในการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชาที่ได้ งานท าหรือ ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี หลังจากจบ
การศึกษา 1. ภาคเรียนสุดท้ายก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ และเบอร์
โทรศัพท์ของนักศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการติดตามนักศึกษาท่ีเป็นปัจจุบันที่สุด  2. ประสานงานกับฝ่าย
ทะเบียน เพ่ือเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาในวันที่นักศึกษามารับใบ รบ. โดยนักศึกษาท่ีมา
รับใบ รบ. ทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามติดตามภาวการณ์มีงานท าก่อน ถึงจะสามารถรับใบ รบ. จากงาน
ทะเบียนได้ 3. ติดตามสอบถามนักศึกษาทางโทรศัพท์  4. วิทยาลัยได้จัดท า FACEBOOK ศิษย์เก่า 5. ส่ง
แบบสอบถามติดตามทางไปรษณีย์  6. เก็บข้อมูลจากเอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิ  7. สอบถามจากเพ่ือน
นักศึกษาที่ศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาหรือมาติดต่อกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  8. 
ติดตามจากฐานข้อมูลงานทะเบียน ในส่วนของนักศึกษาระดับ ปวช.ที่เคยศึกษาระดับ ปวส. ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยา  

 
ผลการด าเนินการ 

ตารางท่ี 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ระดับ ประเภท/สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ผู้ได้งานท าภายใน 1 
ปี 

ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 

ผู้ศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

รวมผู้ได้งานท า 
ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปวช. 
  
  
  
  
  
  
 

- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานการบัญช ี 42 1 2.38 0 0.00 37 88.10 38 90.48 

- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานการขาย 13 0 0.00 3 23.08 10 93.33 13 100.00 

- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 140 14 10.00 21 15.00 72 51.43 107 76.42 

- สาขาวิชาพาณิชยการ 
     - สาขางานธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 6 3 50.00 0 0.00 3 50.00 6 100.00 

- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานยานยนต ์ 83 2 2.41 1 1.20 61 73.49 64 77.19 
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  - สาขาวิชาไฟฟ้า 
     - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 20 0 0.00 0 0.00 17 85.00 17 85.00 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์ 18 1 5.56 0 0.00 13 72.22 14 77.78 

- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
     - สาขางานการโรงแรม 35 0 0.00 0 0.00 31 88.57 31 88.57 

รวม ปวช. 8 สาขา 357 21 5.88 25 7.00 244 68.35 290 81.23 
ปวส. 
  
  
  
  
  
  

- สาขาวิชาการบัญชี 
     - สาขางานการบัญช ี 58 14 24.14 1 1.72 40 68.97 55 94.83 

- สาขาวิชาการตลาด 
     - สาขางานการตลาด 57 19 33.33 17 29.82 11 19.30 47 82.46 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 81 12 14.82 8 9.88 43 53.09 63 77.78 

- สาขาวิชาเครื่องกล 
     - สาขางานเทคนิคยานยนต ์ 38 4 10.53 0 0.00 25 0.00 29 76.32 

- สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 
     - สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 20 0 0.00 0 0.00 18 90.00 18 90.00 

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
     - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร ์ 11 3 27.27 2 18.18 3 27.27 8 72.73 

- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
     - สาขางานการโรงแรม 30 16 53.33 5 16.67 9 30.00 30 100.00 

รวม ปวส. 7 สาขา 295 68 23.05 33 11.19 149 50.51 250 84.75 
รวมทั้งหมด 652 89 18.73 58 5.37 393 61.16 540 82.99 

 
ความส าเร็จ 

ระดับชั้น ค่าคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
ปวช. 5 81.23% ดีมาก 
ปวส. 5 84.75% ดีมาก 

ภาพรวม 5 82.99% ดีมาก 
 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 

ดี ร้อยละ 70 - 79.99 4 
พอใช้ ร้อยละ 60 - 69.99 3 

ต้องปรับปรุง ร้อยละ 50 - 59.99 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่าร้อยละ 50 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1   ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปี2556    

2 
  ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีประกอบอาชีพ อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ หลังจบไป  
  แล้ว 1 ปี 
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มาตรฐานที่ :  1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  1.9 
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มี
ต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
         วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานและมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
โดยคณะกรรมในการติดตามและได้ส่งแบบส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้ มีการอบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการจัดทดสอบความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน และการออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆ ที่ส่งนักเรียนนักศึกษาออกฝึก  
ประสบการณ์  
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ ด าเนินงาน  
โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีแบบประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา  
 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้านสมรรถนะอาชีพ  
เพ่ือน าผลการประเมินของสถานประกอบการ มาปรับปรุงด้านการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  

 
 ผลการด าเนินการ 
ตารางที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ 
                การศึกษา 
มีการประเมิน
ความพึงพอใจ

โดยกลุ่ม
ตัวอย่างสร้าง
เคร่ืองมือเพ่ือ
เก็บข้อมูล 

จ านวนที่ตอบกลับ 
จ านวนของสถานศึกษาประกอบการ 

สถานศึกษา และผู้รับบริการที่มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51-5.00 

ร้อยละของสถานประกอบการ สถานศึกษา 
และผู้รับบริการที่มีผลการประเมินความพึง

พอใจเฉลี่ย 3.51- 5.00 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 
สถาน

ประกอบการ 
สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

สถาน
ประกอบการ 

สถานศึกษา ผู้รับบริการ 

มี 165 0 25 146 0 16 88.48 0.00 64.00 
รวม 190 162 85.26 

 
 ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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          เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (1) 1 

 
 

           หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1   แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ    
2   ผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการทั้ง 3 ด้าน    
3   ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการ, สถานศึกษา, ผู้รับบริการ 
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  แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1    

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

1.1 5 ดีมาก 

1.2 5 ดีมาก 

1.3 4 ดี 

1.4 2 ต้องปรับปรุง 

1.5 4 ดี 

1.7 3 พอใช้ 

1.8 5 ดีมาก 

1.9 5 ดีมาก 

รวม 34 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.25 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
                             เร่งด่วน  

 

     จุดเด่น 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป วิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรได้วางแผนด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์โดยก าหนดให้มีการจัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

          ตัวบ่งชี้ที่1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการด าเนินการจัดการฝึกงานตาม
โครงสร้างของหลักสูตร อีกท้ังยังจัดท างานวิจัยการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จ
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การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์ สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานอย่างดีในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและ ท างาน 
วิทยาลัยฯ ยังได้มีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่       
1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรมลักษณะนิสัยและ
ทักษะทางปัญญา 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการและการ
พัฒนางาน 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ 
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ           

          ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี วิทยาลัยฯมีกระบวกการในการติดตามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา  1. ภาคเรียน
สุดท้ายก่อนนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการติดตามนักศึกษาท่ีเป็นปัจจุบันที่สุด  2. ประสานงานกับฝ่ายทะเบียน เพื่อเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาในวันที่นักศึกษามารับใบ รบ. โดยนักศึกษาท่ีมารับใบ รบ. ทุกคนจะต้องกรอก
แบบสอบถามติดตามภาวการณ์มีงานท าก่อน ถึงจะสามารถรับใบ รบ. จากงานทะเบียนได้  3. ติดตาม
สอบถามนักศึกษาทางโทรศัพท์  4. วิทยาลัยได้จัดท า FACEBOOK ศิษย์เก่า 5. ส่งแบบสอบถามติดตามทาง
ไปรษณีย ์6. เก็บข้อมูลจากเอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิ 7. สอบถามจากเพ่ือนนักศึกษาท่ีศึกษาต่อที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพัทยาหรือมาติดต่อกับวิทยาลัยฯ 8. ติดตามจากฐานข้อมูลงานทะเบียน ในส่วนของนักศึกษา
ระดับ ปวช.ที่เคยศึกษาระดับ ปวส. ที่วิทยาลัย  

          ตวับ่งชี้ท่ี 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ
ผู้รับบริการ ที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนการปฏิบัติงานและมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน โดยคณะกรรมในการติดตามและได้ส่งแบบส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาได้ มีการอบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้า
สู่สถานประกอบการ โดยมีการติดตามให้สถานประกอบการ ชุมชน ผู้รับบริการได้ประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

     ตัวบ่งช้ีที่ควรพัฒนาเร่งเด่น  

          ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
          ตวับ่งชี้ท่ี 1.6  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
     ตัวบ่งชี้ท่ีควรพัฒนาให้ดีขึ้น 
          ตวับ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
          ตวับ่งชี้ท่ี 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
          ตวับ่งชี้ท่ี 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
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ประเด็นที่ควรพัฒนา 

1.  คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
2. คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านภาษาอังกฤษ  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนแรกเข้า 
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  2.1 
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีการก าหนดแนวทางการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน และจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ทั้ง
ในระบบทวิภาคีและระบบปกติ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้าฝ่ายเป็นผู้ประสานงาน มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง และ
ก าหนดหน้าที่ขอบข่ายงานในความรับผิดชอบด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างชัดเจน มีกิจกรรมงาน 
โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน วิทยาลัยได้ร่วมกับสถานประกอบการจัดท า
แผนการสอน แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน ให้ครบกับความ
ต้องการตลาดแรงงาน ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามหลักการผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมก าหนดตามบริบทของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ  
 
     ความพยายาม 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาด าเนินการให้ครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน ในทุก 3 ปี ที่มีการจัดการเรียนการสอนครบ
ทุกสาขางานอีกท้ังยังมีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
    ผลการด าเนนิการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1  สถานศึกษามีการส ารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร มี 
2  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มี 
3  สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร มี 
4  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร มี 

5 
 สถานศึกษามีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 3 ปี 
ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

มี 

 
        ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดี 

 
 
 
 
 



59 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

          เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
           หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 
 รายงานสรุปโครงการประชุมเครือข่ายสถานประกอบการเพ่ือ 
 พัฒนาการจัดการศึกษา 

   

2  ค าสั่งคณะจัดท าหลักสูตร    
3  ค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนการเรียนของวิทยาลัย    
4  รายงานสรุปประเมินหลักสูตร    
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้มีการจัดท าโครงการการจัดท าแผนการสอนที่มีการบูรณาการ
ความรู้ด้านต่างๆ และมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2557 
 
     ความพยายาม 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ก าหนดให้ครูผู้สอนจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา โดยเนน้
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนที่เป็นส าคัญ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

    ผลการด าเนนิการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 50 - 59.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา - 
3  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 60 - 69.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา - 
4  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 70 - 79.99 ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา - 
5  สถานศึกษามีครูที่ด าเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
    เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น(1) และมีผลตาม (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น(1)  1 

 
 
 



61 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
 
            หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1  ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมด    
2  ตารางสอน ปี 2557    
3  สรุปการจัดท าแผนการสอนแต่ละสาขางาน    
4  สรุปโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
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มาตรฐานที่ :  

 
 
2 

 
 
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

วิธีด าเนินการ 
   ความตระหนัก 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้มีจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและประชุมวางแผน
ก าหนดแนวทางให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย สร้างสื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การนิเทศ การบันทึกหลังการสอน ตลอดจนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
ความพยายาม 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ด าเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูท าบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ฝ่ายวิชาการรวบรวมเสนอต่อวิทยาลัย
เป็นสัปดาห์ ครูน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนไปจัดท าวิจัยในชั้นเรียนและน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยก าหนด
ข้อตกลงให้ครูผู้สอนจัดท างานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง     

 
   ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 

 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชา
ที่สอน 

มี 

2 
 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและให้ครูแต่ละคนท าบันทึกหลักการ
สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่สอน 

มี 

4 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูแต่ละคนน าผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน 

มี 
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ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 หลักฐานการใช้สื่อการเรียนการสอน    
2 หลักฐานการนิเทศการจัดการเรียนการสอน แต่ละสาขางาน    
3 หลักฐานการน าผลจากการนิเทศการสอนไปจัดท าวิจัย    
4 โครงการประกวดสื่อการสอน , แผนการสอน และ E-Learning 
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มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้มีการจัดท าโครงกาสอนรตามแผนและร่วมประชุมวางแผน ก าหนด
แนวทางให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
และสามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอนและจัดโครงการประเมินผลการ
เรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศมาใช้งาน 
     ความพยายาม 
        วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้
วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล และน าผลจาก
การวัดผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายที่สอน โดยก าหนดไว้ในโครงการสอน
และแผนการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน ส าเนาแจกผู้เรียนทุกคน พร้อมทั้งจัดท าสมุดประเมินผลและ Progress 
Chart แสดงความก้าวหน้าและน าผลไปใช้ครบทุกรายวิชา อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 

 ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคนก าหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาที่สอน  มี 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา
ที่สอน 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน ให้เป็นผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอน  มี 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน น าผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 

มี 

 
  ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 ข้อมูลโครงการสอนรายวิชา ของแต่ละสาขางาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ :  2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 
วิธีด าเนินการ 
         วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดท าแผนงาน/โครงการฝึกงานในสถานประกอบการได้ร่วมประชุม
วางแผน ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งในระบบทวิภาคีและระบบ
ปกติ โดยมีหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานความร่วมมือ และหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้
ประสานงาน ก าหนดให้มีค าสั่งแต่งตั้ง และก าหนดหน้าที่ขอบข่ายในความรับผิดชอบด้านความร่วมมือกับ
สถานประกอบการอย่างชัดเจน มีกิจกรรมงาน โครงการเตรียมตนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่บรรจุ
ในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน มีการสัมมนาการฝึกงานร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว วิทยาลัยได้ร่วมกับสถานประกอบการจัดท าแผนการสอน แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนา
หลักสูตร จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักการผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมก าหนดตามบริบทของสถานศึกษาและสถานประกอบการ  
     ความพยายาม 
         วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ร่วมกับสถานประกอบการด าเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ
หน่วยงาน และท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน และได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา คณะ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมในการประชุมชี้แจง มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน ตลอดจนได้
มีการจัดสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา สถานประกอบการ ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการฝึกงานของผู้เรียนจากแบบ
ประเมิน 
       

 
ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการคัดเลือกสถานประกอบการ ฯ หน่วยงานและท าความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้า
ฝึกงานตรงหรือสัมพันธ์กับงาน 

มี 

2 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  มี 

3 
สถานศึกษามีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน 

มี 

4 สถานศึกษามีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  มี 

5 
สถานศึกษามีการสัมมนาการฝึกงานเพื่อน าผลไปปรับปรุงโดยเชิญสถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 

มี 
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  ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
 
 

         เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 
 

           หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการ     
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 

แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2    

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

2.1 5 ดีมาก 

2.2 5 ดีมาก 

2.3 5 ดีมาก 

2.4 5 ดีมาก 

2.5 5 ดีมาก 

รวม 25 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

     จุดเด่น 

                 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีแผนการพัฒนาหลกัสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพในแผนการสอน มีการบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในแผนการสอน 

     จุดควรพัฒนา 

                - 
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง ตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ การสรรหา การเลือก
ประธานกรรมการ และกรรมการ การประชุม วาระการด ารงต าแหน่ง ก าหนดบทบาทต าแหน่งหน้าที่ของ
คณะกรรมการอย่างชัดเจน 
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ด าเนินการประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 

 

ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1   สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 
2   สถานศึกษาด าเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี 

3   สถานศึกษาด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดไว้ใน   
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มี 

4   สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  หรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00  มี 

5   สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา 2557    
2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ    

3 
 หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอีกทั้งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผน มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้มีการด าเนินการวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จากแผน
ดังกล่าวได้น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี2557  โดยมุ่งเน้นพันธกิจ และวิสัยทัศน์ เป็นแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษา รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเอกชน เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
สถานศึกษาทางด้านบุคลากรและวิชาชีพ ได้แก่  1. การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย ทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา  2. การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหาร  3. การประสานงานทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรภายนอก 
รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหม่ๆ  4. ความสามารถในการ
ปรับใช้การบริหารตามสถานการณ์ที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย  5. มีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA  

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 

มี 

2 
สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 
4 สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  มี 
5 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
 
        เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
         หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1  หลักฐานการจัดท าแผนพัฒนา    
2  หลักฐานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2557    
3  หลักฐานการปฏิบัติงานประจ าปี    
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ :  3   ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้มีการน าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณ 2557 ไปด าเนินการ โดยครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกมาพัฒนาให้สถานศึกษามีอัตลักษณ์ตาม จุดเน้น จุดเด่น เป็นที่ยอมรับ  
 
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการก าหนดอัตลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามี
แผนงาน โครงการ พัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ โดยที่ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามแผนงานและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  

 
            ผลการด าเนนิการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย 

มี 

2 
สถานศึกษามีแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มี 

3 สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ มี 
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
 

ความส าเร็จ 
ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

  เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 
 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 
 เอกสารความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดตั้ง  
 สถานศึกษาตาม เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

   

2  หลักฐานการท าแผนงานตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา    
3  หลักฐานการประเมินการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ    
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีการบริหารงานตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู บุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง และน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมทั้งประเมินผล
การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  

 
ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  มี 

2 
สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 
ครั้ง 

มี 

3 
สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

มี 

4 
สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา 

มี 

5 
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
  เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1  รายงานการประชุมครูและบุคลากร ปี2557    
2  รายงานการประชุมผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา2557    

3 
 หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  
 โดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการ 
        ความตระหนัก 

วิทยาลัย เทคโนโลยีอักษรพัทยา มีแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฎิบัติงานของฝ่าย เพ่ือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานต่างๆ โดยมีการก าหนดพันธกิจ นโยบาย และเป้าหมายความส าเร็จของการ
ด าเนินการ โดยการก าหนดโค รงการ ขั้นตอนการปฎิบัติการ และการสรุปผล และด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ แยกออกเป็นสารสนเทศท้ัง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา 
ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด มีการวางแผนให้ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ของทางวิทยาลัย อีกท้ังทางวิทยาลัยได้น า
ระบบบริหารงานสถานศึกษาหรือโปรแกรม  MIS-SCHOOL มาใช้ เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการภายในสถานศึกษา ให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้เรียน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน ทั้ง เครื่องบริการข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักเรียนและ บนเว็บไซต์
วิทยาลัย และมีการประเมินความพึงพอใจ โดยครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน-นักศึกษาภายในสถานศึกษา 
ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ โดยการก าหนดให้มีการส ารองข้อมูลทุกวัน 
ทั้งโฮสติ้งส าหรับจัดท าเว็บไซต์วิทยาลัย และเครื่อง Server ส าหรับระบบบริหารงานสถานศึกษา 
 
       ความพยายาม 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
เป็นฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง
วิทยาลัย และการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงเพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง การวางระบบ
บริหารงานสถานศึกษาส าหรับการบริการจัดการภายในสถานศึกษา และการพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยมีการด าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารงาน
สถานศึกษา(MIS-SCHOOL) และโครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัย เพ่ือตอบสนองการบริหารจัดการของ
วิทยาลัย ความต้องการใช้สารสนเทศของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ภายใต้สิทธิแต่ละบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าใช้
งานได้ โดยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้มีการก าหนดช่วงเวลาในการส ารองข้อมูลไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล อีกทั้งยังได้จัดท าเครื่อง SERVER ส ารอง ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอีกด้วย 
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ผลการด าเนินการ 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภทและอาจมีข้อมูลอื่น ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ี
ครบถ้วนและเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล 

มี 

2 สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  มี 

3 
สถานศึกษาให้ครู บุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

มี 

4 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

5 
สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
   เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 
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    หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1 เว็บไซต์ http://a-tech.aksorn.ac.th/ และ http://a-ech.aksorn.ac.th/dat8/    
2 เอกสาร คู่มือระบบงานของโปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา(MIS-SCHOOL)    
3 สิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา(MIS-SCHOOL)    
4 ข้อควรปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา     
5 ข้อปฏิบัติ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
6 ระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย    
7 ผังวิทยาลัยและผังระบบเครือข่าย    

8 
รายงานโครงการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา  

9 รายงานโครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

10 รายงานโครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 

11 รายงานโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 
 วิธีด าเนินการ  
 ความตระหนัก  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา   มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี2557 ซึ่งแผนดังกล่าว มีการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา และประกาศใช้ แผนบริหารความเสี่ยง  
มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียนนักศึกษา และหัวหน้าแผนก   เป็นผู้รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง  
เพ่ือวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมสร้างกลไกอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์
และจัดท าแผนงาน แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2557 ที่ส าคัญ  5 ด้าน ประกอบด้วย  

  1) ด้านความปลอดภัย  
2) ด้านการทะเลาะวาท  
3) ด้านสิ่งเสพติด  
4) ด้านสังคม  
5) ด้านการพนันและการมั่วสุม  

โดยการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ระหว่างครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  ผู้เรียนและผู้ปกครอง  
ในการ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และก าหนดให้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง  อาทิเช่น  
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ,  โครงการตักบาตรวันส าคัญ ,  โครงการอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษา , 
โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , โครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน , โครงการTO BE NUMBER 
ONE,  โครงการตรวจสารเสพติด, โครงการพัฒนาวินัย, โครงการส่งเสริมสุขภาพ, โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัย
เรียน เป็นต้น 

ความพยายาม   
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ซ่ึง

ได้ด าเนินการติดตาม  มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนา กิจการนักเรียน-นักศึกษาและหัวหน้าแผนก   บริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้  อาทิเช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ,  โครงการตักบาตรวันส าคัญ ,  
โครงการอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษา , โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , โครงการเฝ้าระวัง
ติดตามผู้เรียน , โครงการTO BE NUMBER ONE, โครงการตรวจสารเสพติด , โครงการพัฒนาวินัย , โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ , โครงการกีฬาสี , โครงการนักศึกษาวิชาทหาร , โครงการเฝ้าระวังติดตาม , โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน, โครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยเรียน เป็นต้น 
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ผลการด าเนินการ 
 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1. 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่ส าคัญอย่าง
น้อย        5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้าน
สังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

มี 

2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มี 
3. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 
4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง มี 
5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน มี 

 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็น  

(1) (2) (3) (4) และ(5) 
5 

ดี 
ปฏิบัติตามประเด็น  
(1) (2) (3) และ(4) 

4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ(3) 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามประเด็นการพิจารณาข้อ  1  จะได้ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1   แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2557    
2   รายงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    
3   รายงานโครงการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่    
4   รายงานโครงการตักบาตรวันส าคัญ 

 
5   รายงานโครงการอบรมเทคนิคการให้ค าปรึกษา 

 
6   รายงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 
7   รายงานโครงการความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

 
8   รายงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

 
9   รายงานโครงการตรวจสารเสพติด 

 
10   รายงานโครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน 

 
11   รายงานโครงการพัฒนาวินัย 

 
12   รายงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตวัยเรียน 
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มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ี   3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 
 วิธีด าเนินการ  
 ความตระหนัก  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ตระหนักถึง ระบบในการดูแลผู้เรียน ตั้งแต่ วันแรกที่เข้าเรียน  โดยมี
ระบบเก็บข้อมูลประวัตินักเรียน ในระบบโปรแกรมบริหารสถานศึกษา  รวมถึงมีการติดตามดูแลผู้เรียน  จนถึง
วันที่ส าเร็จการศึกษา โดยปรากฏอยู่ใน แผนปฏิบัติการประจ าปี เช่นจัดให้มีโครงการต่างเช่น  โครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  โครงการเฝ้าระวังติดตามผู้เรียน  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
และสังคม โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น 
 
         ความพยายาม    

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการ  จัดท า โครงการ ตามที่วางแผนไว้ จนเสร็จสิ้น ครบถ้วน
ตามกระบวนการ PDCA ได้แก่ กิจกรรม Home Room และกิจกรรมบริการให้ค าปรึกษา เพื่อดูแลให้กับ
ผู้เรียน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาผู้เรียนทุกระดับชั้น เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาได้พบผู้เรียนทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง  โดยก าหนดไว้ในตารางสอน เพ่ือให้ครูพบกับผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียน  
เพ่ือให้การดูแลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีโครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ในต้นปีการศึกษา ก่อน
เปิดเทอม เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ ข้อก าหนด วิธีปฏิบัติ ที่จ าเป็นต่อการเรียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
รวมถึงมี โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการศึกษา
เล่าเรียน ในทุกปีการศึกษา ทุกปี  

 
ผลการด าเนินการ 
 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 

1 สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน มี 

2 
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

มี 

3 สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน มี 

4 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 10 ของจ านวนผู้เรียนที่ร้องขอ 

มี 

5 สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ มี 
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ผลสัมฤทธิ์ 
 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์ที่ได้ ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา    
2  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา    
3  โครงการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา    
4  โครงการเฝ้าระวังติดตาม    
5  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนและสังคม    
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  3.8 
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้
อาคารเรียนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยจัดแผนงาน
โครงการ บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน  
 
     ความพยายาม 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ให้เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ การจัดพื้นที่
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีการส ารวจความพึงพอใจของครู ผู้เรียน ที่มีต่อคุณภาพของ
การพัฒนาและการดูแลสภาพแวดล้อม น าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนช่างอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้าง หอประชุมโรงอาหาร 
โครงการก าจัดยุงลาย ภายในวิทยาลัย  

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ โดย
การมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 มี 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ มี 

 
ความส าเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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  เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 
แผนงาน โครงการในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา การใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

   

2 หลักฐานการประเมินความพึงพอใจตามแผนงานและโครงการ    
3 หลักฐานการน าผลประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน    
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มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดมี้การจัดสรรงบประมาณส าหรบัจดัหาวัสด ุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการจัดการเรียนการสอน และจัดท าโครงการซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในสภาพพร้อมแล้วใช้งานการเรียนการสอน โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
     ความพยายาม 
            วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาด าเนนิการตามแผนงาน โครงการเก่ียวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ ของแผนกวิชา ดังต่อไปนี้  

1. ท าแบบบันทึกค าขอใช้ครุภัณฑ์ 
2. ท าแบบรายงานการซ่อมบ ารุง 
3. มีการประเมินความพึงพอใจ/ความเพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ์ อุปกรณ์และ

เครื่องมือต่างๆ 
4. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการปฏิบัติการ 

 
 

 
ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ 

มี 

2 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ มี 

3 
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

มี 

4 สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย3.51-5.00 4.00 
5 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์    

2 
ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีความตระหนักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  ส่งเสริมให้มี
โครงการแลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงาน  องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชาชีพ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม  และส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
     ความพยายาม 
            วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
           1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  เช่น ส่งครูเข้าร่วมอบรมในด้านวิชาการต่างๆ  จากองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอกตลอดจนอบรมในหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ  อย่างน้อย 50 
ชั่วโมงต่อคน 
           2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เช่น  
มีกองทุนเงินออม  มีทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ที่ต้องการท างานวิจัย  และศึกษาต่อตามความเหมาะสมโดย
การผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของวิทยาลัยฯมีสวัสดิการด้านอื่นอีก  เช่น งานแต่งงาน  งานศพ งาน
บวช เป็นต้น 
           3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  โดยได้รับคัดเลือกจากองค์กรให้เป็นตัวแทน  เช่น 
ได้รับครูดีเด่น หนึ่งแสนครูดี หรือได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เป็นต้น 

 
ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 100 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 7.14 

3 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

13.39 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 100 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยก
ย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

14.28 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

ความส าเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1  สถิติการฝึกอบรมอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
2  สรุปด้านทุนการศึกษาและทุนวิจัย  
3  สรุปด้านการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
4  โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 

 
5  โครงการส่งเสริมประกวดผลงานของคร ู  
6  โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนาวิชาชีพครูและอบรมพัฒนาครูตามสาขาวิชาชีพ  
7  โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมทัศนศึกษา  
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ :  3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้มีการวางแผน ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการบริหารการเงิน
และงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา 
หัวหน้างาน ประสานงาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินและงบประมาณเก่ียวกับ
งบด าเนินการ โดยมีโครงการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีขอบข่ายความรับผิดชอบชัดเจน 
 
     ความพยายาม 
      วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท าโครงการในการบริหารการเงินและงบประมาณ ในด้านวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกจิตส านึกและการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก โดยสถานศึกษาได้บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้ใน
การด าเนินงานตามโครงการ 
 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของงบด าเนินการ 

มี 

2 
สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 

ไม่มี 

3 
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของงบด าเนินการ 

มี 

4 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

มี 

5 
สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1 งบประมาณรายรับและรายจ่าย ปีการศึกษา 2557    
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 

มาตรฐานที่ :  3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  3.12 
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ
และหรือต่างประเทศ 

 
วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 

วิทยาลัยเ ทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้มีการจัดท าแผน ปฏิบัติการ  โครงการในการประสานงานความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือข่าย ทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ  
 
     ความพยายาม 

     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ด าเนินการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  มีความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ  ได้รับการบริจาควัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มี 

2 
สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศ
และ หรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางานที่เปิดสอน 

มี 

3 
สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษากับสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

มี 

4 
สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืนๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

มี 

5 
สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง  

มี 

 
     ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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     เกณฑ์การตัดสิน  
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 บันทึกตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

  แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3    

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

3.1 5 ดีมาก 

3.2 5 ดีมาก 

3.3 5 ดีมาก 

3.4 5 ดีมาก 

3.5 5 ดีมาก 

3.6 5 ดีมาก 

3.7 5 ดีมาก 

3.8 5 ดีมาก 

3.9 5 ดีมาก 

3.10 5 ดีมาก 

3.11 4 ดี 

3.12 5 ดีมาก 

รวม 59 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.92 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

จุดเด่น 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , 3.4 , 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.10 ,3.12 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามโครงสร้างสถานศึกษา
จัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ PDCA ที่มี
การวางแผน ปฏิบัติงานตามแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกใน 
การจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก (ยังไม่มี) 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ :  4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่ :  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
วิธีด าเนินการ 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการในการจัดท าโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ โครงการ
ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน จัดสรรงบประมาณ บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ โดยออกด าเนินการตามนโยบายของวิทยาลัยและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
      
 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ทุกสาขางานด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรม ต่อปี มี 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรม 

มี 

4 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม มี 
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 

ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 
ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 

พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 
ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 
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หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 

1 โครงการบริการวิชาการวิชาชีพ    
2 ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา    
3 ข้อมูลผู้เรียนในแต่ละสาขางาน    
4 ข้อมูลการด าเนินงานทุกกิจกรรมในการบริการวิชาการวิชาชีพ    
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 4    

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.1 5 ดีมาก 

รวม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

     จุดเด่น 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชนเป็น
อย่างดีท าให้การจัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพประสบผลส าเร็จ 

     จุดควรพัฒนา 

                  - 
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มาตรฐานที่ :  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ :  5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของ

ผู้เรียน 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
         วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการจัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพสิ่งประดิษฐ์ โดยการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การประกวดนวัตกรรม/โครงการ/
โครงงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักการประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมและการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
 
     ความพยายาม 
         วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินงานตามโครงการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์/โครงการ/
โครงงานในรอบปีการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศ ตามล าดับ และน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม เพ่ือการศึกษาโดยจัดรายวิชาโครงการ โครงงาน สอนในระดับ ปวช. แล ปวส. 
มอบหมายให้ครูท าหน้าที่สอนรายวิชาโครงการ โครงงาน ก ากับดูแล ติดตามความก้าวหน้า ในการท างานทุกสัปดาห์ 
เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน ให้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จัดการประกวดโครงการ โครงงาน ต่างๆ พร้อมมอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และท าการเผยแพร่ทางเว็บไซต์  

 
ผลการด าเนินการ 

ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 
สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดท าโครงการ 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานท้ังหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันปีท่ี 3 จ านวน 3 คน : 1 ช้ิน และระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 

มี 

3 สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานท้ังหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

มี 

4 สถานศึกษาได้น าโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนผลงาน
ทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มี 

5 สถานศึกษาด าเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน
ผลงานท้ังหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาต ิ

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1 รายชื่อโครงงาน การตลาด ปวช.-ปวส 57    
2 รายชื่อโครงงาน การบัญชี ปวช.-ปวส 57    
3 รายชื่อโครงงาน การโรงแรม ปวช.-ปวส 57    
4 รายชื่อโครงงาน คอมพิวเตอร์ ปวช.-ปวส 57    
5 รายชื่อโครงงาน ช่างยนต์ ปวช.-ปวส 57    
6 รายชื่อโครงงาน อิเล็กทรอนิกส์ ปวช.-ปวส 57    
7 รูปเกียรติบัตรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ 57    
8 ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเผยแพร่    
9 โครงการสนับสนุนการประกวดแข่งขันของทุกสาขางาน ปี2557    

10 
ข้อมูลผู้เรียนระดับ.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 แต่ละสาขางาน 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
มาตรฐานที่ :  5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ :  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย

ของครู 
 

วิธีด าเนินการ 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท าแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานของงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ของครูภายในวิทยาลัย และการแก้ไขปัญหาด้านการวิจัยโดย จัดอบรมการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน ติดตามผล โดยให้ครูจัดท าผลงานวิจัยทุกภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 เรื่อง และสิ่งประดิษฐ์ในระดับ
แผนกปีการศึกษาละ 1ผลงาน 
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยจัดท าเอกสารให้ความรู้ แนวทางการ
จัดท างานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และน าเสนอผลงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลหรือน าไปใช้
ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ  
      

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 

1 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

มี 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูทุกคน จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มี 

3 
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 

มีร้อยละ 
88.84 

4 
สถานศึกษาได้น านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

มีร้อยละ
88.84 

5 
สถานศึกษาด าเนินการให้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ 

ร้อยละ
4.37 

 
 ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1ข้อ 1 

 
 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1 รายชื่องานวิจัยในชั้นเรียน 2557    
2 ข้อมูลครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา    
3 โครงการสนับสนุนการประกวดแข่งขันของครูทุกสาขางาน ปี2557    
4 ข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ที่ได้รับเผยแพร่    
5 งานวิจัยที่ได้รับรางวัล  
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
  แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 5   

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

5.1 5 ดีมาก 

5.2 5 ดีมาก 

รวม 5 ดีมาก 

คะแนน
เฉลี่ย 

5 

คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ด ี
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช ้
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

       จุดเด่น 

                 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ส่งเสริมและสนับให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้มีการจัดท างานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและได้มีการส่งเข้าประกวดจนได้รับรางวัลเพื่อพัฒนาการตนเอง องค์กร  
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 

มาตรฐานที่ : 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตัวบ่งช้ีที ่:  6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การ   
                  ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ  
                  วัฒนธรรม  
 

          ความตระหนัก  
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาปลูกฝังผู้เรียนให้มีความตระหนักถึงการรักชาติ 
เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบ ารุง 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีงาม ปลูกฝังให้มีความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และ
เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทย 

 

         ความพยายาม  
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินโครงการ /กิจกรรมต่างๆตามแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
                      โครงการ/กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จ านวน 3กิจกรรม ได้แก่ 

1. โครงการ/กิจกรรมวันแม่ 
2. โครงการ/กิจกรรมวันพ่อ 
3. โครงการ/กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

                      โครงการ/กิจกรรมทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
1. โครงการ/กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญทางศาสนา 
2. โครงการ/กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 
3. โครงการ/กิจกรรมไหว้ครู 
4. โครงการ/กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ 
โดยโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชาการจัดกิจกรรม  

โครงการต่างๆ นั้น ได้จัดประสบการณ์ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามลักษณะความเหมาะสมของกิจกรรม
และผู้เรียน 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

ผลการด าเนินการ 
 
หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา ผล(มี/ไม่มี) 
  1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน 

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 มี  7โครงการ/ 
    กิจกรรม 

   2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก  
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

   มี ร้อยละ 91 

   3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม 

   มี ร้อยละ 95 

   4 สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก 
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โดยครูและ  
บุคลากร ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ  

 
       มี 

   5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ  
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน  
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

 
       มี  
ค่าเฉลี่ย 3.71 

 

 
ความส าเร็จ 

                 คา่คะแนน                     ระดับคณุภาพ 
                      5 ดีมาก 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 

       เกณฑ์การตัดสิน 
 

           ระดับคณุภาพ               เกณฑ์การตัดสิน               คา่คะแนน 
               ดีมาก   ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ                   5 
                 ดี   ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ                   4 
              พอใช้   ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ                   3 
           ต้องปรับปรุง   ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ                   2 
        ต้องปรับปรุงเร่งด่วน   ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ                   1 

 
 
 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง  
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  1 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2557  
  2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวันพ่อ วันแม่ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

 นักศึกษา 
 

  3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการท าบุญตักบาตร บวงสรวงองค์พระวิษณุ ไหว้ครู  
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.2   ระดับคุณภาพในการจัดโครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
 

ความตระหนัก  
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเห็นความส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบรรจุในแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2557 

 

ความพยายาม  
          วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 
 1.  โครงการ/กิจกรรม 5 ส. 
 2.  โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day 
 3.  โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 4.  โครงการ/กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์วันแม่แห่งชาติ 
 5.  โครงการ/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
               โดยโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา การจัดโครงการ/
กิจกรรมต่าง นั้นได้จัดประสบการณ์ท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามลักษณะความเหมาะสมของกิจกรรม
และผู้เรียน 

 

ผลการด าเนินการ       
   

หัวข้อ                                                       ประเด็นการพิจารณา   ผล(มี/ไม่มี) 
1 สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 
 มี5 โครงการ/   
   กิจกรรม 

2 สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้าน  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

       มี    
  ร้อยละ 92 

3 สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ  
กิจกรรมปลูกฝังจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

       มี  
  ร้อยละ 95 

4 สถานศึกษามีการประเมินผลการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมปลูกฝัง
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแสดล้อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการบริการจัดการ 

 
       มี 

5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ  
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี  
ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00 

       มี  
 ค่าเฉลี่ย 3.84 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
 

ความส าเร็จ 
 

                     คา่คะแนน                         ระดับคณุภาพ 
5                               ดมีาก 

 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ                           5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ                           4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ                           3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ                           2 
ต้องปรับปรุงด่วน ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ                           1 

 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
  
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  1 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2557  
  2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส  
  3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ Big Cleaning Day  
  4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
  5  รายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์วันแม่แห่งชาติ  
  6 รายงานผลการด าเนินงานโครงการชมรมวิชาชีพ  
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ 6  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
ตัวบ่งช้ี 6.3    ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
 
ความตระหนัก  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมที่เน้นความ
สามัคคี สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักในกิจกรรมนันทนาการ ที่เน้นกิจกรรมที่ตนเองชอบ เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจ
ผ่อนคลายจากกิจกรรมหลัก กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชน์ต่อทุกคน โดยบรรจุในปฏิบัติงานกิจกรรม ประจ าปี 
2557 
 
ความพยายาม  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและนันทนาการ จ านวน 4 กิจกรรม ภายใต้โครงการหลัก4 โครงการ ได้แก่  

 1. โครงการ To Be Number One จ านวน 3 กิจกรรม 
  1 .1 กิจกรรมประกวดเต้น To Be Number One                  

1.2 กิจกรรมกีฬาสี 
  1 .3 กิจกรรม Happy day 

 2. โครงการวันวิชาการจ านวน 2 กิจกรรม 
     2.1 กิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง   
     2.2 กิจกรรมประกวดชุดประจ าชาติอาเซียน  
 3. โครงการกลุ่มสัมพันธ์  
 4. โครงการปัจฉิมนิเทศ  
 
ผลการด าเนินการ 
 
 หัวข้อ ประเด็นการพิจารณา     ผล(มี/ไม่มี) 

    1   สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า  
  5 โครงการ/ กิจกรรม 

   มี 9 กิจกรรม 

    2   สถานศึกษาด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา 
  และนันทนาการ 

   มี ร้อยละ 84 

    3   สถานศึกษาด าเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม  
  โครงการกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

   มี ร้อยละ 93 

    4   สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬา  
  และนันทนาการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพ่ือน าผล 
  ไปปรับปรุงการบริหารจัดการ 

          มี 
 

    5   สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อ  
  ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ   
  และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51– 5.00 

  มี ค่าเฉลี่ย 4.28 
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น  5  ข้อ 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น  4  ข้อ 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น  3  ข้อ 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น  2  ข้อ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น  1  ข้อ 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
  
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  1 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2557  
  2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ To Be Number One  
  3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการวันวิชาการ  

  4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการกลุ่มสัมพันธ์  
  5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ  
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รายงานประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาปีการศึกษา 2557 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกละเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
ตัวบ่งช้ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ความตระหนัก  
           วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้จัดท าโครงการพัฒนาปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาจึงน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรโดยมีการสอนปรัชญาดังกล่าวให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาโดยบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2557 
 
ความพยายาม  
            วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างวินัยการออม น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาสร้างการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากร ผู้เรียนในด้านการเสริมสร้างวินัยการออม โดยในปีการศึกษา 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาฯ
ได้น าโครงการเสริมสร้างวินัยการออมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่ทางสื่อเริ่มเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา,วิทยุชุมชน, เคเบิลท้องถิ่น 
 
ผลการด าเนินการ  
 
  หัวข้อ                             ประเด็นการพิจารณา  ผล/มี/ไม่มี 
    1   สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แกครูและ  

  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 
       มี 
 

    2   สถานศึกษามีแผนงานโครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ  
  พอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน  

       มี 

    3   สถานศึกษาด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         มี 
    4   สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ ตามปรัชญาของ 

  เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน เพื่อน าผลไป  
  ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 
       มี 

    5   สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการ  
  ปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย  
   3.51 – 5.00 

     4.83 
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ความส าเร็จ 

                     คา่คะแนน                         ระดับคณุภาพ 
                       5                               ดมีาก 

 
 
          เกณฑ์การตัดสิน 
 
          ระดับคณุภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
               ดมีาก    ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ                           5 
                 ด ี    ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ                           4 
              พอใช ้    ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ                           3 
           ตอ้งปรับปรงุ    ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ                           2 
          ตอ้งปรับปรงุด่วน    ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ                           1 
 
          หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 
ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  1 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2557  
  2 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสร้างวินัยการออม  
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สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 6 
 
   มาตรฐาน          คา่คะแนน ระดับคุณภาพ 
        6.1                5 ดีมาก 
        6.2                5 ดีมาก 
        6.3                5 ดีมาก 
        6.4                5 ดีมาก 
       รวม              20  
    คะแนนเฉลี่ย               5          คะแนน 4.5 – 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
จุดเด่น ได้แก่ตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
 
             ตวับ่งชี้ท่ี 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม 
             ตวับ่งชี้ท่ี 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
             ตวับ่งชี้ท่ี 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
             ตวับ่งชี้ท่ี 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
จุดที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 
           ตวับ่งชี้ท่ี 6.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเทคโนโลยีอักษรพัทยา ควรด าเนินการจัดโครงการ/ 
กิจกรรมต่างๆ ในด้านปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มีจ านวนโครงการ/กิจกรรม มากขึ้น  
มากกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม ในปีการศึกษา 2558 โดยมุ่งเน้นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากข้ึน 
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มาตรฐานที่ :  

 
7 

 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่างๆ มีการจัดท านโยบาย
และแผนงานประกันคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดให้
มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี (SAR) ตลอดจนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในและผล
การประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ผลการด าเนินการ 
ที ่ ประเด็นพิจารณา ผล มี/ไม่มี 
1   สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัด   

  การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี   
  ส่วน ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 
และ 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอก 

มี 

2   สถานศึกษาได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มี 
3   สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมิน  

  คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มี 

4   สถานศึกษาได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5   สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมิน

คุณภาพ  
  ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

 
ความส าเร็จ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 ดีมาก 
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     เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5) 5 

ดี ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4) 4 
พอใช้ ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3) 3 

ต้องปรับปรุง ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2) 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติตามประเด็น (1) 1 

 
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 
 

ล าดับ ชื่อหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1   รายงานประจ าปีการศึกษา2557    
2   การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยปีการศึกษา2557    
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มาตรฐานที่ :  7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ :  7.2 ระดับคุณภาพภายในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 
 

วิธีด าเนินการ 
     ความตระหนัก 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่างๆ มีการจัดท านโยบายและ
แผนงานประกันคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการท างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
     ความพยายาม 
     วิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดให้มีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองประจ าปี (SAR) ตลอดจนได้น าผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
ผลการด าเนินการ 
 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ผลการตัดสินตามเกณฑ์ 

ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1 1.1 /         
  1.2 /         
  1.3 /         
  1.4       /  
  1.5   /      
  1.7      /   
  1.8 /         
  1.9 /         
2 2.1 /         
  2.2 /         
  2.3 /         
  2.4  /        
  2.5 /         
3 3.1 /         
  3.2 /         
  3.3 /         
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  3.4 /         
  3.5 /         
  3.6 /         
  3.7  /        
  3.8 /         
  3.9 /         
  3.10 /         
  3.11   /       
  3.12 /         
4 4.1 /         
5 5.1 /         
  5.2  /        
6 6.1 /         
  6.2 /         
  6.3 /         
  6.4 /         
7 7.1 /         

รวม 29 2 1 1 0 
 

   ความส าเร็จ 
 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑ์การตัดสิน ค่าคะแนน 
ดีมาก 30-34 ตัวบ่งชี้ และไม่มีตัวบ่งชี้ใดอยู่ในเกณฑ์ต้อง

ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
5 

ดี 24 - 33 ตัวบ่งชี้ 4 
พอใช้ 18 - 23 ตัวบ่งชี้ 3 

ต้องปรับปรุง 12 - 17 ตัวบ่งชี้ 2 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต่ ากว่า 12 ตัวบ่งชี ้ 1 
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  แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 7    

มาตรฐาน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

7.1 5 ดีมาก 

7.2 4 ดี 

รวม 9 ดีมาก 

คะแนน
เฉลี่ย 

4.50 คะแนน 4.50 - 5.00 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนน 3.50 - 4.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
คะแนน 2.50 - 3.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนน 1.50 - 2.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
คะแนน 1.00 - 1.49 ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

     จุดเด่น 

             วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการก าหนดมาตรฐานของวิทยาลัยและพัฒนาระบบกลไกการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.ได้ส าเร็จ 

     จุดควรพัฒนา 

             1. วิทยาลัยฯ ควรตั้งเป้าหมายในปีการศึกษาต่อไปให้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ให้มีการพัฒนามาก
ขึ้นและพัฒนาตัวบ่งชี้ให้อยู่ในระดับ ดีมาก  

             2. นโยบายสถานศึกษาควรครอบคลุมและมุ่งเน้นการพัฒนาความส าเร็จตามมาตรฐานที่ชัดเจนและ
ก าหนดให้ทุกส่วนงานของวิทยาลัยฯ ทุกคนในองค์กรให้ความส าคัญในการปฏิบัติซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของวิทยาลัย
ในอนาคต  

 

 

 


