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1. บทสรุปสําหรับผบูริหาร 
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2559  

      ตัวบ่งชี้ 
 

มาตรฐานที่    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
รวม 

 
เฉลี่ย 

1 5 3.81     8.81 4.41 
2 4 5 5 5 5 5 29 4.83 
3 5 4 4 5   18 4.50 
4 5 5     10 5.00 

รวม 18 17.81 9 10 5 5 65.81 4.70 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.1ระดับตัวบงชี้   

  1.1.1 ตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”     จํานวน ....10.......ตัวบงช้ี 
  1.1.2 ตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”      จํานวน ......4...... ตัวบงช้ี 
  1.1.3 จํานวนตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช”  จํานวน ............... ตัวบงช้ี 
  1.1.4 จํานวนตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง จํานวน ............... ตัวบงช้ี 
  1.1.5 ตัวบงช้ีท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”    จํานวน ............... ตัวบงช้ี 
1.2 จุดเด่น 

1. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน การให้ความสําคัญของการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เห็นได้
จากการ กําหนดหน้าท่ีหลักของบุคลากรงานความร่วมมือ ให้มีหน้าท่ีโดยตรงในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
อีกท้ังยังมีการกําหนดให้มีโครงการโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ในแผนประจําปี อีกด้วย 

2. วิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน ในเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้เป็นสนามสอบธรรม
ศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นในการสอบธรรมศึกษา จาก สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ สังกัดสํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  อีกท้ังยังมีการกําหนดให้
ครูผู้สอนสอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม หลายช่องทาง โดยกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู 
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ัง
ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดย. ผู้อํานวยการ มีความรู้ความเข้าใจใน
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นโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายเป็นอย่างดี มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายสําคัญท่ีหนวย
งานตนสังกัดเผยแพร่ไปยังให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสําคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

4. วิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม 
วิชาการวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเช่นส่งครูเข้าร่วมอบรมในด้านวิชาการจากองค์กรท้ัง
ภายในและภายนอกตลอดจนอบรมในหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย 50 ช่ัวโมง
ต่อคนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม เช่นมีกองทุนเงินออม สนับสนุน
การศึกษาให้กับอาจารย์ท่ีต้องการทํางานวิจัยและศึกษาต่อตามความเหมาะสมโดยการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการของวิทยาลัยฯ มีสวัสดิการด้านอื่นอีก เช่นงานมงคลสมรส งานศพ งานอุปสมบท เป็นต้น 

   5.วิทยาลัยได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ัง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ไว้บนเว็บไซต์ของ
วิทยาลัย เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ของแต่ละบุคคล มีการสํารองข้อมูลจากโอสต้ิงเป็นประจํา เพื่อป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง การมีฐานข้อมูลเพียงจุดเดียว ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ท้ังหมดมีการ
เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย ทําให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ทุกท่ีภายในวิทยาลัย ด้วยระบบบริหารงาน
สถานศึกษาหรือโปรแกรม MIS-SCHOOL ท่ีทางวิทยาลัยได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการ ทําให้การใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อมูล ด้วยสิทธิในแต่ละบุคคลในการเข้าใช้งาน 
การเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้งาน และการเข้าถึงฐานข้อมูล ระบบบริหารงานสถานศึกษาออนไลน์มีการ
ป้องกันการบุกรุกจากภายนอกและภายใน และมีระบบการสํารองข้อมูล  

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ดําเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูทําบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ฝ่ายวิชาการรวบรวมเสนอต่อวิทยาลัยเป็น
สัปดาห์ ครูนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
จัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกําหนดข้อตกลงให้
ครูผู้สอนจัดทํางานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง    

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการให้ครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยกําหนด
รายวิชาและเนื้อหาสาระร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

  8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ร่วมกับสถานประกอบการดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ
หน่วยงานและทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน และได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมในการประชุมช้ีแจง มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
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หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน ตลอดจนได้มีการจัดสัมมนา
การฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่ วมการ
สัมมนา สถานประกอบการ ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการฝึกงานของผู้เรียนจากแบบประเมิน 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ 
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมท่ีเน้นความสามัคคี สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีความรักในกิจกรรมนันทนาการ ท่ีเน้นกิจกรรมท่ีตนเองชอบ เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจผ่อนคลายจาก
กิจกรรมหลัก กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชน์ต่อทุกคน โดยบรรจุในปฏิบัติงานกิจกรรม 
  10.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดให้
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี (SAR) ตลอดจนได้นําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่ งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย
การมีร่วมส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ัง
ภาครัฐและเอกชน โดย ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจําปีการศึกษา 2557-2559และปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2559 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ร่วมกันดําเนินงานการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานต้นสังกัด  โดย จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559  และมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
1.3 จุดที่ต้องพัฒนา 

1.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ในบางสาขาวิชา มีเปอร์เซ็นต์ท่ีตํ่า ควรใช้กิจกรรม ท่ีช่วยแก้ไขหรือ
ส่งเสริมให้มีผู้จบมากขึ้น 

2. จํานวนผู้เรียนท่ีเป็นระบบทวิภาคีน้อย 
1.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
          1. ให้ความสําคัญกับ การแก้ปัญหาจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในบางสาขาท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่า โดยเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรม/งานกระบวนการเรียนการสอน หรือวิธีการอื่น ท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาน
ศึกษษมาร่วมกันให้มากขึ้น  

2. เพิ่มจํานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง
และนักเรียน รวมถึงสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการในการดําเนินการให้มากขึ้น 
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
  ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  
 รหัสสถานศึกษา 82200404 
 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี189/30หมู่ท่ี11ถนนเทพประสิทธิ์เมืองพัทยา ตําบลหนองปรือ  
  อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150  
  โทรศัพท์ 0-3841-5611 , 0-3841-5622 
  โทรสาร  0-3841-5606    
  E-mail: aksorntechno@hotmail.com   
  Website: http://a-tech.aksorn.ac.th 
 สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  

เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งท่ีต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2521 (เทียบเท่าเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเป็นเมืองท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก
โดยเฉพาะหาดทรายท่ีทอดยาวไปตามแนวชายฝ่ังทะเล จัดได้ว่ามีความสวยงามอีกแห่งของประเทศไทย อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 140 กิโลเมตร ต้ังอยู่บนฝ่ังทะเลทางทิศตะวันออกของ
อ่าวไทย ซึ่งพัทยาแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต้ และหาดจอมเทียนปัจจุบัน ได้มีแผน
เสนอช่ือเมืองพัทยาต่อยูเนสโก ให้เป็นเมืองภาพยนตร์ เนื่องด้วยมีการถ่ายทําภาพยนตร์ท่ีพัทยาไม่น้อยกว่า 300 
เรื่องต่อปี และรายได้ร้อยละ 90 มาจากการท่องเท่ียว 

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ  และเป็น
เมืองท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวหลักของภาคตะวันออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จึงเป็น
กิจกรรมต่าง ๆ   ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวและบริการ โดยประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 87 ประกอบอาชีพด้าน
การค้าและการบริการนักท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การ
ประมง  และการค้าขาย  ประชาชนมีรายได้เฉล่ียประมาณ  270,000  บาท/คน/ปี   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.  การอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของเมืองพัทยา ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากกว่าร้อยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  โดยกิจกรรมต่างๆ  เช่น 
โรงแรม  บังกะโล  ไนท์คลับ  เป็นต้น  มีโรงงานอุตสาหกรรมร้อยละ 3  เช่น โรงงานทําคอนกรีต อิฐบล็อก  
แผ่นพื้นคอนกรีต   วงกบประตูหน้าต่าง   โรงงานแป้งมันสําปะหลัง   โรงงานอัดมันเส้น  เป็นต้น 
2.  การเกษตรกรรม 
พื้นท่ีเกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยู่ในบริเวณตําบลห้วยใหญ่  และตําบลหนองปลาไหล โดยมีการปลูก   มัน
สําปะหลัง  สับปะรดและมะพร้าว เป็นต้น ประชากรประกอบอาชีพด้านนี้ประมาณร้อยละ 3 เพราะปัจจุบัน 
ท่ีดินมีราคาสูง   ทําให้การลงทุนการเกษตรน้อย 
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3.  การพาณิชยกรรมและการบริการ 
   มีการประกอบการด้านพาณิชยกรรมประมาณร้อยละ 4 เช่น การทําธุรกิจ การค้าปลีก ธุรกิจ   นําเข้า–
ส่งออก  และการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  ประเภทขายหรือเช่าอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวก  และความ
บันเทิงแก่นักท่องเท่ียว   เช่น การให้เช่ารถจักรยานยนต์, เรือเจ็ทสกี, เรือนําเท่ียว, เรือลากร่ม,  เรือลากกล้วย  
และธุรกิจอื่นๆ จํานวนมาก 
4. ข้อมูลของผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 65 เป็นนักเรียนในพื้นท่ีด้ังเดิมในอําเภอบางละมุง
เขตพื้นท่ีติดกันได้แก่ อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา กิ่งอําเภอเกาะล้าน และอีกร้อยละ 35 เป็นผู้ปกครองท่ีเป็นประชากร
แฝงในเขตเมืองพัทยา มีความหลากหลายทางการศึกษา และอาชีพ รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนอยู่ในระดับท่ีสูง 
5. ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา [ รหัสสถานศึกษา82200404 ] ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังให้เปิดทํา 
การในปีพุทธศักราช 2539และได้ขออนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” 
เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2554 )ในกํากับของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตท่ี 3 

ก่อตั้งโดย อาจารย์นิคม  หมดราคี  ผู้รับใบอนุญาต  ต้ังอยู่เลขท่ี 189/30 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพประสิทธิ์   
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 เปิดทําการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2539 เป็นปีแรก
และ มีการพัฒนาเป็นลําดับ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2539 มีอาคารเรียน1อาคาร คือ อาคารA และโรงฝึกงาน เปิดทําการสอนในหลักสูตรราช
มงคลระดับ ปวช. และ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์          
 ปี พ.ศ. 2540 แต่งต้ัง ดร.มัลลิกา หมดราคี ดํารงตําแหน่งผู้จัดการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 
ทําการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 1 อาคาร   คือ อาคาร B และได้ขออนุญาตเปล่ียนหลักสูตรเป็นหลักสูตร
อาชีวศึกษา รวมทั้งเปิดหลักสูตรพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกการบัญชีและการขาย  

ปี พ.ศ. 2542 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสนามบาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล  และใช้ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2543 โรงเรียนได้ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ทําการเปิดศูนย์การศึกษานอกสถาบัน
ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตและก่อสร้างหอประชุมโดยใช้เป็นศูนย์ศึกษาทางไกลด้วยระบบVidioConference   
และปรับขยายห้องเรียนให้มีระบบปรับอากาศ  ครบทุกห้อง  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ 
เพื่อขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากต้นสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนซึ่งทางโรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพใน  ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา  และ ในด้านการ
ก่อสร้างทางโรงเรียนได้เริ่ม ก่อสร้างอาคารใหม่อีก 1 หลัง คือ อาคาร C  เป็นอาคาร 3 ช้ันโดยใช้เป็น
สถานศึกษาคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมเล็ก ห้องเรียน ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ปี พ.ศ. 2544 เปิดทําการใช้อาคาร C อย่างเป็นทางการและปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่โดย
แบ่งหน้าท่ีการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายฝ่ายวิชาการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฝ่ายวางแผนและพัฒนาฝ่ายกิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

ปี พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนได้จัดซื้อท่ีดินเพิ่มเติมบริเวณด้านหลังของโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
เป็นเนื้อท่ีประมาณ 19 ไร่ โดยก่อสร้างเป็นโรงฝึกงาน  สนามกีฬา  ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ใน ปีการศึกษา 2546 
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รวมทั้งสร้างห้องรับรองเพื่อใช้สําหรับ การรับสมัครนักเรียน  รับรองแขกของโรงเรียน และใช้เป็นห้องประชุม
ผู้บริหาร  ท้ังสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมอีก 1 หลังเป็นอาคาร 4 ช้ัน เพื่อจัดต้ังเป็นศูนย์วิทยบริการประกอบด้วย 
ห้องสมุด  และศูนย์ภาษาต่างประเทศและได้แต่งต้ังอาจารย์สมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข ดํารงตําแหน่งอาจารย์
ใหญ่โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 

ปี พ.ศ. 2546    ทําการพัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในงานวิชาการและงานปกครองของโรงเรียนเพื่อบริการแก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง 

ปี พ.ศ. 2550 ทางโรงเรียนเปิดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตร 1 ประเภทวิชา 2 สาขาวิชา 4 สาขางาน 
คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว(หลักสูตรทวิภาคี:DVT) มี 1
สาขาวิชา 1 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการ ท่องเท่ียว   สาขางานการโรงแรมและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว(หลักสูตรทวิภาคี : DVT) มี 1 
สาขาวิชา 3 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม   สาขางานแม่บ้าน
โรงแรม   และสาขางานครัวโรงแรม 

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารโรงภาพยนตร์เป็นอาคาร 2 ช้ัน โดยช้ันล่างเป็นท่ีนั่งพักผ่อน 
และติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ทไร้สายจํานวน 10 จุดให้บริการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมเวลาว่างและช้ัน 2 เป็นห้อง
ประชุมและจัดกิจกรรม มีความจุ 500 ท่ีนั่ง 

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานสาขาวิชาช่างยนต์พร้อมห้องเรียนเป็นอาคาร
คอนกรีต 2 ช้ัน โดยช้ันล่างเป็นพื้นท่ีฝึกปฏิบัติสาขาวิชาช่างยนต์ และช้ัน  2 เป็นห้องเรียนพร้อมห้อง
คอมพิวเตอร์เปิดหลักสูตรเพิ่ม 1หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก เป็นระบบทวิภาคี(DVT) โดยความร่วมมือกับบริษัท ซี.พี.ออล์ล 
จํากัด  (มหาชน)จัดสร้างสนามฟุตบอลเพิ่มเติมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้ต่อเติมอาคารเรียนช่างอุตสาหกรรม 1 ช้ันเป็น 3 ช้ัน จากเดิม 2 ช้ัน  เพิ่ม
ห้องแบ่งเป็นห้องทฤษฎี 3 ห้องห้องปฏิบัติการไฟฟ้า 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 ห้อง  ห้อง
คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และได้เปล่ียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 1 ห้องเพื่อทดแทนเครื่องท่ีใช้งานมาครบระยะเวลา
และในปีการศึกษา 2554  โรงเรียนดําเนินการวางแผนก่อสร้างอาคารเรียน 5ช้ันอีก 1 อาคาร เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
รองรับนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 ต่อไปและนายสมชาย  ทิพย์ประเสริฐสุข ได้ลาออกจากตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ 

ปี พ.ศ.2554 ได้แต่งต้ัง นายภัทรพล  ปลงไสว เป็นผู้อํานวยการ  และสร้างอาคารเรียนช่าง 
อุตสาหกรรม 4 ช้ัน 1 อาคารเพื่อใช้เป็นการเรียนการสอนประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม เปิดหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับ ปวส. และปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. เป็นสาขางานเทคนิค
คอมพิวเตอร์  และได้ขออนุญาตเปล่ียนช่ือสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เป็น 
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2554 ) ในกํากับของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตท่ี 3 

ปี พ.ศ.2555คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนก่อสร้างอาคารสํานักงาน-อาคารเรียนรวม 7 ช้ัน  และ 
อาคารหอประชุม-ศูนย์วิทยบริการ 3 ช้ัน งบประมาณ 150 ล้านบาท  วิทยาลัยฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4 ด้านอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ ดี เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของ 
จังหวัดชลบุรีท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ.   
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ปี พ.ศ.2556วิทยาลัยฯได้รับรางวัล ส่งเสริมการออม ดีเด่น  ระดับอาชีวศึกษา ประจําปี 2558 
โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน (ตุลาคม 2558)มีผู้บริหารและครูได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ต่างๆ มากถึง 32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในสาขาวิชาชีพต่างๆท้ังใน
ระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มากถึง 89 รางวัล 
 ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยฯเปิดใช้งานอาคารสํานักงานและเรียนรวม 7 ช้ัน พร้อมอาคารนิคม
กาญจนา เป็นหอประชุม ศูนย์วิทยบริการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพิ่ม 2 สาขาวิชา
ได้แก่ ระดับ ปวส. สาขาการตลาด และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ในปี
นี้วิทยาลัยฯทําความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2558 มี ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 23 รางวัล และมีนักเรียน 
นักศึกษาได้รับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแข่งขัน รายการต่างๆ ถึง 62 รางวัล รวม 180 คน และ
วิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ และ โรงแรมฮิลตันพัทยา ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม 
 ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยฯ ขออนุญาตเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระบบทวิภาคีเพื่อรองรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยได้ลง
นามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาและฝึกงานในระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา กับ มูลนิธิโลจิ
สติกส์แห่งเอเชีย และ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดย โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้า
ระหว่างประเทศ  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ และ
วิทยาลัยฯ ยังมีการจัดงานครบรอบ 20 ปี , เข้าร่วมการแข่งขัน YAMAHA MOTOCHALLENGE 2015 ได้อันดับ
ท่ี 1 ภาคตะวันออก , เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 
6. แผนผังวิทยาลัย 
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7. สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย 
             ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2558 (เพิ่มเติม พ.ศ.2558)  ในระดับ 
ปวส. ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพ.ศ. 2557 
   7.1 หลักสูตรที่เปิดสอน 
   7.1.1หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แบบปกติ 

เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความชํานาญวิชาชีพเฉพาะด้านมีคุณธรรมบุคลิกภาพเจตคติท่ี
เหมาะสมกับการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษา2 ลักษณะคือ ระบบ
ปกติ และระบบทวิภาคี  โดยรับผู้สําเร็จการมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 
ปีเปิดสอน6สาขาวิชาคือ  

1. สาขาวิชาช่างยนต์  
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง  
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. สาขาวิชาการบัญชี 
6. สาขาวิชาการตลาด  
7. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 

   7.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education) 
 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาอบรมฝึกหัดวิชาชีพให้แก่ ผู้สําเร็จการมัธยมศึกษา

ตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 3 ปีโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่านักศึกษาท่ีสําเร็จจากระบบนี้จะเป็นพนักงานท่ีมีคุณภาพดี
เย่ียมมีความสามารถท้ังทางด้านทักษะความรู้และความเล่ือมใสศรัทธาในวิชาชีพท่ีได้รับสามารถหางานทําได้ง่าย
เพราะนักเรียนในระบบนี้จะผูกพันกับสถานประกอบการมากกว่าระบบการเรียนแบบอื่นๆส่วนสถาน
ประกอบการยังได้บุคลากรท่ีตรงตามความต้องการของตนเองเนื่องจากนักศึกษาได้รับการฝึกอาชีพตามลักษณะ
ของงานสถานประกอบการมาโดยตลอดซึ่งสถานประกอบการไม่ต้องนํานักศึกษาท่ีจบแล้วไปฝึกอบรมหรือ
ฝึกงานอีกปัจจุบันเปิดสอน2สาขาวิชาคือสาขาวิชาการโรงแรม   สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  
   7.1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ 

วิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เป็นแบบปกติรับสมัครผู้ท่ีมีพื้น
ความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า ม.6 ใช้เวลาเรียน 2 ปีเปิดสอน 6 สาขาวิชาคือ 

1. สาขาวิชาการบัญชี  4.สาขาวิชาไฟฟ้า 
2. สาขาวิชาการตลาด  5.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

   7.1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาค ี(Dual Vocational Education) 
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรับสมัครผู้ท่ีมีพื้นความรู้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเท่าเข้าศึกษาต่อใช้เวลาเรียน 2 ปีเปิดสอน 3 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาช่างยนต์และ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
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   7.1.5  จัดฝึกการอบรมวิชาชีพระยะสั้นพิเศษตามโครงการต่างๆเช่น 
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ A-TECH 
2. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
3.โครงการศูนย์อบรม YAMAHA 

8.เอกลักษณ์ 
  สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต 
9.อัตลักษณ์ 
  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
10.ความหมายสัญลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  มีลักษณะเป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมี ช่ือวิทยาลัย ท่ีอยู่  และรูปสัญลักษณ์ 
ประกอบด้วย 
  องค์พระวิษณุ หมายถึง  องค์เทพผู้สร้างซึ่งเป็นท่ีเคารพสักการะของผู้ท่ีเรียนสาขาช่างอุตสาหกรรม 
  มือ  หมายถึง  ความใส่ใจดูแลในความประพฤติ ระเบียบการศึกษา วินัย สุขภาพ ต่อศิษย์ 

                        แทนบิดามารดา 
  เฟือง    หมายถึง  ส่วนประกอบของเครื่องจักรกลท่ีส่งกําลังไปยังส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดกําลัง 
            การเคล่ือนไหว 
  เรือใบ   หมายถึง  พร้อมท่ีจะเป็นพาหนะในการนําผู้เรียน ทุกคนแล่นไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ 
11. สีประจําวิทยาลัย  คือ   สีขาว-สีแดง 
  สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์ 
  สีแดง   หมายถึง   ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง รวมพลัง 
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2.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
      2.2.1  โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
  
 
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

นายภัทรพล ปลงไสว 
ผู้อํานวยการ 

นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายเกรียงศักด์ิ  ไชยภาพ 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

นายวีรวัฒก์ นิลโมจน์ 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายแผนงานและเทคโนโลยี 

นางสาวนงค์นุช สมทรดนตรี 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการ 

 งานบริหารงานทั่วไป 

-  งานบุคลากร 

-  งานพัสดุ 
-  งานแม่บ้าน 

- งานร้านค้า 

 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 

-  งานประกันอุบัติเหตุ 
 งานอบรมพัฒนาครู 

 

 งานครูที่ปรึกษา 

 งานพัฒนานักเรียนนักศึกษา 

 งานนักศึกษาวิชาทหาร 

 งานพัฒนาวินัยบริหารธุรกิจ 

 

 งานวางแผนและงบประมาณ 

 งานพัฒนาสิ่งประดิษฐ์คร ู

 งานส่งเสริมผลผลิตและ
ประกอบธุรกิจ  
(ศูนย์เพาะบ่มอาชีพ) 

 งานแนะแนวการศึกษาต่อ 

ป.ตร ี

 

 งานวัดและประเมินผล 

 งานประกวดแข่งขันนักเรียน 

 งานแผนกวิชา 
o ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

( อ.วีรวัฒก์ นิลโมจน์) 
o ช่างยนต์และเทคนคิพ้ืนฐาน 

(อ.พงศกร มีชัยเจริญวงศ์) 
o การโรงแรม 

(อ.จันทร์ทิพา ศรีพายัพ) 
o การบัญชี 

(อ.ปิยะมาศ สาระขันธ)์ 
o การตลาด(อ.ธีราพร สามเจริญ) 
o คอมพิวเตอร์ 

(อ.นพพร วัฒนสิทธิ์) 
o โลจิสติกส์ (อ.ปรียานุช ทองสุก) 
o ศูนย์ภาต่างประเทศ 

(อ.นงค์นุช  สมทุรดนตรี ) 

นางสาวปรียานุช  ทองสุก 
หัวหน้างานพฒันาการศกึษา 

 งานประกันคุณภาพ 

 งานวิจัยครู 
 งาน TRAINING CENTER 

นางสาวดวงดาว นวลคํา 

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียน 

- งานอุดหนุน 

- งานระเบียน 

- งานสารบรรณ 

นายพงศกร มีชัยเจริญวงศ์ 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน 

 งานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

 งานความร่วมมือ MOU 

 

นางสาวเนตรนภา มาอ่อน 
หัวหน้างานบัญชี/การเงิน 

- งานจัดซื้อ 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี

นายมีชัย  จิตมั่น 
หัวหน้างานอาชีวศกึษา 

 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 งานสิ่งประดิษฐ์นักเรียน 

 

นายณรงค์ ทะโคดา 
หัวหน้างานอาคารสถานที ่

นายดุสิต  ทวีจันทร์ 
หัวหน้างานพฒันาวนิัย 

นางชาญา สมแก้ว 

หัวหน้า ฝ่ายกิจการฯ 

-  งานองค์การวิชาชีพช่าง
เทคนิค 

- งานชมรมวิชาชีพ 

- งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

  ประเพณี สิ่งแวดล้อม  
- งานทัศนศึกษา/ดูงาน 
 

นายนพพร  วัฒนสิทธิ์ 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

- งานบริการ/ซ่อมบํารุง 
- งานสื่อสิ่งพิมพ์  
- งานสื่อออนไลน์ 
- งานระบบการเรียนออนไลน์ 
 นางวันวิสา โรจนบุญธรรม 

 หัวหน้าฝ่ายหลักสูตรและการสอน 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

- งานวิทยบริการและห้องสมุด 

- งานสื่อการเรียนการสอน 

- งานแผนกสามัญ 

นายดุสิต  ทวีจันทร์ 
หัวหน้างานแนะแนว/ประชาสัมพันธ ์

 งานพัฒนาวินัยภาคสมทบ 

 งานพัฒนาวินัยช่างอุตสาหกรรม 

 งานแนะแนวการศึกษา 

 งานประชาสัมพันธ์ 

 งานแนะแนวอาชีพและ 
จัดหางาน 
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 2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
 

 

 
ผู้รับใบอนุญาต ช่ือ – สกุลนายนิคม  หมดราคี  . 

โทรศัพท์038-415611E- mail.aksorntechno@hotmail.com. 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโทสาขา.รัฐประศาสนศาสตร์                                     
ดํารงตําแหน่งนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2539 – ปัจจุบัน                 . 

 
ผู้จัดการช่ือ – สกุล              นางมัลลิกา  จันตะบุตร                   . 

โทรศัพท์038-415611E- mail.aksorntechno@hotmail.com. 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา  . 
ดํารงตําแหน่งนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน         . 

 
ผู้อํานวยการ  ช่ือ – สกุล           นายภัทรพล  ปลงไสว . 

โทรศัพท์   080-5635540    E- mail..p.pattarapon@hotmail.com . 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา   
ดํารงตําแหน่งนี้ต้ังแต่    พ.ศ. 2554-2559. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 นายนิคม               หมดราคี ประธานกรรมการ 
2 ดร.มัลลิกา           จันตะบุตร กรรมการ 
3 นายวีรวัฒก์          นิลโมจน์ กรรมการ 
4 นางชไมพร           ฟูกิจนาวิน กรรมการ 
5 นางสาวอรวรรณ    สัมฤทธิ์ กรรมการ 
6 นาวาเอกยอดธง    อาทมาท กรรมการ 
7 ดร.ปวีณา   หมดราคี กรรมการ 
8 นายภัทรพล ปลงไสว กรรมการและเลขานุการ 
9 นางสาวไพรสุดา   หมั่นหาดี ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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 2.2.3 จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ 2559 

ประเภทบุคลากร 

จํา
นว

น(
คน

) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ 

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจํ
า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ต่ํา
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ผู้รับใบอนุญาต 1 1 - 1 - - 1 - - 
ผู้จัดการ 1 1 - 1 - 1 - - - 

ผู้อํานวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 
ครู 86 86 - 53 33 - 34 51 1 

บุคลากรทางการศึกษา 3 3 - - 3 - - 2 1 
บุคลากรสนับสนุน 20 20 - - 20 - - 2 18 

รวม 112 112 - 56 56 1 36 55 20 
 
ครู หมายถึง ผู้ท่ีได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึงครูท่ีมีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบรรณารักษ์งานแนะแนวงานเทคโนโลยีการศึกษางานทะเบียน
วัดผลและงานบริหารงานท่ัวไป 
บุคลากรสนับสนุนหมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษานอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.2.4 จํานวนครู ปีการศึกษา 2559 

ประเภทบุคลากร 

จํา
นว

น(
คน

) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ 

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

หลักสูตร 
ที่จบ 

ครู
ปร

ะจํ
า 

ครู
พิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ํา
กว

่าป
ริญ

ญ
าต

ร ี

ตร
ง 

ไม
่ตร

ง 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 5 5 - 2 3 - 0 5 - 5 - 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 5 5 - 5 0 - 0 5 - 1 4 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 7 - 5 2 - 2 5 - 7 0 
    1.4 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก 1 1 - - 1 - 11 2 - 1 0 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            
    2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 5 5 - 4 1 - 2 3 - 3 2 
    2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 4 4 - 3 1 - 1 3 - 2 2 
    2.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  3 3 - 3 - - 3 - - 3 - 
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 3 3 - 3 - - 1 2 - - 3 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            
    1.1 สาขาวิชาการบัญช ี 5 5 - 2 3 - - 5 - 5 - 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 4 4 - - 4 - 1 3 - 1 3 
    1.3 สาขาวิชาการคอมพวิเตอร ์ 7 7 - 1 6 - 1 6 - 6 1 
    1.4 สาขาวิชาโลจิสติกส์ 3 3 - 2 1 - 1 2 - 1 2 
2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม            
    2.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล 5 5 - 2 3 - - 5 - 3 2 
    2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์            
    2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า 3 3 - 1 2 - 1 2 - 2 1 
    2.2.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 3 3 - 1 2 - 1 2 - 2 1 
    2.3 สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส ์            
    2.3.1สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
           อุตสาหกรรม 

3 3 - 3 - - - 3 - 3 0 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    2.4สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 - - 2 - - 2 - 1 1 
4. ครูพื้นฐาน 
   4.1 ครพูื้นฐาน 21 21 - 13 8 - - 3 18 21 0 
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2.2.5 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนนุ 

ประเภทบุคลากร 

จํา
นว

น(
คน

) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
 

รา
ชก

าร
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

1.บุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ฝ่ายธุรการ      
     งานเจ้าหน้าท่ีธุรการ 1 - - 1 - 
1.2 ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา      
     งานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัฒนา 1 - - 1 - 
1.3 ฝ่ายทรัพยากร      
งานเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 1 - - 1 - 
2. บุคลากรสนับสนุน 
    1. เจ้าหน้าท่ีสโตร์ช่างยนต์ 1 - - 1 - 
    2. เจ้าหน้าท่ีซ่อมบํารุง 2 - - 2 - 
    3. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 4 - - 4 - 
    4. คนสวน 2 - - 2 - 
    5. เจ้าหน้าท่ีดูแลความสะอาด 5 - - 5 - 
6. เจ้าหน้าท่ีสโตร์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ 1 - - 1 - 
7. เจ้าหน้าท่ีขับรถ 2 - - 2 - 

รวม 20 - - 20 - 
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2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป ปีการศึกษา 2559 

 ระดับ/สาขางาน 
 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม           
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 85   68   57   210 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 42   38   29   109 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 144   153   160   457 
    1.4 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก -   -   -   - 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           
    2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 142   127   122   391 
    2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 29   26   22   77 
    2.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  16   15   17   48 
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว           
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม  67   57   64  188 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 117   111      228 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 66   110      176 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 111   105      216 
    1.4 สาขาวิชาโลจิสติกส์  28  -      28 
2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม           
    2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล           
         2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 82   57      139 
    2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า           
         2.2.1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 58   32      90 
    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์           
         2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

   17      17 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว           
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม  123   63     186 

รวม 892 218 - 859 120  407 64  2,560 
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2.2.6 จํานวนผสูําเร็จการศึกษา 

(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 

จํานวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 52   52 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 20   20 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 104   104 
    1.4 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก - 1  1 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     
    2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 64   64 
    2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 16   16 
    2.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  17   17 
3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว     
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม  45  45 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     
    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 97   97 
    1.2 สาขาวิชาการตลาด 89   89 
    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 101   101 
    1.4 สาขาวิชาโลจิสติกส์ -   - 
2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     
    2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล     
         2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 52   52 
    2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า     
         2.2.1 สาขางานไฟฟ้ากําลัง 32   32 
    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์     
         2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15   15 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม  46  46 

รวม 659 92 0 751 
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2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
  2.3.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 2 รางวัล 
  2.3.1.1 เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ ในการนําเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนัก
ประดิษฐ์”  วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560 
  2.3.1.2 โลหป์ระกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น  ในการสอบธรรมศึกษา 
 2.3.2  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร  1 รางวัล 

2.3.2.1  รางวัลครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้แก่ 
นายภัทรพล  ปลงไสว  ตําแหน่งผู้อํานวยการ 
  2.3.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 25 รางวัล 
  2.3.3.1 รางวัลบุคลากรดีเด่น จากสํานักงานคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้แก่ 
    1.  นางวันวิสา  โรจนบุญธรรม  ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
    2.  นางสาวดวงดาว  นวลคํา  ตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียน 
    3.  นายพงศกร  มีชัยเจริญวงศ์  ตําแหน่งหัวหน้าแผนกช่างยนต์ 
    4.  นางจันทร์ทิพา  ศรีพายัพ  ตําแหน่งหัวหน้าแผนการโรงแรม 
    5.  นางสาวเสาวภา  โมริดา  ตําแหน่งอาจารย์แผนกการโรงแรม 
   2.3.3.2  รางวัลผู้บริหารและครูดีเด่นจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
กระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ 

1. นางสาวดวงดาว  นวลคํา  ตําแหน่งหัวหน้างานทะเบียน 
2. นายวีรวัฒก์  นิลโมจน์  ตําแหน่งรองผู้อํานวยการ 
3. นายกรวิทย์  พิริยะอรุณโรจน์  ตําแหน่งอาจารย์แผนกคอมพิวเตอร์ 
4. นางทิศารัตน์  กรุณา   ตําแหน่งอาจารย์แผนกสามัญ 
5. นายนิวัฒน์  ขันธ์เครือ  ตําแหน่งอาจารย์แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 

          6.   ว่าท่ีร้อยตรีทัศพร  ทานา ตําแหน่งอาจารย์แผนกช่างยนต์ 
2.3.2.3  รางวัลการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน 

ระดับประเทศ คร้ังที่ 9 จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ 

1. นางสาวกรกมล  ทรงกรานต์  ผลงานระดับ ดี 
2. นายรงษ์  เรืองวงษ์   ผลงานระดับ ดี 
3. นายสกุลวัฒน์  รัชนีกร  ผลงานระดับ ดี 
4.  นางสาวนิราภร  สุทธิกุล  ผลงานระดับดี 
5.  นางสาวพุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล ผลงานระดับดี 

2.3.2.4  รางวัล การประกวดวิจัยในชั้นเรียน จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ 
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  1. นางสาวปรียานุช ทองสุก  ผลงาน เหรียญเงิน 
  2. นายรงษ์    เรืองวงษ์ ผลงาน เหรียญเงิน 
  3. นางสาวอมรรัตน์ พลศักดิ ์ ผลงาน  เหรียญทองแดง 
  4. นางสาวนิราภร   สุทธิกุล  ผลงาน เหรียญทองแดง 
  5. นางสาวพุทธิดา   สกุลวิริยะกิจกุล ผลงาน เหรียญทองแดง 
  6. นายเนรมิตร  ภักด ี  ผลงาน เหรียญทองแดง 

2.3.4  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 164 รางวัล 
 2.3.4.1  รางวัลการแข่งขันทักษะงานชีพ คร้ังที่ 31 ประจําปีการศึกษา 2559 กลุ่มภาค

กลาง โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้แก่ 

  1. การแข่งขันโปรแกรมสํานักงาน (Ms-Office-2013)  
   1. นางสาววิภาดา   คะนึงหาญ เกียรติบัตรเหรียญทอง 

2. นางสาวชุติกาญจน์ ต้นบี ้  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
3. นายวุฒินันท์  สร้อยดอก เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
4. นายทวีศักดิ ์  รักษา  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

  2. การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Access 2013) 
   1. นายทักษ์ตนัย  วิกุล  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายปฏิญญา  เสนากิจ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นายสิทธิชัย   มั่นสัน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   4. นายบุญฤทธิ์  แสงแก้ว  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  3. การแข่งขันโปรแกรมสําเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page)   
   1. นางสาวเกวลิน   เทียมสายออ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายธวัชชัย    แซ่โจว  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นางสาวนัจรี  สุขผดุง  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  4.  การแข่งขันโปรแกรมการสร้างเว็บเพจ 
   1. นางสาวสุวรรณา ภักดีรัตนมิตร เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2.  นายหณัฎฐ์  โยมา  เกียรติบัตรเหรียญทอง 

3. นายธนวัฒน์  รุ่งเรืองสุวรรณ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  5.  การแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
   1. นางสาวกิตติวรา ขําเจริญ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายทีปกร   ศรีสุวรรณ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นางสาวณัฎฐ์  ธนนันท์ธนัตถ ์ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   4. นางสาวนัทติมา  ละอายทุกข์ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   5. นายปิยชนน์  เกี้ยวไทยสงฆ์ เกียรติบัตรเหรียญทอง 

6. นายสหัสชัย  สุขวัฒนะ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
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7. นายศุภชัย  พงศ์ษากลาง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  6.  การแข่งขันการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
   1. นายอิสระกูล  บุญเชิด  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายปริเทพ  แซ่ล้ิง  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นายสุรวิชญ์  ผลบุญนําลาภ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  7.  การแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 
   1. นางสาวปริญญา แก้วยศ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายศุภณัฎฐ์  เอี่ยมวิโรจน์ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
   3. นางสาวเจนจิรา จันทร์ทอง เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
   4. นางสาวพิม  พระเทพ  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  8.  การแข่งขันพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 
   1. นายวิลเล่ียม  คาสนิกิ  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  9.  การแข่งขันการใช้โปรแกรมส่ือประสมมัลติมิเดีย 
   1. นายกีรติ  ทิมเท่ียง  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นางสาวช่อผกา จันดี  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นายณรงค์ฤทธิ์ ทุมกิจจะ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  10.  การแข่งขันการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
   1. นายธีระ  บุญยจารุวงค์ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายกิตติภัทร  ขําเจริญ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นายธนากร  โพพา  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   4. นางสาวสุธนบุรี ศิริเวช  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   5. นายทศพล  วนสันเทียะ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  11.  การแข่งขัน การบัญชี 
   1. นางสาวกรรณิการ์ มานะกล้า เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายชนายุทธ  สุขสมจิต เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นางสาวชุติกาณจน์ พรเอี่ยม  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   4. นางสาวภัทราพร สมบูรณ์ประเสริฐ เกยีรติบัตรเหรียญทอง 
   5. นางสาวเหมือนฝัน ยอดจันทร์ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  12.  การแข่งขันเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ 
   1. นางสาวชมพูนุช นิ่มอนงค์ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นางสาวนิรณา  เหลาสา  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   3. นางสาวปัทมา  สวยกลาง เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   4. นางสาวพิพ์ชฎา ปิ่นชูศรี  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
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  13.  การแข่งขัน การติดต้ังโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   1. นายณัฐพล  จูงสาย  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  14.  การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ 
   1. นางสาวนฤมล  นกอิ่ม  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   2. นางสาวปฏิมากร สัตยา  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   3. นางสาวสุนิษา  ศรีทอง  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  15.  การแข่งขัน การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 
   1. นายธนชิต  อินทร์นิ่ม เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  16.  การแข่งขัน มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 
   1. นายเจมส์  แม็คอารอล เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   2. นายอัครพนธ์  ไพบูลย์  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  17.  การแข่งขัน เครื่องรับวิทยุ FM 
   1. นายปริญญา  เผือกผาสุก เกียรติบัตรเหรียญทอง 
  18.  การแข่งขัน งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองต้น 
   1. นายสุขสันต์  นาครินทร์ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  19.  การแข่งขัน งานปรับอากาศยานยนต์ 
   1. นายศักดิ์สิทธิ์  ประโพชะนัง เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  20.  การแข่งขัน งานช่างปรับ 
   1. นายธนาวุฒิ  เนียมหอม เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  21.  การแข่งขัน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
   1. นายเบญจรงค์  สังวร  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   2. นายอรรคพล  ประจิตร  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  22.  การแข่งขัน ดิจิตอล 
   1. นายวัชรพงศ์  อิ่มเจริญ  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   2. นายสมเกียรต ิ วัฒนสมบัติ เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
  23.  การแข่งขัน งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
   1. นายอภินันทน์  อุ่นสะอาด เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  24.  การแข่งขัน งานจักรยานยนต์ 
   1. นายฉัตรชัย    ชอบอรัญ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  25.  การแข่งขัน เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต้นด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto cad) 
   1. นายพรพิพัฒน์  กลางอรัญ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 
  26.  การประกวดส่ือการเรียนรู้ เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   1. นายชัยวัฒน์  ภาสดา 
   2. นายพันธกานต์ วัดพรหม 
   3. นายวีรชน  ผู้ภักด ี
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   4. นายธีรพงษ์  กล่อมพระทัย 
   5. นายศราวัจน์  ชัยวลีศรีเกษม 
   6. นายณัฐพล  อนันทเดช 
   7. นายปิยชนน์  เกี้ยวไทยสงฆ์ 
   8. นายธนากร  ลายสวาสด์ิ 
   9. นายศุภกฤษณ์  สุขน้อย 
   10. นางสาวฯชากร ยะมาลี 
   11. นางสาวศศิร์นพัต วงษ์งานวัฒนา 
   12. นางสาวณัฎฐ์  ธนนันท์ธนัตถ์ 
   13. นางสาวนัทติมา ละอายทุกข์ 
   14. นายกิตติภัทร ชําเจริญ 
   15. นายจิตรภานุ  ชํานิประเสริฐกุล 
   ส่ือการเรียนรู้  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   1. นายจักษ์กรี  อินทร์อ่อน 
   2. นางสาวนาเดียร์ จันทรมณี 
   3. นางสาววิลัยพร พวงสุวรรณ์ 
  27.  การประกวดร้องเพลงเพื่อพ่อ  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   1. นางสาวธิดารัตน์ ภิระบรรณ์ 
  28.  การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย  เกียรติบัตรเหรียญทอง 
   1. นางสาวชลธิชา ชาครียรัตน์ 
   2. นางสาวจันทนิภา สุขสงวน 
  29.  การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   1. นางสาวรินรดา โพธิปัด 
   2. นางสาวสุดารัตน์ ทองนํา 
  30. การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   1. นางสาวเมธาวี  ประเสริฐศรีศักดิ์ 
  31.  การประกวดส่ิงประดิษฐ์  เกียรติบัตรเหรียญเงิน 
   1. นายธนายุทธ  ทองจันทร์ 
   2. นายไวธยา  จันทร์หมื่นไวย์ 
   3. นายอรรคพล  ประจิตร 
   4. นายธนภูมิ  เมฆวิลัย 
   5. นายศิริพงศ์  สุเฌอ 
   6. นายธนโชติ  จําปาบวบ 
   7. นายปพนธีร์  แดงเต๊ะ 
   8. นายประชา  กุตัน 
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   9. นายธนกฤษ  สาคร 
   10. นายอนรรฆ  บุญจั่น 
  32. การประกวดส่ิงประดิษฐ์  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1. นายจิรยุส  เอกวัฒน์ 
2. นายประภากร ผิวทอง 
3. นายณัฐวุฒิ  วรรณพงษ์ 
4. นายนารพันธุ ์ กลมเกล้ียง 
5. นายธงรัตน์  งามสัมฤทธิ์ 
6. นายภาคิน  กอเซ็ม 
7.   นายวันชัย  พลอยประดับ 

33. การประกวดคลิปวีดีโอ “ศาสตร์พระราชา” โครงการพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี ประจําปี 2559เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้แก่ 

1. นายสิริวัฒน์  วังม่วงแงว 
2. นายปฏิพัทธ์  มุ่งพันกลาง 
3. นายเกษฎาพล บุญเลิศ 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่ 
1. นางสาวกาญจนา พวงงาม 
2. นางสาวสุภาภรณ์ ห้วยใหญ่ 
3. นางสาวปิยนุช คิดสําราญ 
4. นายวรรธนัย  ลงสุวรรณ 
5. นายอนรรฆ  เจริญศิลป ์
6. นายอธิวัฒน์  ยุงกลาง 
7. นางสาวนาฎนภา จูมพลาศรี 
8. นางสาวเกวลิน เทียมสายออ 
9. นางสาวณัฐธิชา ทองยอด 
10. นางสาวสุมิตรา บุญล้อม 
11. นางสาวภควดี นิพรรัมย์ 
12. นายวายุ  แต้มพิมาย 
13. นายกฤษกร  หาญละคร 
14. นางสาวนัจรี  สุขผดุง 
15. นางสาวชรินญา เข็มศรีสุวรรณ 
16. นายธีระ  บุญยจารุวงศ์ 
17. นายวงศกร  คงสวาท 
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18. นายพรชัย  ดวงจันทร์ 
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

1. นายธงชัย  แฮนเซน 
2. นายอิสระกุล  บุญเชิด 
3. นางสาวพรมภัสสร เอกนนนท์ 
4. นางสาวโยธิกา เคนคําภา 
5. นางสาวพิมพ์ชนก ยอดแก้ว 
6. นายธนาวุฒิ  นุ่นโหมด 
7. นายอมรเทพ  นวลเดช 
8. นายอนุทัย  รัตนปิณฑะ 
9. นายกิตตินันท์ ชวลิตนิติธรรม 
10. นายปิยวัฒน์  ปาลพันธุ์ 
11. นายสุรวิชญ์  ผลบุญนําลาภ 
12. นายทักษ์ตนัย วิกุล 
13. นายวงศกร  พุฒตาล 
14. นายอัมรินทร์ ศรีคําดี 
15. นายรัชชานนท์ โกเลิศฤทธิ์ 
16. นายเดโชชัย  สิริจิระสุข 
17. นายณัฐสิทธิ์  ต้ังนิธิชัย 
18. นางสาวพรทิพย์ พันธุ์โยศรี 
19. นางสาวฐิติมา หนองใหญ่ 
20. นางสาวญานิกา นนทิจันทร์ 
21. นายจักษ์กรี  อินทร์อ่อน 
22. นางสาวรุจิกานต์ สีหาบุตโต 
23. นางสาววิลัยพร พวงสุวรรณ์ 
24. นายนภดล  วัลดิสพีห์ล 
25. นายอภิเดช  บัวตูม 
26. นางสาวณัฐมล มาเมือง 
27. นางสาวจิตตา เกาะแก้ว 
28. นางสาวปรางค์ทิพย์ วัฒนานุกิจ 
29. นางสาวจิตรา เกสรมาลา 
30. นายชญานนท์ บุญสังข ์
31. นายสราวุธ  นาคคงคํา 
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32. นายศรุต  เพ็ชร์บุญมา 
33. นางสาวสุธนบุรี ศิริเวช 
34. นางสาววัชรีพร จูงใจ 
35. นางสาวนาเดียร์ จันทรมณี 
36. นางสาวศศิธร เชยเพ็ชร 
37. นางสาวสโรชา ลีลาธนวัฒน์ 

34. รางวัลชนะเลิศ จากโครงการประกวดผลงานด้านไอที ( IT Contest 2016)    
ประเภทการสร้างส่ือสร้างสรรค์ หัวข้อ “พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรีได้แก่ นาย
ปริเทพ แซ่ล้ิง  
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา 
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 3.1.1 ปรัชญาประจําวิทยาลัย 

“  ศึกษาดี     มีวินัย     ใฝ่ทักษะ ” 
3.1.2 วิสัยทัศน์ 

มุ่งพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเป็นท่ียอมรับของสังคมและก้าว
สู่สากลอย่างมีคุณภาพ 
3.1.3 เอกลักษณ์ “สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ” 

เอกลักษณ์สถานศึกษา คําจํากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา - วิทยาลัยฯได้รับการยอมรับจากประชาคม

อาชีวศึกษาว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ  
การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ
หรือเป็นส่วนหน่ึงในการประกอบวิชาชีพใน
อนาคตได้ 

-ร้อยละ 80 ของผู้สําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัย มีงานทําหรือประกอบอาชีพที่
เก่ียวข้อง  
- ผู้รับบริการ มคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้สําเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.50  

3.1.4  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพชีพ 

อัตลักษณ์ คําจํากัดความ/ความหมาย ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 
มีวินัย ส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน 

นักศึกษามีวินัยในตนเอง ประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบวินัย 

- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    ได้รับการยอมรับและ 
พึงพอใจในเรื่องความมีวินัยจากประชมคมอาชีวศึกษา  
- ผู้สําเร็จการศึกษา ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี  
  จากสถานประกอบการที่นักเรียนได้เข้าไปทํางาน 

ใฝ่ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา
หาความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
ที่หลากหลาย  

- ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  
  วิชาชีพที่สถานศึกษาจัด  
- ผู้เรียน ผู้ปกครองมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ในการ 
  จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับจาก
ภายนอกในด้านทักษะวิชาชีพทุก
สาขาท่ีเปิดสอน 

- ใน 1 ปีการศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับรางวัล ระดับจังหวัด 
  หรือระดับภาค หรือประเทศ จากการแข่งขันทักษะทาง 
  วิชาชีพ และการทดสอบทางวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ  
ครบทุกสาขาวิชา 

3.1.5 พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพร้อมสู่สากล 
3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมโครงการ งานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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  3.1.6 แผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา  
เพื่อให้การดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยสามารถบรรยายเป็นตารางหรือแผนผังแสดงความเช่ือมโยงของพันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  
เป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรม  และตัววัดของโครงการ/กิจกรรมตามตัวอย่างความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของสถานศึกษา  

เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ให้ความเห็นชอบมีดังนี้ 
เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านการบริหาร
จัดการและการประกัน
คุณภาพ 

1) มีระบบการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School Base Management)  
2) มีการบริหารจัดการที่ใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีประสิทธิภาพในสถานศึกษา 
3) มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4) มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานในสถานศึกษา 
5) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและผลของการพัฒนาท่ีมีประสิทธิผล 
6)  มีส่วนร่วมและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและสังคม 
7)  มีระบบการประกันคุณภาพ ท่ีนําความเป็นเลิศสู่สถานศึกษา 

2. ด้านการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

1) มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนให้ได้มาตรฐานตาม  คุณวุฒิวิชาชีพ 
2) จัดทรัพยากรให้มีความเพียงพอและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
3)มีระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดประเมินผลการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
4) ผลของผู้สําเร็จการศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่วางไว้ 

3. ด้านการพัฒนาผู้เรียน 1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อสังคม 
2)  ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะประสบการณ์อาชีพ  และมีสมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ  
3)  ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ในการพัฒนาโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัย 
ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา  
4)  ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมีความจงรักภักดี  ต่อ ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะ ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา 
 

4. ด้านการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเป็นมืออาชีพและมี  ความเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษา 
2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นสมรรถนะผู้เรียนเป็นสําคัญ 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการการสอน พัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์
และการวิจัย ในวิชาชีพ 

5. ด้านการบริหาร
จัดการควบคุมความ
เสี่ยงในสถานศึกษา 

1)  พัฒนาระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทุกคนในวิทยาลัย 
2)  สร้างเสริมความรักสามคัคีในสถานศึกษา 
3)  สร้างเสริมทักษะชีวิตให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4)  มีมาตรการการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา 
5)  มีมาตรการป้องการมั่วสุมและการพนันในสถานศึกษา 
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3.1.7รายจายในการบริหารสถานศึกษา   

รายจาย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 

1. รายจายคาวัสดุฝึก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน 8,296,048.59 69.13  

2. รายจายในการสงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไป
บริการงานการ งานชีพ หรือทําประโยชนตอ ชุมชน สังคม 572,081.00 4.76  

3. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง 
โครงการพัฒนาทักษะงานชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของ
ผูเรียน 

1,434,673.00 11.95  

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรัก ชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์สงเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข และ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ กีฬาและนันทนาการ การสงเส
ริมการดํารงตนตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

340,556.00 2.83  

5. รายจายพัฒนาบุคลากรฯลฯ 554,041.50 4.61  

6. งบการดําเนินงาน (ไม่รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อม
ราคา ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา) 

12,000,000.00 100.00  

รวมรายจาย 11,197,400,64 93.31  
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ขอเสนอแนะจากการประเมินคร้ัง 

ลาสุด 
แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 มี
ข้อเสนอแนะดังนี ้
1. เนื่องจากวิทยาลัยฯ อยู่ในแหล่ง
ชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียว สถาน
บันเทิงในพื้นท่ีจํานวนมากจึงควรสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆใน
การกํากับติดตามผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงให้ดียิ่งขึ้น 
2. วิทยาลัยฯ ควรใช้ความได้เปรียบใน
การท่ีอยู่ในแหล่งท่องเท่ียวของชาว
ต่างประเทศ สามารถท่ีจะพัฒนาทักษะ 
หรือจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางด้านภาษา
ให้มากขึ้น 
3. วิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางในการ
พัฒนาผลการทดสอบมาตรฐานระดับ
ต่างให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 
2559 มีการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไป 
1.วิทยาลัยฯ จัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงเพื่อลดปัญหาความเส่ียงด้านต่างๆ 
ท้ังในและนอกสถานศึกษา โดย
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกใน
การดําเนินการ เช่น เจ้าหน้าท่ีตํารวจ  
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย อําเภอบางละมุงเป็นต้น 
2. วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการ 
สํารวจเพื่อจัดหาระบบการเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์เข้ามาใช้ในการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
3. วิทยาลัยได้ดําเนินการจัดโครงการ 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาช่วย
ในการพัฒนาผลการทดสอบมาตรฐาน
ระดับต่างๆ 

ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม 
เครือข่ายในการติดตาม
ผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง
เพิ่มขึ้น 
2. วิทยาลัยมีระบบการ
เรียนภาษาอังกฤษ
ออนไลน์เข้ามาใช้ในการ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียน เป็นปีแนก 
ช่ือว่า Speexx 
3. ในปีการศึกษา 2559 
พบว่า   ผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบมาตรฐานระดับ
ต่าง ยังน้อยกว่าปีท่ีผ่าน
มา 
ยกเว้น สอบมาตรฐาน
วิชาชีพ มีค่าเพิ่มขึ้น 
 
 
 

การประเมินคุณภาพภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

- - 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
ขอเสนอแนะจากการประเมินคร้ังลาสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน ) เมื่อ 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  เมื่อวัน
ที 22 -24 สิงหาคม 2555มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.เพื่อให้สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาจึงควร
เพิ่มการมีส่วนร่วมในระบบกลไกการประกัน
คุณภาพของบุคลากร นักเรียน และครูใน
วิทยาลัยโดยให้เห็นความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพ 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีการฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอกบการท่ีหลากหลาย ควรมีการ
แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาท่ีทางวิทยาลัย
เปิดสอนในการร่วมกันจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็น
การได้ประโยชน์ในการทําวิจัย การสร้าง
นวัตกรรม และโครงงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริงในระดับชุมชน ภูมิภาพและระดับประเทศ 
 
 
 
 

วิทยาลัย ได้จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีการศึกษา 2559 มีการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ดัง
ต่อไป 
1.จัดอบรมงานประกันคุณภาพ
ให้แก่บุคลากร ครู 
 นักเรียน เพื่อให้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดอบรมใน
วันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2559 
2. มีการจัดอบรมให้ความรู้ครู และ
บุคลการด้านการจัดทําวิจัยช้ัน
เรียนอย่างมีคุณภาพ โดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรนําผลงานวิจัยเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมส่ือการสอนะดับประเทศ
ครั้งท่ี 8 
4.จัดโครงการประชุมเครือข่าย
สถานประกอบการเพื่อ 
พัฒนาการจัดการศึกษา โดยการ
เชิญตัวแทนสถานประกอบการเข้า
ร่วมประชุม 

ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีการศึกษา 2559 
มีการดําเนินงาน ดังต่อไป 
1. บุคลากร นักเรียน และ
ครูในวิทยาลัยโดยให้เห็น
ความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพ 
2. มีผลงานวิจัยเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันลงานวิจัย
และนวัตกรรมส่ือการสอน
ระดับประเทศครั้งท่ี 8 
ได้รับรางวัลจํานวน 9 คน 
และการประกวดงานวิจัย
ช้ันเรียนจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับรางวัลจํานวน3 คน 
3.  วิทยาลัยทําความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
กับสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น 
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4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 1ดานผลการจัดการศึกษา  
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษางานชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขางาน สาขางาน 
เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงานและมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ี
กําหนด 

ตัวบงชี้ที่ 1.1  ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมิน ผลการเนินงาน 

1.สถานศึกษามีข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาจําแนกเป็น ผู้ท่ีได้งานทําในสาขางานท่ี
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 91.61 
(620 คน) 

 
2.สถานศึกษาได้มีการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นรายบุคคลและได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ี
ผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา 

 
ร้อยละ 76.16 

(572 คน) 
 

3.สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของ
จํานวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 82.55 
(620 คน) 

 
4.สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ของจํานวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ 83.88 
(630 คน) 

 
5.สถานศึกษามีจํานวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้าน
สมรรถนะงานชีพ เฉล่ีย 3.51 – 5.00 ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนข้อมูล
ตอบกลับ 

ร้อยละ 81.22 
(610 คน) 

 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. รายงานผลโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
2. หลักฐานเกี่ยวกับผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผู้สําเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจาก

บุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการท่ีผู้สําเร็จการศึกษาไปทํางาน 
4. โครงสร้างการบริหาร 
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ1,2และ3,4หรือ3,5หรือ4,5รวม 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมินข้อ1,2 และ3หรือ4 หรือ5รวม3ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 
1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ข้อ 

5 คะแนน ดีมาก 

 

จุดเดน  
  1. โครงสร้างการบริหารงาน มีการกําหนดการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา อยู่ในหน้าท่ีหลัก ของ 
หัวหน้างานความร่วมมือ  
  2. มี โครงการติดตามสําเร็จการศึกษา และดําเนินการครบถ้วนตามกระบวนการPDCA 
  3. ผลการประเมินความพึงพอใจทุกข้อผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จุดที่ควรพัฒนา  
           1. เปอร์เซนต์การตอบกลับในการสํารวจความพึงพอใจ ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาเป็น
รายบุคคลในบางสาขาตํ่า ควรให้อยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 
  ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   1. ดําเนินการ เก็บข้อมูลการสํารวจความพึงพอใจ ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาท่ียังตํ่า
ให้มากขึ้น โดยเพิ่มวิธีการต่างๆท่ีจะช่วยให้มีการตอบรับท่ีมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผเูขาเรียน  

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเข้า จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2559 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    
   1.1 สาขางานการบัญชี 80 52 65.00 
   1.2 สาขางานการตลาด 32 20 62.50 
   1.3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 215 104 48.37 
สาขางานธุรกิจค้าปลีก 4 1 25.00 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
   2.1 สาขาวิชาช่างยนต์ 166 64 38.55 
   2.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง 35 16 45.74 
   2.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 22 17 77.27 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
   3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 79 45 56.96 

รวมปวช. 633 319 50.39 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเข้า จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    
   1.1 สาขาวิชาการบัญชี 134 97 72.00 
   1.2 สาขาวิชาการตลาด 129 89 69.00 
   1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 140 101 72.00 
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
   2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล    
2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 71 52 73.00 
   2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า    
       2.2.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 41 32 78.00 
   2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์    
        2.3.1 สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส ์ 15 15 100.00 
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ    
        3.1.1สาขาวิชาการโรงแรม 72 47 65.27 

รวมปวส. 602 433 71.92 
รวม ปวช.และ ปวส. 1,235 752 60.89 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. ข้อมูลผู้เรียนท้ังหมดจากงานทะเบียน 
2. ข้อมูลผู้เรียนท่ีจบการศึกษาจากงานทะเบียน 
3. แบบรายงานผลการเรียนของผู้สําเร็จการศึกษา(ป.พ.3ปวช.) 
4. แบบรายงานผลการเรียนของผู้สําเร็จการศึกษา(รบ.2 ปวส.) 
5. รายงานโครงการพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
6. โครงกร To be number 1 

 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 60.89 3.80 ดี 

จุดเดน  
วิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ โดยกําหนดให้มีโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการสอนครู การพัฒนาขึดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 2559 
จุดที่ควรพัฒนา  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ในบางสาขาวิชา มีเปอร์เซ็นต์ท่ีตํ่า กว่า 60% ควรใช้กิจกรรมท่ีช่วยแก้ไข
และส่งเสริมให้มีผู้จบมากขึ้น 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ให้ความสําคัญและจัดกิจกรรมพิเศษ ท่ีดูแลเฉพาะสาขาท่ีมีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตํ่า 
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มาตรฐานที่ 2ดานการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงาน 

ตนสังกัดมี การบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการประสานความรวมมือกับ
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
 ประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน 

มี 

2. สถานศึกษามีการกําหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคของกลุม ผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน  
ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมีสวนรวม ของทุกคน 

มี 

3.สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผู
เรียนจัดทําโครงการ คุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมท่ีพึง 
ประสงครวมกันของแตละกลุม 

มี 

4.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และกลุมผูเรียน ดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและ
เสริมแรง 

มี 

5.สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนด และมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ไม่มี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
    1. โครงการธรรมะในสถานศึกษา 
    2. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
    3. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนครู / แผนการสอนรายวิชา 
    4. โครงการปลูกฝังจิตสํานึกอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
    5. โครงการบริจาคโลหิต 
    6. บันทึกการประชุม 
    7. บันทึก กิจกรรมเข้าแถว 
    8. กิจกรรมในเวปไซต์วิทยาลัยฯ 
    9. โครงการวันแม ่
    10. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
    11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน/กิจกรรมเข้าค่ายทหาร 
    12. โครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางศาสนา 
    13. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
    14. โครงการไหว้ครู 
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    15. โครงการบวงสรวงพระวิษณุ 
    16. โครงการธรรมะในสถานศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 3,4 หรือ 3,5 หรือ 
4,5 รวม 4 ข้อ 

4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 
รวม 3 ข้อ 

3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 
3,4 หรือ 3,5 หรือ 4,5 รวม 4 ข้อ 

4คะแนน ดี 

 

จุดเดน  
1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นใน

การสอบธรรมศึกษา จาก สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สังกัดสํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
แขวงพระบรมมหาราชวัง 

2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้กําหนดให้ครูผู้สอนสอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3. วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม หลายช่องทาง 
4. วิทยาลัยฯ มีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้บรหิาร ครู  

บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ควรดําเนินการในเรื่องสถานศึกษาคุณธรรม  อย่างต่อเนื่อง  
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นจากเดิมและควรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด    
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1.ผ ูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตน 
สังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง 

มี 

2.ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการส่ือสารให ผูบริหารครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผูเรียน รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจใน นโยบายท่ีสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด
มอบหมายไดเปนอยางดี 

มี 

3.ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพื่อ
ใหนโยบายสําคัญ ของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

มี 

4.ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และ เปาหมายท่ีกําหนด 

มี 

5.ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเป าหมายและ
กําหนดแผนพัฒนาตอไป 

มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
    1.รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา / รายงานการประชุมครู 
    2.โครงการปฐมนิเทศ 
    3.แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปีการศึกษา 2559 
    4. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3 และ 4  4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินข้อ 1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 
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จุดเดน  
  1.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู บุคลากร
ในสถานศึกษาเป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง และนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังประเมินผลการ
บริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา  
  2. ผู้อํานวยการ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายเป็นอย่างดี 

3. ผู้อํานวยการ มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดเผยแพร่ไปยังให้ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายสําคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
          - 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผู้เรียน
ท้ังหมดตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55  ลงวันท่ี 22  มกราคม  2557 หรือ
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี (1:29) 

มี 

2. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้จบ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนหรือเป็นผู้ท่ีได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอน 

มี 

3. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ได้ศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 10 ช่ัวโมง/ปี 

มี 

4. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55  ลงวันท่ี 22  มกราคม  2557 หรือระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แล้วแต่กรณี 

มี 

5. สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากร
การศึกษาท้ังหมด (ร้อยละ 26) 

มี 
มากกว่าร้อยละ 5 
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โครงการ/กิจกรรม/งา          น 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนครู 
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
3. โครงการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 
4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
5. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
6. โครงการพัฒนางานนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
7. ใบประกาศเกียรติคุณของครูปีการศึกษา 2559 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
จุดเดน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ 
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเช่นส่งครูเข้าร่วมอบรมในด้านวิชาการต่างๆจากองค์กรท้ังภายในและภายนอก
ตลอดจนอบรมในหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อคน 
  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม เช่นมีกองทุน
เงินออมมีทุนการศึกษาให้กับอาจารย์ท่ีต้องการทํางานวิจัยและศึกษาต่อตามความเหมาะสมโดยการผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการของวิทยาลัยฯมีสวัสดิการด้านอื่นอีกเช่นงานแต่งงานงานศพงานบวชเป็นต้น 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกโดยได้รับคัดเลือกจากองค์กรให้เป็นตัวแทนเช่นได้รับครูดีเด่นหนึ่งแสนครูดีหรือ
ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเป็นต้น 
จุดที่ควรพัฒนา  

- 
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
  -  
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

ประเด็นการประเมิน จํานวนเงิน ผลการดําเนินงาน 
งบดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 

12,000,000 มี 

2. สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสําหรับการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบการดําเนินการ 

9,000,000 มี 

3. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบการดําเนินการ 

800,000 มี 

4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด 
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบการดําเนินการ 

1,500,000 มี 

5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของงบดําเนินการ 

700,000 มี 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
      1.แผนปฏิบัติการประจําปี 
          2.  โครงการ/กิจกรรมวนัแม่ 
          3.  โครงการ/กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
          4.  โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน/กิจกรรมเข้าค่ายทหาร 
          5.  โครงการ/กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางศาสนา 
          6.  โครงการ/กิจกรรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา 
          7.  โครงการ/กิจกรรมไหว้คร ู
          8. โครงการ/กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ 
          9. โครงการ/กิจกรรมธรรมะในสถานศึกษา 
         10. โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและจิตอาสา 
         11. โครงการอาชีวศึกษาใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
         12. โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 
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          13. โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์วนัแม่แห่งชาติ 
          14. โครงการ/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ  
         15. กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
         16. กิจกรรมกีฬาสี 
         17. โครงการส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
         18. โครงการ Happy day 
         19. โครงการชมรมวิชาชีพ 

           20. กิจกรรมเข้าค่ายคนดีศรีอักษร  
           21. โครงการทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 

         22. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
         23. กิจกรรม A-TECH เข้าร่วมงานวันทะเลโลก  
         24. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น 
1. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในปฏิบัติงาน

ตามแผนงานประจําปี 2559 
2.รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทํา

ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมเกินกว่าร้อยละ 1 ของงบการดําเนินการ 
3. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และส่ือสําหรับการเรียนการสอนเกินน้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบดําเนินการ 
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนเกินร้อยละ 5 ของงบการดําเนินการ 
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5. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกินร้อยละ 5 
ของงบดําเนินการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูลสารสนเทศ  

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้สะอาด 
เรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัย 

มี 

2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอื่นๆ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด 
เรียบร้อย สวยงาม 

มี 

3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 
เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
อย่างน้อย 4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
    2) มีการกําหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
    3) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti-Virus เพื่อป้องกนัไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกข่าย 
    4) มีการสํารองฐานข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ 

มี 

5. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน สามารถใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคุณภาพ 

มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมสถานศึกษา 

2. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

3. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

4. เว็บไซต์ http://a-tech.aksorn.ac.th/ และ http://a-ech.aksorn.ac.th/dat8 

5. เอกสารคู่มือระบบงานของโปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา(MIS-SCHOOL) 

6. รายงานโครงการพฒันาโปรแกรมและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
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7. รายงานโครงการพฒันาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 
จุดเดน  

วิทยาลัยได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ัง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ไว้บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อการนําไปใช้
ประโยชน์ของแต่ละบุคคล มีการสํารองข้อมูลจากโอสต้ิงเป็นประจํา เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง การมีฐานข้อมูลเพียงจุดเดียว ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ท้ังหมดมีการ
เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย ทําให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ทุกท่ีภายในวิทยาลัย ด้วยระบบบริหารงานสถานศึกษา
หรือโปรแกรม MIS-SCHOOL ท่ีทางวิทยาลัยได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการ ทําให้การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อมูล ด้วยสิทธิในแต่ละบุคคลในการเข้าใช้งาน การเข้าถึงข้อมูล เพื่อ
ป้องกันการใช้งาน และการเข้าถึงฐานข้อมูล ระบบบริหารงานสถานศึกษาออนไลน์มีการป้องกันการบุกรุกจาก
ภายนอกและภายใน และมีระบบการสํารองข้อมูล และวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และระบบบริหารงานสถานศึกษาเป็นประจํา เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข ให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น โดยครู-อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน-นักศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   - 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากรในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 
มี 

2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
ร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของ
ความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน 

 
มี 
 

3. สถานศึกษามีได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 
มี 

4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยมี
สัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน 

 
มี 
 

5. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 5 รายการ 

 
มี 
 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. แผนปฏิบัติการประจําปี 
2. โครงการความร่วมมือและแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
4. โครงการบริการวิชาชีพ 

 5. แบบบันทึกการขอทุนจากหน่วยงานภายนอก 
  6. โครงการ To be number 1 
  7. กิจกรรมกีฬาสี 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
 

จุดเด่น 
1. บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านทวิภาคี หรือ

ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ และด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียน โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อ
ผู้เรียนน้อยกว่า 40 คน 

2. วิทยาลัยมีแผนงานดําเนินโครงการ โดยร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงาน           
ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

3. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน  สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
รับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

4. วิทยาลัยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการรับบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนกว่า 6รายการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรับ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือส่ิงอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  ยังมีจํานวนน้อย 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
สถานศึกษาควรมีการบันทึกข้อมูล และเก็บหลักฐานในการ รับทุนจากภายนอกให้มีระบบท่ีมากกว่าเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

มาตรฐานที่ 3ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผเูรียนเปนสําคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับตามหลักสูตรและระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน 
กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายงานใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายงาน หรือ กําหนด
รายงานใหมหรือกลุมงานเพิ่มเติมใหทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ ตลาดแรงงาน 
ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายงานท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายงานท่ีสอน 

มี 

2.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูรายงาน และมีการบันทึกหลังการสอน 

มี 

3.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและ 
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 

มี 

4.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

มี 

5.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียน
การสอนรายงาน โดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายงาน ซึ่งประกอบดวย 
การระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห
รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใช้ 

มี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. แผนการสอนรายวิชา 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอน 
4. โครงการพัฒนางานวิจัย 
5. แผนการสอน/แบบบันทึกหลังสอน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

 

จุดเดน  
            วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ดําเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน ครูทําบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ฝ่ายวิชาการรวบรวมเสนอต่อวิทยาลัยเป็นสัปดาห์ ครูนําผลจากการ
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนํา
ผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกําหนดข้อตกลงให้ครูผู้สอนจัดทํางานวิจัยภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง    
 
จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายงานหรือกลุมงาน  
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูศึกษา ส ำรวจข้อมูลความต้องการ
ในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

มี 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาตาม
ข้อ 1 จากเอกสารอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้หรือพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ส่ือการสอนและกํากับดูแลให้ครูจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

มี 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนําผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนา 

มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1-3 ไม่
เกิน 3 ปีครบถ้วนทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

- 

 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคให้สอดคล้องกับขนาดและความต้องการของสถานประกอบการ 
2.  รายงานผลการประชุมระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 
3.แผนการเรียน 
4. แผนการสอนและบันทึกหลังสอน 

ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

จุดเดน  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการให้ครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยกําหนดรายวิชา

และเนื้อหาสาระร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนผู้เรียน
ท้ังหมด 

- 
ร้อยละ 15.70 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงานทีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียน โดยให้มีครู
นิเทศก์ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

มี 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับสาขางานท่ีเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดขึ้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไมน่้อยว่าร้อยละ 80 
ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

 
มี 

ร้อยละ 85 

4. สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานท่ีสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมี
ผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้ง
แรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
มี 

ร้อยละ 82 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล ประกาศเกียรติ
คุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกหรือองค์กรภายนอก ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผู้เรียนท้ังหมด 

มี 
ร้อยละ 6.41 

164คน 
 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 
    1.โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีให้สอดคล้องกับขนาดและความต้องการของสถานประกอบการ (ฝึกงาน) 
    2.โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา 
    3.โครงการพัฒนาสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา) 
    4. รายช่ือผลงานโครงการของผู้เรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 
   5. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
   6. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
    7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
    8. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
    9. ใบประกาศเกียรติคุณการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งท่ี 31  
   10. เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ ในการนําเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงาน “วันนักประดิษฐ์”   
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ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

 
จุดเดน  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ร่วมกับสถานประกอบการดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ
หน่วยงาน และทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน และได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา 
คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมในการประชุมช้ีแจง มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน ตลอดจนได้
มีการจัดสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา สถานประกอบการ ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการฝึกงานของผู้เรียนจากแบบ
ประเมิน 

จุดที่ควรพัฒนา  
  จํานวนผู้เรียนท่ีเป็นระบบทวิภาคีน้อย 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   เพิ่มจํานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองและ
นักเรียนให้มากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม และกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม 

8 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

3. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและ
นันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

4. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและ
กํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ยกว่า 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

5. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทํางาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้า
ร่วมกิจกรรมไมน่้อยกว่า 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
    1. โครงการ/กิจกรรมวันแม ่
    2. โครงการ/กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 
    3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน/กิจกรรมเข้าค่ายทหาร 
    4. โครงการ/กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางศาสนา 
    5. โครงการ/กิจกรรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา 
    6. โครงการ/กิจกรรมไหว้คร ู
    7. โครงการ/กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ 
    8. โครงการ/กิจกรรมธรรมะในสถานศึกษา 

 โครงการ กิจกรรม ในด้านปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
    1. โครงการ/กิจกรรมอนรุักษ์ส่ิงแวดล้อมและจิตอาสา 
    2. โครงการอาชีวศึกษาใส่ใจส่ิงแวดล้อม 
    3. โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 
    4. โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนว์ันแม่แห่งชาติ 
    5. โครงการ/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
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การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
    1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
    2. กิจกรรมกีฬาสี 
    3. โครงการส่งเสริมนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
    4. โครงการ Happy day 
    5. โครงการชมรมวิชาชีพ 
 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    1. กิจกรรมเข้าค่ายคนดีศรีอักษร  
    2. โครงการทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 
    3. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
    4. กิจกรรม A-TECH เข้าร่วมงานวันทะเลโลก  
    5. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ ทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ
หรือทําประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
    1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
    2. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
    3. โครงการบริจาคโลหิต 
    4. กิจกรรม นศท. อาสาจราจร 
    5. กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ข้อ 4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ข้อ 3 คะแนน พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ข้อ 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ข้อ 1 คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 5 คะแนน ดีมาก 
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จุดเดน  
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ 
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ 
อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมท่ีเน้นความสามัคคี สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
มีความรักในกิจกรรมนันทนาการ ท่ีเน้นกิจกรรมท่ีตนเองชอบ เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจผ่อนคลายจากกิจกรรมหลัก  
กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชน์ต่อทุกคน โดยบรรจุในปฏิบัติงานกิจกรรม 

 
จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   - 
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มาตรฐานที่ 4ดานการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนา มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการ พัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน   

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยการมีร่วมส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 
3. สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาได้จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 
5. สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

  
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) 
2. แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา 2559 
3. รายงานประกันคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559 
4. รายงานการประชุมปีการศึกษา 2559 
5. คําส่ังวิทยาลัยประจําปีการศึกษา 2559 

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5  5 คะแนน ดีมาก 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3 และ 4  4 คะแนน ดี 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2 และ 3  3 คะแนน พอใช้ 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 และ 2 2 คะแนน ต้องปรับปรุง 
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1 1 คะแนน ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ข้อ 1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

 
จุดเดน  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดให้มีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองประจําปี (SAR) ตลอดจนได้นําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีร่วม
ส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดย ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจําปีการศึกษา 2557-2559และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปีการศึกษา 2559 มี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกันดําเนินงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต้น
สังกัด  โดย จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559  และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
   - 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา  

ผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ 
ข้อมูลย้อนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/ 

ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ไม่พัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบ
กับจํานวนผู้เข้าเรียน 

- - 3.81 
ดี 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

- - 4 
ดี 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์และด้าน 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

- - 4 
ดี 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา - - 4 
ดี 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

- - 5 
ดีมาก 

- 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน 

- - 5 
ดีมาก 

- 

 
หมายเหตุ : .ในปี 2559 ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา (เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
จาก 7 มาตรฐาน เป็น 4 มาตรฐาน จึงนําค่าคะแนนท้ังหมด/จํานวนตัวบ่งช้ีท่ีมีการประเมิน) 
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จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา ร้อยละ 
13 ค่าคะแนนท้ังหมด/13 = 60.81/13 = 4.67 - 

 
ระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 - 3.50 พอใช้ 

1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.67 5 คะแนน ดีมาก 

 
จุดเด่น 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์และด้าน 

ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรีย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 
5.1.1 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน  10  ตัวบ่งช้ี 
5.1.2 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จํานวน    4  ตัวบ่งช้ี 
5.1.3 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”   จํานวน    -  ตัวบ่งช้ี 
5.1.4 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จํานวน    -   ตัวบ่งช้ี 
5.1.5 ตัวบ่งช้ีท่ีอยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จํานวน    -   ตัวบ่งช้ี 

 
5.2 สรุปจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.2.1 จุดเด่น 
        1. วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน การให้ความสําคัญของการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เห็น

ได้จากการ กําหนดหน้าท่ีหลักของบุคลากรงานความร่วมมือ ให้มีหน้าท่ีโดยตรงในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
อีกท้ังยังมีการกําหนดให้มีโครงการโครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาอยู่ในแผนประจําปี อีกด้วย 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 3.81 ดี 
มาตรฐานที่ 2   
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 4 ดี 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3   
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 4 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 4 ดี 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4   
     ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 5 ดีมาก 
     ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 5 ดีมาก 
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        2. วิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน ในเรื่องคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยได้เป็นสนามสอบ
ธรรมศึกษา ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นในการสอบธรรมศึกษา จาก สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ สังกัดสํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  อีกท้ังยังมีการกําหนดให้ครูผู้สอน
สอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม 
คุณธรรม จริยธรรม หลายช่องทาง โดยกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 

        3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู 
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นประจําเดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการประชุมผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ัง
ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา โดย. ผู้อํานวยการ มีความรู้ความเข้าใจใน
นโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายเป็นอย่างดี มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายสําคัญท่ีหนวย
งานตนสังกัดเผยแพร่ไปยังให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมท้ังผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสําคัญท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี 

        4. วิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม 
วิชาการวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเช่นส่งครูเข้าร่วมอบรมในด้านวิชาการจากองค์กรท้ังภายใน
และภายนอกตลอดจนอบรมในหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ําเสมออย่างน้อย 50 ช่ัวโมงต่อคน
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม เช่นมีกองทุนเงินออมมีนการศึกษา
ให้กับอาจารย์ท่ีต้องการทํางานวิจัยและศึกษาต่อตามความเหมาะสมโดยการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ของวิทยาลัยฯมีสวัสดิการด้านอื่นอีก เช่น งานมงคลสมรส งานศพ งานอุปสมบท เป็นต้น 

        5.วิทยาลัยได้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท้ัง 9 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ข้อมูล
นักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานท่ี และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ไว้บนเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ของแต่ละบุคคล มีการสํารองข้อมูลจากโอสต้ิงเป็นประจํา เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความต้องการของผู้ใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง การมีฐานข้อมูลเพียงจุดเดียว ประกอบกับระบบคอมพิวเตอร์ท้ังหมดมีการเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย ทํา
ให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ทุกท่ีภายในวิทยาลัย ด้วยระบบบริหารงานสถานศึกษาหรือโปรแกรม MIS-
SCHOOL ท่ีทางวิทยาลัยได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการ ทําให้การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีความถูกต้องของข้อมูล ด้วยสิทธิในแต่ละบุคคลในการเข้าใช้งาน การเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการใช้
งาน และการเข้าถึงฐานข้อมูล ระบบบริหารงานสถานศึกษาออนไลน์มีการป้องกันการบุกรุกจากภายนอกและ
ภายใน และมีระบบการสํารองข้อมูล  

        6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ได้ดําเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการให้ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้มี
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูทําบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ฝ่ายวิชาการรวบรวมเสนอต่อวิทยาลัยเป็น
สัปดาห์ ครูนําผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป
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จัดทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลจากการวิจัยไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกําหนดข้อตกลงให้
ครูผู้สอนจัดทํางานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง    

         7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการให้ครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย
กําหนดรายวิชาและเนื้อหาสาระร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

         8.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ร่ วมกับสถานประกอบการดําเนินการคัดเลือกสถาน
ประกอบการหน่วยงานและทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดยมีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน และได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ครูท่ีปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชา คณะครู
และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมในการประชุมช้ีแจง มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ 
หน่วยงาน มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการหน่วยงาน ตลอดจนได้มีการจัดสัมมนาการ
ฝึกงานของผู้เรียน เพื่อนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา 
สถานประกอบการ ซึ่งมีการประเมินคุณภาพการฝึกงานของผู้เรียนจากแบบประเมิน 

          9. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ 
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการ 
อนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อม อีกท้ังโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมท่ีเน้นความสามัคคี สุขภาพร่างกายแข็งแรง  
มีความรักในกิจกรรมนันทนาการ ท่ีเน้นกิจกรรมท่ีตนเองชอบ เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจผ่อนคลายจากกิจกรรมหลัก  
กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชน์ต่อทุกคน โดยบรรจุในปฏิบัติงานกิจกรรม 

          10.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดให้
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปี (SAR) ตลอดจนได้นําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีร่วม
ส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดย ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจําปีการศึกษา 2557-2559และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปีการศึกษา 2559 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ร่วมกันดําเนินงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานต้น
สังกัด  โดย จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2559  และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

5.2.2 จุดที่ต้องพัฒนา 
        1.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  ในบางสาขาวิชา มีเปอร์เซ็นต์ท่ีตํ่า ควรใช้กิจกรรม ท่ีช่วยแก้ไขหรือ

ส่งเสริมให้มีผู้จบมากขึ้น 
        2. จํานวนผู้เรียนท่ีเป็นระบบทวิภาคีน้อย 
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5.2.3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
          1.ให้ความสําคัญกับ การแก้ปัญหาจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในบางสาขาท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีตํ่า โดย
เพิ่มโครงการ/กิจกรรม/งานกระบวนการเรียนการสอน หรือวิธีการอื่น ท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาน
ศึกษษมาร่วมกันให้มากขึ้น  

         2. เพิ่มจํานวนผู้เรียนระบบทวิภาคี โดยส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการในการดําเนินการให้มากขึ้น 
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ลงนามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 

              …………………………………………………… ประธานคณะกรรมการ 
                                              (นายนิคม     หมดราคี) 

 
……………………………………………………กรรมการ 
    (ดร.มัลลิกา     จันตะบุตร) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

                                             (นายวีรวัฒก์       นิลโมจน์) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

                       (นางชไมพร      ฟูกิจนาวิน) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

              (นางสาวอรวรรณ   สัมฤทธิ์) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

              (นาวาเอกยอดธง     อาทมาท) 
 

…………………………………………………… กรรมการ 
              (ดร.ปวีณา     หมดราคี) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

              (นายภัทรพล    ปลงไสว) 
 

…………………………………………………… กรรมการ 
             (นางสาวไพรสุดา     หมั่นหาดี) 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทํา 

รายงานประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

       คณะทํางาน 
นายภัทรพล       ปลงไสว ประธาน 
นาวาเอกยอดธง   อาทมาท ท่ีปรึกษา 
นายเกรียงศักดิ์     ไชยภาพ รองประธาน 
นางสาวนงค์นุช   สมุทรดนตรี           รองประธาน 
นายวีรวัฒก ์   นิลโมจน์               กรรมการ 
นางสาวดวงดาว    นวลคํา ประธานคณะทํางาน 
นางชาญา            สมแก้ว ประธานคณะทํางาน 
นางวันวิสา           โรจนบุญธรรม คณะทํางาน 
นางสาวปรียานุช    ทองสุก คณะทํางาน 
ปิยะมาศ   สารขันธ์ คณะทํางาน 
นางสาวจีรภัทร์   จันทร์เขียว คณะทํางาน 
นายดุสิต   ทวีจันทร์ คณะทํางาน 
นางสาวไพรสุดา   หมั่นหาดี คณะทํางาน 
นายอัคคพงษ์   ธโนทัยพร คณะทํางาน 
นางสาวเนตรนภา   สมโชคคณากร คณะทํางาน 
นางสาวณัฐิกา   ชูเสน คณะทํางาน 
นายณรงค์   ทะโคดา คณะทํางาน 
นายนพพร   วัฒนสิทธิ์ คณะทํางาน 
นายไพรวัลย์   นพตะนา คณะทํางาน 
นางจันทร์ทิพา   ศรีพายัพ คณะทํางาน 
นางสาวปิยะมาศ   สารขันธ์ คณะทํางาน 
นางวัชรี   สีแดง  คณะทํางาน 
นางธีราพร   สามเจริญ คณะทํางาน 
นายพงศกร   มีชัยเจริญวงษ์ คณะทํางาน 
นางสาวสรัลญารัศมิ์   ทองไสว คณะทํางาน 
นายบุญฤทธิ์    มีคุณ คณะทํางาน 
นายรงษ์   เรืองวงษ ์  คณะทํางาน 
นางสาวพุทธิดา   สกุลวิริยกิจกุล คณะทํางาน 
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