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ค าน า 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ตั้งอยู่ที่189/30 หมู่ที่11ถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา ต าบลหนองปรือ 
ชลบุรี เปิดด าเนินกิจการ ในปีการศึกษา2539 โดยนายนิคม หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางมัลลิกา         
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยในปีการศึกษา  2560  ทางวิทยาลัย ได้มีการจัดการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานองค์การมหาชนและในปีการศึกษา 2559 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ  .ศ . 2559 มี 4 มาตรฐาน  14  ตัวบ่งชี้ เพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการส่งเสริมการก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินและการประกันคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

            คณะผู้จัดท ารายงานคุณภาพสถานศึกษา เห็นสมควรน าเสนอต่อต้นสังกัดและรายงานสาธารณชน    
ได้รับทราบ ผลการประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาและจะน าข้อเสนอแนะ             
ไปพัฒนาการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ให้มีคุณภาพสืบไป 
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชีพช้ันสูง

พ.ศ. 2560  

      ตัวบงช้ี 

 

มาตรฐานท่ี    

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

รวม 

 

เฉล่ีย 

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 

1.1ระดับตัวบงช้ี   

  1.1.1 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”     จํานวน ....10.......ตัวบงชี ้

  1.1.2 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ด”ี      จํานวน ......4...... ตัวบงชี้ 

  1.1.3 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช”  จํานวน ............... ตัวบงชี้ 

  1.1.4 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง จํานวน ............... ตัวบงชี้ 

  1.1.5 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน”    จํานวน ............... ตัวบงชี้ 

1.2 จุดเดน 

1. วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุน การใหความสําคัญของการติดตามผูสําเร็จการศึกษา เห็นได

จากการ กําหนดหนาท่ีหลักของบุคลากรงานความรวมมือ ใหมีหนาท่ีโดยตรงในการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

อีกท้ังยังมีการกําหนดใหมีโครงการโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยูในแผนประจําป อีกดวย 

2. วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุน ในเรื่องคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดเปนสนามสอบธรรม

ศึกษา ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดนในการสอบธรรมศึกษา จาก สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฎิ์ สังกัดสํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  อีกท้ังยังมีการกําหนดให

ครูผูสอนสอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนประชาสัมพันธ ขาวสาร 

กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม หลายชองทาง โดยกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน โดยการมีสวนรวมของทุกคน 
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3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู 

บุคลากรในสถานศึกษาเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการประชุมผูปกครองและผูเก่ียวของ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ัง

ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดย. ผูอํานวยการ มีความรูความเขาใจใน

นโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายเปนอยางดี มีการสื่อสารประชาสัมพันธถึงนโยบายสําคัญท่ีหนวย

งานตนสังกัดเผยแพรไปยังใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี 

4. วิทยาลัยมีการสนับสนุนและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรม 

วิชาการวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางตอเนื่องเชนสงครูเขารวมอบรมในดานวิชาการจากองคกรท้ัง

ภายในและภายนอกตลอดจนอบรมในหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางสมํ่าเสมออยางนอย 50 ชั่วโมง

ตอคนสนับสนุนและสงเสริมใหมีการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม เชนมีกองทุนเงินออม สนับสนุน

การศึกษาใหกับอาจารยท่ีตองการทํางานวิจัยและศึกษาตอตามความเหมาะสมโดยการผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการของวิทยาลัยฯ มีสวัสดิการดานอ่ืนอีก เชนงานมงคลสมรส งานศพ งานอุปสมบท เปนตน 

   5.วิทยาลัยไดมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ัง 9 ประเภท ไดแก ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ขอมูล

นักเรียน นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ไวบนเว็บไซตของ

วิทยาลัย เพ่ือการนําไปใชประโยชนของแตละบุคคล มีการสํารองขอมูลจากโอสติ้งเปนประจํา เพ่ือปองกันการ

สูญหายของขอมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

ตองการของผูใชงานอยางตอเนื่อง การมีฐานขอมูลเพียงจุดเดียว ประกอบกับระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดมีการ

เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ทําใหสามารถใชงานสารสนเทศไดทุกท่ีภายในวิทยาลัย ดวยระบบบริหารงาน

สถานศึกษาหรือโปรแกรม MIS-SCHOOL ท่ีทางวิทยาลัยไดนํามาใชในการบริหารจัดการ ทําใหการใชประโยชน

จากสารสนเทศ มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตองของขอมูล ดวยสิทธิในแตละบุคคลในการเขาใชงาน 

การเขาถึงขอมูล เพ่ือปองกันการใชงาน และการเขาถึงฐานขอมูล ระบบบริหารงานสถานศึกษาออนไลนมีการ

ปองกันการบุกรุกจากภายนอกและภายใน และมีระบบการสาํรองขอมูล  

6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใหมี

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูทําบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ฝายวิชาการรวบรวมเสนอตอวิทยาลัยเปน

สัปดาห ครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกําหนดขอตกลงให

ครูผูสอนจัดทํางานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง    
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7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการใหครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยกําหนด

รายวิชาและเนื้อหาสาระรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และพัฒนา

หลักสูตรอยางตอเนื่อง 

  8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดรวมกับสถานประกอบการดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ

หนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการ

ฝกงาน และไดเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผูปกครองนักศึกษา ครูท่ีปรึกษา หัวหนาแผนกวิชา คณะครู

และบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมในการประชุมชี้แจง มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ 

หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการหนวยงาน ตลอดจนไดมีการจัดสัมมนา

การฝกงานของผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการ

สัมมนา สถานประกอบการ ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการฝกงานของผูเรียนจากแบบประเมิน 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ 

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ

อนุรักษ สิ่งแวดลอม อีกท้ังโครงการเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูเรียน กิจกรรมท่ีเนนความสามัคคี สุขภาพรางกาย

แข็งแรง มีความรักในกิจกรรมนันทนาการ ท่ีเนนกิจกรรมท่ีตนเองชอบ เพ่ือใหเกิดความจรรโลงใจผอนคลายจาก

กิจกรรมหลัก กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชนตอทุกคน โดยบรรจุในปฏิบัติงานกิจกรรม 

  10.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหมี

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดให

มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป (SAR) ตลอดจนไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดย  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย

การมีรวมสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาครัฐและเอกชน โดย ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา 2557-2559และปฏิบัติ

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2559 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รวมกันดําเนินงานการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑของหนวยงานตนสังกัด  โดย จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2559  และมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 
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1.3 จุดท่ีตองพัฒนา 

1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ในบางสาขาวิชา มีเปอรเซ็นตท่ีต่ํา ควรใชกิจกรรม ท่ีชวยแกไขหรือ

สงเสริมใหมีผูจบมากข้ึน 

2. จํานวนผูเรียนท่ีเปนระบบทวิภาคีนอย 

1.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

          1. ใหความสําคัญกับ การแกปญหาจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในบางสาขาท่ีอยูในเกณฑท่ีต่ํา โดยเพ่ิม

โครงการ/กิจกรรม/งานกระบวนการเรียนการสอน หรือวิธีการอ่ืน ท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอกสถาน

ศึกษษมารวมกันใหมากข้ึน  

2. เพ่ิมจํานวนผูเรียนระบบทวิภาคี โดยสงเสริมและประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับผูปกครอง

และนักเรียน รวมถึงสรางความเขาใจกับสถานประกอบการในการดําเนินการใหมากข้ึน 
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2. สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  รหัสสถานศึกษา 82200404 

 ปจจุบันตั้งอยูเลขท่ี189/30หมูท่ี11ถนนเทพประสิทธิเ์มืองพัทยา ตําบลหนองปรือ  

  อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20150  

  โทรศัพท 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 เปนเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งท่ีตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. 2521 (เทียบเทาเทศบาลนคร) ในเขตจังหวัดชลบุรี จัดเปนเมืองทองเท่ียวนานาชาติท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก

โดยเฉพาะหาดทรายท่ีทอดยาวไปตามแนวชายฝงทะเล จัดไดวามีความสวยงามอีกแหงของประเทศไทย อยูหาง

จากกรุงเทพมหานคร ไปทางตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยูบนฝงทะเลทางทิศตะวันออกของ

อาวไทย ซ่ึงพัทยาแบงเปน 4 สวนไดแก พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต และหาดจอมเทียนปจจุบัน ไดมีแผน

เสนอชื่อเมืองพัทยาตอยูเนสโก ใหเปนเมืองภาพยนตร เนื่องดวยมีการถายทําภาพยนตรท่ีพัทยาไมนอยกวา 300 

เรื่องตอป และรายไดรอยละ 90 มาจากการทองเท่ียว 

เมืองพัทยาเปนเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมท้ังนักทองเท่ียวชาวไทยและตางประเทศ  และเปน

เมืองท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวหลักของภาคตะวันออกกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญจึงเปน

กิจกรรมตาง ๆ   ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและบริการ โดยประชากรสวนใหญรอยละ 87 ประกอบอาชีพดาน

การคาและการบริการนักทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ นอกนั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การ

ประมง  และการคาขาย  ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยประมาณ  270,000  บาท/คน/ป   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  การอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของเมืองพัทยา ปจจุบันมีการจางแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากกวารอยละ 90 ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  โดยกิจกรรมตางๆ  เชน 

โรงแรม  บังกะโล  ไนทคลับ  เปนตน  มีโรงงานอุตสาหกรรมรอยละ 3  เชน โรงงานทําคอนกรีต อิฐบล็อก  

แผนพ้ืนคอนกรีต   วงกบประตูหนาตาง   โรงงานแปงมันสําปะหลัง   โรงงานอัดมันเสน  เปนตน 

2.  การเกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยูในบริเวณตําบลหวยใหญ  และตําบลหนองปลาไหล โดยมีการปลูก   มัน

สําปะหลัง  สับปะรดและมะพราว เปนตน ประชากรประกอบอาชีพดานนี้ประมาณรอยละ 3 เพราะปจจุบัน 

ท่ีดินมีราคาสูง   ทําใหการลงทุนการเกษตรนอย 
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3.  การพาณิชยกรรมและการบริการ 

   มีการประกอบการดานพาณิชยกรรมประมาณรอยละ 4 เชน การทําธุรกิจ การคาปลีก ธุรกิจ   นําเขา–

สงออก  และการใหบริการแกนักทองเท่ียว  ประเภทขายหรือเชาอุปกรณในการอํานวยความสะดวก  และความ

บันเทิงแกนักทองเท่ียว   เชน การใหเชารถจักรยานยนต, เรือเจ็ทสกี, เรือนําเท่ียว, เรือลากรม,  เรือลากกลวย  

และธุรกิจอ่ืนๆ จํานวนมาก 

4. ขอมูลของผูปกครอง 

  ผูปกครองของนักเรียนนักศึกษาสวนใหญกวารอยละ 65 เปนนักเรียนในพ้ืนท่ีดั้งเดิมในอําเภอบางละมุง

เขตพ้ืนท่ีติดกันไดแก อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา ก่ิงอําเภอเกาะลาน และอีกรอยละ 35 เปนผูปกครองท่ีเปนประชากร

แฝงในเขตเมืองพัทยา มีความหลากหลายทางการศึกษา และอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนอยูในระดับท่ีสูง 

5. ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา [ รหัสสถานศึกษา82200404 ] ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งใหเปดทํา 

การในปพุทธศักราช 2539และไดขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” 

เปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2554 )ในกํากับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตท่ี 3 

กอตั้งโดย อาจารยนิคม  หมดราคี  ผูรับใบอนุญาต  ตั้งอยูเลขท่ี 189/30 หมูท่ี 11 ถนนเทพประสิทธิ์   

ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย 20150 เปดทําการเรียนการสอนในป พ.ศ.2539 เปนปแรก

และ มีการพัฒนาเปนลําดับ ดังนี้ 

ป พ.ศ. 2539 มีอาคารเรียน1อาคาร คือ อาคารA และโรงฝกงาน เปดทําการสอนในหลักสูตรราช

มงคลระดับ ปวช. และ ปวส. ชางอุตสาหกรรม ประกอบดวยชางยนต  ชางไฟฟา และชางอิเล็กทรอนิกส          

 ป พ.ศ. 2540 แตงตั้ง ดร.มัลลิกา หมดราคี ดํารงตําแหนงผูจัดการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 

ทําการสรางอาคารเรียนเพ่ิมข้ึน 1 อาคาร   คือ อาคาร B และไดขออนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรเปนหลักสูตร

อาชีวศึกษา รวมท้ังเปดหลักสูตรพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกการบัญชีและการขาย  

ป พ.ศ. 2542 กอสรางอาคารเอนกประสงคเพ่ือใชเปนสนามบาสเกตบอล วอลเลยบอล  และใชทํา

กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

ป พ.ศ. 2543 โรงเรียนไดรวมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ทําการเปดศูนยการศึกษานอกสถาบัน

ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิตและกอสรางหอประชุมโดยใชเปนศูนยศึกษาทางไกลดวยระบบVidioConference   

และปรับขยายหองเรียนใหมีระบบปรับอากาศ  ครบทุกหอง  ในปนี้ทางโรงเรียนไดเขารับการประเมินคุณภาพ 

เพ่ือขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจากตนสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนซ่ึงทางโรงเรียนไดรับการรับรองคุณภาพใน  ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา  และ ในดานการ

กอสรางทางโรงเรียนไดเริ่ม กอสรางอาคารใหมอีก 1 หลัง คือ อาคาร C  เปนอาคาร 3 ชั้นโดยใชเปน

สถานศึกษาคอมพิวเตอร หองประชุมเล็ก หองเรียน หองบริการคอมพิวเตอร และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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ป พ.ศ. 2544 เปดทําการใชอาคาร C อยางเปนทางการและปรับโครงสรางการบริหารงานใหมโดย

แบงหนาท่ีการบริหารงานออกเปน 4 ฝายฝายวิชาการฝายสงเสริมการศึกษาฝายวางแผนและพัฒนาฝายกิจการ

นักเรียนนักศึกษา 

ป พ.ศ. 2545 ทางโรงเรียนไดจัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมเติมบริเวณดานหลังของโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

เปนเนื้อท่ีประมาณ 19 ไร โดยกอสรางเปนโรงฝกงาน  สนามกีฬา  ซ่ึงจะเริ่มใชงานไดใน ปการศึกษา 2546 

รวมท้ังสรางหองรับรองเพ่ือใชสําหรับ การรับสมัครนักเรียน  รับรองแขกของโรงเรียน และใชเปนหองประชุม

ผูบริหาร  ท้ังสรางอาคารใหมเพ่ิมเติมอีก 1 หลังเปนอาคาร 4 ชั้น เพ่ือจัดตั้งเปนศูนยวิทยบริการประกอบดวย 

หองสมุด  และศูนยภาษาตางประเทศและไดแตงต้ังอาจารยสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข ดํารงตําแหนงอาจารย

ใหญโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 

ป พ.ศ. 2546    ทําการพัฒนาระบบโครงสรางการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และพัฒนา

ระบบสารสนเทศมาใชในงานวิชาการและงานปกครองของโรงเรียนเพ่ือบริการแก ครู นักเรียนและผูปกครอง 

ป พ.ศ. 2550 ทางโรงเรียนเปดหลักสูตรเพ่ิม 2 หลักสูตร 1 ประเภทวิชา 2 สาขาวิชา 4 สาขางาน 

คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว(หลักสูตรทวิภาคี:DVT) มี 1

สาขาวิชา 1 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว   สาขางานการโรงแรมและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว(หลักสูตรทวิภาคี: DVT) มี 1 

สาขาวิชา 3 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานบริการสวนหนาโรงแรม   สาขางานแมบาน

โรงแรม   และสาขางานครัวโรงแรม 

ป พ.ศ. 2551 โรงเรียนไดกอสรางอาคารโรงภาพยนตรเปนอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นลางเปนท่ีนั่งพักผอน 

และติดตั้งระบบอินเตอรเน็ทไรสายจํานวน 10 จุดใหบริการสืบคนหาความรูเพ่ิมเติมเวลาวางและชั้น 2 เปนหอง

ประชุมและจัดกิจกรรม มีความจุ 500 ท่ีนั่ง 

ป พ.ศ. 2552 โรงเรียนไดกอสรางอาคารโรงฝกงานสาขาวิชาชางยนตพรอมหองเรียนเปนอาคาร

คอนกรีต 2 ชั้น โดยชั้นลางเปนพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติสาขาวิชาชางยนต และชั้น 2 เปนหองเรียนพรอมหอง

คอมพิวเตอรเปดหลักสูตรเพ่ิม 1หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจคาปลีก เปนระบบทวิภาคี(DVT) โดยความรวมมือกับบริษัท ซี.พี.ออลล 

จํากัด  (มหาชน)จัดสรางสนามฟุตบอลเพ่ิมเติมใหนักเรียนนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ป พ.ศ. 2553  โรงเรียนไดตอเติมอาคารเรียนชางอุตสาหกรรม 1 ชั้นเปน 3 ชั้น จากเดิม 2 ชั้น  เพ่ิม

หองแบงเปนหองทฤษฎี 3 หองหองปฏิบัติการไฟฟา 2 หอง หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 2 หอง  หอง

คอมพิวเตอร 1 หอง และไดเปลี่ยนคอมพิวเตอรหองเรียน 1 หองเพ่ือทดแทนเครื่องท่ีใชงานมาครบระยะเวลา

และในปการศึกษา 2554  โรงเรียนดําเนินการวางแผนกอสรางอาคารเรียน 5ชั้นอีก 1 อาคาร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี

รองรับนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษา 2554 ตอไปและนายสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข ไดลาออกจากตําแหนง

ผูอํานวยการ 
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ป พ.ศ.2554 ไดแตงตั้ง นายภัทรพล  ปลงไสว เปนผูอํานวยการ  และสรางอาคารเรียนชาง 

อุตสาหกรรม 4 ชั้น 1 อาคารเพ่ือใชเปนการเรียนการสอนประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม เปดหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในระดับ ปวส. และปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ระดับ ปวส. เปนสาขางานเทคนิค

คอมพิวเตอร  และไดขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เปน 

“วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2554 ) ในกํากับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตท่ี 3 

ป พ.ศ.2555คณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติแผนกอสรางอาคารสํานักงาน-อาคารเรียนรวม 7 ชั้น  และ 

อาคารหอประชุม-ศูนยวิทยบริการ 3 ชั้น งบประมาณ 150 ลานบาท  วิทยาลัยฯ ผานการรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 4 ดานอาชีวศึกษาอยูในระดับ ดี เปนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแหงแรกของ 

จังหวัดชลบุรีท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) สมศ.   

ป พ.ศ.2556วิทยาลัยฯไดรับรางวัล สงเสริมการออม ดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ประจําป 2558 

โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน (ตุลาคม 2558)มีผูบริหารและครูไดรับรางวัลจากหนวยงาน

ตางๆ มากถึง 32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันในสาขาวิชาชีพตางๆท้ังใน

ระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มากถึง 89 รางวัล 

 ปการศึกษา 2557  วิทยาลัยฯเปดใชงานอาคารสํานักงานและเรียนรวม 7 ชั้น พรอมอาคารนิคม

กาญจนา เปนหอประชุม ศูนยวิทยบริการขออนุญาตเปดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีเพ่ิม 2 สาขาวิชา

ไดแก ระดับ ปวส. สาขาการตลาด และสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ  ในป

นี้วิทยาลัยฯทําความรวมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิชาชีพ ปการศึกษา 2558 มีผูบริหารและครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 23 รางวัล และมีนักเรียน 

นักศึกษาไดรับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแขงขัน รายการตางๆ ถึง 62 รางวัล รวม 180 คน และ

วิทยาลัยฯ ไดลงนามความรวมมือกับโรงแรมฮอลิเดย อินน และ โรงแรมฮิลตันพัทยา ในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม 

 ปการศึกษา 2558  วิทยาลัยฯ ขออนุญาตเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 

โลจิสติกส ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบทวิภาคีเพ่ือรองรับนักศึกษาในปการศึกษา 2559 โดยไดลง

นามความรวมมือทางวิชาการเพ่ือการจัดการศึกษาและฝกงานในระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา กับ มูลนิธิโลจิ

สติกสแหงเอเชีย และ สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดย โรงเรียนธุรกิจการขนสงและการคา

ระหวางประเทศ  ปการศึกษา 2558 วิทยาลัยมีผูบริหาร ครูและนักเรียนไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ และ

วิทยาลัยฯ ยังมีการจัดงานครบรอบ 20 ป , เขารวมการแขงขัน YAMAHA MOTOCHALLENGE 2015 ไดอันดับ

ท่ี 1 ภาคตะวันออก , เปดศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
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6. แผนผังวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สภาพปจจุบันของวิทยาลัย 

             ปจจุบันวิทยาลยัเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2558 (เพ่ิมเติม พ.ศ.2558)  ในระดับ 

ปวส. ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2557 

   7.1 หลักสูตรท่ีเปดสอน 

   7.1.1หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) แบบปกติ 

เปนหลักสูตรเพ่ือพัฒนากําลังคนใหมีความชํานาญวิชาชีพเฉพาะดานมีคุณธรรมบุคลิกภาพเจตคติท่ี

เหมาะสมกับการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการศึกษา2 ลักษณะคือ ระบบ

ปกติ และระบบทวิภาคี  โดยรับผูสําเร็จการมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอใชเวลาเรียน 3 

ปเปดสอน6สาขาวิชาคือ  

1. สาขาวิชาชางยนต  

2. สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  

3. สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

5. สาขาวิชาการบัญชี 

6. สาขาวิชาการตลาด  

7. สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก 
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   7.1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาค ี(Dual Vocational Education) 

 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษาอบรมฝกหัดวิชาชีพใหแก ผูสําเร็จการมัธยมศึกษา

ตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอใชเวลาเรียน 3 ปโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวานักศึกษาท่ีสําเร็จจากระบบนี้จะเปนพนักงานท่ีมีคุณภาพดี

เยี่ยมมีความสามารถท้ังทางดานทักษะความรูและความเลื่อมใสศรัทธาในวิชาชีพท่ีไดรับสามารถหางานทําไดงาย

เพราะนักเรียนในระบบนี้จะผูกพันกับสถานประกอบการมากกวาระบบการเรียนแบบอ่ืนๆสวนสถาน

ประกอบการยังไดบุคลากรท่ีตรงตามความตองการของตนเองเนื่องจากนักศึกษาไดรับการฝกอาชีพตามลักษณะ

ของงานสถานประกอบการมาโดยตลอดซ่ึงสถานประกอบการไมตองนํานักศึกษาท่ีจบแลวไปฝกอบรมหรือ

ฝกงานอีกปจจุบันเปดสอน2สาขาวิชาคือสาขาวิชาการโรงแรม   สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก  

   7.1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ 

วิทยาลัยฯ ไดจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนแบบปกติรับสมัครผูท่ีมีพ้ืน

ความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเทา ม.6 ใชเวลาเรียน 2 ปเปดสอน 6 สาขาวิชาคือ 

1. สาขาวิชาการบัญชี  4.สาขาวิชาไฟฟา 

2. สาขาวิชาการตลาด  5.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 6.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 

   7.1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระบบทวิภาค ี(Dual Vocational Education) 

การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรับสมัครผูท่ีมีพ้ืนความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเทาเขาศึกษาตอใชเวลาเรียน 2 ปเปดสอน 3 สาขาวิชาคือ 1. สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาชางยนตและ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

   7.1.5  จัดฝกการอบรมวิชาชีพระยะส้ันพิเศษตามโครงการตางๆเชน 

1. โครงการศูนยฝกอาชีพ A-TECH 

2. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 

3.โครงการศูนยอบรม YAMAHA 

8.เอกลักษณ 

  สถาบันเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต 

9.อัตลักษณ 

  มีวินัย  ใฝศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ 
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10.ความหมายสัญลักษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  มีลักษณะเปนวงกลมสองวงซอนกัน ภายในวงกลมมีชื่อวิทยาลัย ท่ีอยู  และรูปสัญลักษณ 

ประกอบดวย 

  องคพระวิษณุ หมายถึง  องคเทพผูสรางซ่ึงเปนท่ีเคารพสักการะของผูท่ีเรียนสาขาชางอุตสาหกรรม 

  มือ  หมายถึง  ความใสใจดูแลในความประพฤติ ระเบียบการศึกษา วินัย สุขภาพ ตอศิษย 

                        แทนบิดามารดา 

  เฟอง    หมายถึง  สวนประกอบของเครื่องจักรกลท่ีสงกําลังไปยังสวนตางๆ เพ่ือใหเกิดกําลัง 

            การเคลื่อนไหว 

  เรือใบ   หมายถึง  พรอมท่ีจะเปนพาหนะในการนําผูเรียน ทุกคนแลนไปขางหนาสูความเปนเลิศ 

11. สีประจําวิทยาลัย  คือ   สีขาว-สีแดง 

  สีขาว   หมายถึง   ความบริสุทธิ์ 

  สีแดง   หมายถึง   ความกลาหาญ ความเขมแข็ง รวมพลัง 
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2.2 ขอมูลปจจุบันของสถานศึกษา 

      2.2.1  โครงสรางการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

 

 

 2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

1. นายนิคม  หมดราคี ผูรับใบอนุญาต      ประธานกรรมการ 

2. ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร ผูจัดการ      กรรมการ 

3. นายวีรวัฒก  นิลโมจน  ผูแทนครู     กรรมการ 

4. นายบุญทัศน  ศรีชื่น  ผูแทนผูปกครอง     กรรมการ 

5. นางสาวอรวรรณ สัมฤทธิ์  ผูแทนผูปกครอง     กรรมการ 

6. นาวาเอกยอดธง อาทมาท ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

7. ดร.ปวีณา    หมดราคี ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

8. นางสาวดวงดาว นวลคํา  ผูอํานวยการ     กรรมการและเลขานุการ 

 9. นางสาวไพรสุดา  หม่ันหาดี ผูแทนผูบริหาร     ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
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ผูรับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล นายนิคม  หมดราคี  . 

โทรศัพท038-415611 E- mail .aksorntechno@hotmail.com. 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา.รัฐประศาสนศาสตร                                     

ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต พ.ศ.2539 – ปจจุบัน                 . 

 

ผูจัดการชื่อ – สกุล              นางมัลลิกา  จันตะบุตร       . 

โทรศัพท038-415611E- mail .aksorntechno@hotmail.com. 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา  . 

ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต พ.ศ.2540 – ปจจุบัน         . 

 

ผูอํานวยการ  ชื่อ – สกุล        นางสาวดวงดาว  นวลคํา . 

โทรศัพท   089-9394472    E- mail……duangdaonuan@gmail.com……… . 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา   

ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต    พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน. 
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 2.2.3 จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอ่ืนๆ 2560 

ประเภทบุคลากร 

จํา
นว

น(
คน

) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ 

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิ

เศ
ษ 

มี ไม
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ํา
กว

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

ผูรับใบอนุญาต 1 - - - 1 - 1 - - 

ผูจัดการ 1 1 - 1 - 1 - - - 

ผูอํานวยการ 1 1 - 1 - - 1 - - 

คร ู 75 75 - 38 37 - 17 48 - 

บุคลากรทางการศึกษา 2 - - - 2 - - 1 1 

บุคลากรสนับสนุน 17 - - - - - - - 17 

รวม 97 77 0 40 40 1 19 49 18 

 

ครู หมายถึง ผูท่ีไดรับการบรรจุใหเปนครูในสถานศึกษา 

ครูพิเศษ หมายถึงครูท่ีมีสัญญาจางตอเนื่องไมนอยกวา 9 เดือน 

บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูปฏิบัติหนาท่ีบรรณารักษงานแนะแนวงานเทคโนโลยีการศึกษางานทะเบียน

วัดผลและงานบริหารงานท่ัวไป 

บุคลากรสนับสนุนหมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษานอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.2.4 จํานวนครู ปการศึกษา 2560 

ประเภทบุคลากร 

จํา
นว

น(
คน

) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ 

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

หลักสูตร 

ท่ีจบ 

คร
ูปร

ะจ
ํา 

คร
ูพิ

เศ
ษ 

มี ไม
ม ี

ปร
ิญ

ญ
าเ

อก
 

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 4 4 0 2 2 0 0 4 0 4 0 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด 4 4 0 2 2 0 0 4 0 4 0 

    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 

6 6 0 5 1 0 4 2 0 6 0 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม            

    2.1 สาขาวิชาชางยนต 6 6 0 6 0 0 2 4 0 3 3 

    2.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 2 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 

    2.3 สาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส  

6 6 0 6 - 0 3 3 0 6 0 

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 

           

    3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 3 3 0 3 - - 1 2 0 0 3 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ            

    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 4 4 0 2 2 0 0 4 0 3 1 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด 6 6 0 3 3 0 3 3 0 2 4 

    1.3 สาขาวิชาการ

คอมพิวเตอร 

6 6 0 1 5 0 0 6 0 3 3 

    1.4 สาขาวิชาโลจิสติกส 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 

2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม            

    2.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล            

         2.1.1 สาขางานเทคนิค

ยานยนต 

4 4 0 1 3 0 1 3 0 0 4 

    2.2 สาขาวิชาไฟฟา            
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         2.2.1 สาขางานเครื่องกล

ไฟฟา 

3 3 0 2 1 0 2 1 0 3 0 

    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส            

         2.3.1 สาขางาน

อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

    2.4 สาขาวิชาการโรงแรม 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 

4. หมวดวิชาสามัญ 

    2.4 หมวดวิชาสามัญ 17 17 0 14 3 0 4 13 0 17 0 

 

2.2.5 จํานวนบุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรสนับสนุน 

ประเภทบุคลากร 

จํา
นว

น(
คน

) 

สถานภาพ 
ขา

รา
ชก

าร
 

พ
นัก

งา
น 

รา
ชก

าร
 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

ลูก
จา

งช
ั่วค

รา
ว 

1.บุคลากรทางการศึกษา 2 คน 

   1.1 ฝายธุรการ      

     งานเจาหนาท่ีธุรการ 1 - - 1 - 

   1.2 ฝายพัฒนากิจการนักศึกษา      

     งานเจาหนาท่ีฝายพัฒนา 1 - - 1 - 

2. บุคลากรสนับสนุน 17 คน 

    2.1 เจาหนาท่ีสโตรชางยนต 1 - - 1 - 

    2.2 เจาหนาท่ีซอมบํารุง 2 - - 2 - 

    2.3 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 4 - - 4 - 

    2.4. คนสวน 2 - - 2 - 

    2.5. เจาหนาท่ีดูแลความสะอาด 5 - - 5 - 

    2.6 เจาหนาท่ีขับรถ 3 - - 3 - 

รวม 17 - - 17 - 
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2.2.5 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันป  ปการศึกษา 2560 

 ระดับ/สาขางาน 

 

ชั้นป 

รวม 

1 2 3 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทวิ
ภา

คี 

เที
ยบ

โอ
น 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม           

    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 63 0 0 74 0 0 55 0 0 192 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด 73 0 0 36 0 0 31 0 0 140 

    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 112 0 0 121 0 0 131 0 0 364 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม           

    2.1 สาขาวิชาชางยนต 211 0 0 110 0 0 102 0 0 423 

    2.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 41 0 0 28 0 0 22 0 0 91 

    2.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  0 0 0 16 0 0 15 0 0 31 

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 

          

3.1 สาขาวิชาการโรงแรม  130 0  61   46  237 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ           

    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 86 0 0 94 0 0    180 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด 112 0 0 60 0 0    172 

    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 90 0 0 87 0 0    177 

    1.4 สาขาวิชาโลจิสติกส  128  0 21 0    149 

2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม           

    2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล           

         2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต 81 0 0 70 0 0    151 

    2.2 สาขาวิชาไฟฟา           

         2.2.1 สาขางานไฟฟากําลงั 53 0 0 48 0 0    101 

    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส           

         2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรม 

0 0 0 0 0 0    0 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ           
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ทองเท่ียว 

3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 0 111 0 0 86 0    197 

รวม 922 369 0 744 168 0 356 46 0 2,605 

 

 

2.2.6 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 

จํานวน 

รวม 
ปกติ ทวิภาค ี เทียบโอน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     

    1.1 สาขาวิชาการบัญช ี 52   52 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด 20   20 

    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 104   104 

    1.4 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก - 1  1 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม     

    2.1 สาขาวิชาชางยนต 64   64 

    2.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 16   16 

    2.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส  17   17 

3. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมทองเท่ียว     

3.1 สาขาวิชาการโรงแรม  45  45 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)     

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ     

    1.1 สาขาวิชาการบัญช ี 117   97 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด 89   89 

    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 101   101 

    1.4 สาขาวิชาโลจิสติกส -   - 

2. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม     
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    2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล     

         2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต 52   52 

    2.2 สาขาวิชาไฟฟา     

         2.2.1 สาขางานไฟฟากําลัง 32   32 

    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส     

         2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 15   15 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     

3.1 สาขาวิชาการโรงแรม  46  46 

รวม 659 92 0 751 

 

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

      2.3.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  

      2.3.1.1 เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ ในการนําเสนอผลงานประดิษฐคิดคน ในงาน “วันนักประดิษฐ”  

วันท่ี 2 - 6 กุมภาพันธ 2561 

      2.3.1.2 โลหประกาศเกียรติคุณ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดน  ในการสอบธรรมศึกษา ป 2560  

     2.3.2  รางวัลและผลงานของผูบริหาร   

   - 

      2.3.3 รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  19 รางวัล 

     2.3.3.1 รางวัลพระราชทาน”เครื่องราชอิสริยาภรณ” จากกระทรวงศึกษาธกิาร จํานวน 5 คน ไดแก      

      1. นางสาวไพรสุดา หม่ันหาดี  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร     

      2. นางสาวนงคนุช สมุทรดนตรี  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

       3. นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ   รองผูอํานวยการฝายพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

       4. นางชาญา  สมแกว   หัวหนางานกิจกรรม 

       5. นางวันวิสา โรจนบุญธรรม  หัวหนางานวิชาการ 

      2.3.3.2 รางวัล ”ครูดีเดน”  จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯจํานวน 6 คน ไดแก 

        1. นายนพพร  วัฒนสิทธิ์ หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

       2. นายไพรวัลย  นพตะนา อาจารยแผนกคอมพิวเตอร 

       3. นางสาวศกุนตลา  ทองเชื้อ  อาจารยประจําแผนกวิชาสามัญ 

       4. นางสาวกรกมล  ทรงกรานต อาจารยประจําแผนกการบัญชี 
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       5. นางสาวอรวรรณ  พันธุวิไล  อาจารยประจําแผนกการบัญชี 

       6. นางสาวพัชราพร  ชัยเทศ  อาจารยประจําแผนกการโรงแรม 

     2.3.3.3  รางวัล ”การประกวดงานวิจัยในช้ันเรียน”  จาก สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ  

จํานวน 7 คน ไดแก 

รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทอง 

      1. นายรงษ   เรืองวงษ อาจารยประจําแผนกวิชาสามัญ 

      2. นายพิสวัสน  เจริญถัมภ อาจารยประจําแผนกการตลาด 

      3. นางณัฏฐา   ทะโคดา  อาจารยประจําแผนกวิชาสามัญ 

      4. นางสาวเสาวภา  โมริดา  อาจารยประจําแผนกการโรงแรม 

      5. นางสาวอรวรรณ  พันธุวิไล  อาจารยประจําแผนกการบัญชี 

รางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน 

      1. นางณรงค   ทะโคดา  อาจารยประจําแผนกวิชาสามัญ 

รางวัล เกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

      2. นางสาวพุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล อาจารยประจําแผนกคอมพิวเตอร 

      3. นายนิวัฒน  ขันธเครือ อาจารยประจําแผนกอิเล็กทรอนิกส 
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     2.3.4  รางวัลและผลงานของผูเรียน 100 รางวัล 

     2.3.4.1  รางวัลการแขงขันทักษะงานชีพ ครั้งท่ี 32 ประจําปการศึกษา 2560 กลุมภาคกลาง โดย

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ ไดแก 

 

ท่ี แผนก ระดับ รายวิชา 
จํานวน

นักเรียน /คน 

เหรียญรางวัล 

ทอง เงิน ทองแดง 

1 บัญชี ปวช. การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 1   1   

      การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ 1   1   

      ทักษะการบัญชี 3 3     

รวม ปวช 5 3 2 0 

    ปวส. การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 1   1   

      การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน 1 1     

รวม ปวส. 2 1 1 0 

2 การตลาด ปวช. ทักษะ Marketing Challenge 3   3   

รวม ปวช 3 0 3 0 

    ปวส. ทักษะพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 1     1 

      ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 3     3 

รวม ปวช 4 0 0 4 
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ท่ี แผนก ระดับ รายวิชา 
จํานวน

นักเรียน /คน 

เหรียญรางวัล 

ทอง เงิน ทองแดง 

3 คอมพิวเตอร ปวช. การประกวดสื่อการเรยีนรู 12 3 9   

      ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน (MS-Office-2013) 1   1   

      ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 1   1   

      
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 

2013 
2 2     

      
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสรางโฮมเพจ (Home 

Page) 
2 2     

      
ทักษะการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่อง

คอมพิวเตอร 
1 1     

      
ทักษะการใชโปรแกรมการสรางภาพเคลื่อนไหว 

Adobe Flash CS6 
3 2   1 

      ทักษะพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 1     1 

      ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 2     2 

      การประกวดรองเพลงสากล 1 1     

รวม ปวช 26 11 11 4 

    ปวส. การประกวดสื่อการเรยีนรู 7 2 5   

      ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 2   2   

      
ทักษะการใชโปรแกรมการสรางภาพเคลื่อนไหว 

Adobe Flash CS6 
2   2   

      ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 3 1 1 1 

      ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน (MS-Office-2013) 2 2     

      
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 

2013 
2 2     

      ทักษะการสรางเว็บเพจ (Web Page) 2 1   1 

      ทักษะการใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 1 1     

      ทักษะการใชโปรแกรมสื่อประสมมัลตมิิเดยี 3 3     

รวม ปวส. 24 12 10 2 
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ท่ี แผนก ระดับ รายวิชา 
จํานวน

นักเรียน /คน 

เหรียญรางวัล 

ทอง เงิน ทองแดง 

4 การโรงแรม ปวช. การประกวดสื่อการเรยีนรู 4 4     

      การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน 1   1   

      การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาไทย 1 1     

      การประกวดมารยาทไทย 5     5 

รวม ปวช. 11 5 1 5 

    ปวส. การประกวดสื่อการเรยีนรู 3 1 2   

      การประกวดการพูดสาธิตเปนภาษาอังกฤษ 1   1   

      การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย) 1 1     

รวม ปวส. 5 2 3 0 

5 โลจสิติกส   การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง 1 1     

      การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาไทย 1 1     

รวม ปวส. 2 2 0 0 

6 ชางยนต ปวช. การประกวดสิ่งประดิษฐ 3   2 1 

      การประกวดสื่อการเรยีนรู 3 3     

      ทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 1   1   

      ทักษะงานฝกฝมือ 2 2     

      ทักษะงานจักรยานยนต 1     1 

      
ออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนดวย

คอมพิวเตอร 
2     2 

      ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน 1     1 

รวม ปวช 13 5 3 5 

    ปวส. การประกวดสิ่งประดิษฐ 5 1 2 2 

      การประกวดสื่อการเรยีนรู 2   2   

      ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 1     1 

      
ทักษะงานระบบควบคุมเครื่องยนตดวย

อิเล็กทรอนิกส 
1     1 

      การประกวด Vr.Star (หนุมหลอสาวสวย) 1 1     

รวม ปวส. 10 2 4 4 
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ท่ี แผนก ระดับ รายวิชา 
จํานวน

นักเรียน /คน 

เหรียญรางวัล 

ทอง เงิน ทองแดง 

7 ชางไฟฟา ปวช. ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา 1 1     

      ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 2 2     

รวม ปวช 3 3 0 0 

    ปวส. การประกวดสิ่งประดิษฐ 7 3 4   

รวม ปวส. 7 3 4 0 

8 
ชาง

อิเล็กทรอ 
  การประกวดสิ่งประดิษฐ 1   1   

      ทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 1 1   

      ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1     1 

รวม ปวช 4 1 2 1 

รวม ปวช. ท้ังหมด 65 28 22 15 

รวม ปวส. ท้ังหมด 54 22 22 10 

รวมท้ังวิทยาลัย 119 50 44 25 
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 3.1.1 ปรัชญาประจําวิทยาลัย 

“  ศึกษาดี     มีวินัย     ใฝทักษะ ” 

3.1.2 วิสัยทัศน 

มุงพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคมและกาว

สูสากลอยางมีคุณภาพ 

3.1.3 เอกลักษณ “สถาบันเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ” 

เอกลักษณสถานศึกษา คําจํากัดความ/ความหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา - วิทยาลัยฯไดรับการยอมรับจากประชาคม

อาชีวศึกษาวาเปนสถาบันท่ีมีคุณภาพ  

การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เปนผูท่ีมี

ความรู ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ

หรือเปนสวนหน่ึงในการประกอบวิชาชีพใน

อนาคตได 

-รอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัย มีงานทําหรือประกอบอาชีพท่ี

เก่ียวของ  

- ผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอคณุภาพ

ผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 4.50  

3.1.4  อัตลักษณของสถานศึกษา 

มีวินัย ใฝศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพชีพ 

อัตลักษณ คําจํากัดความ/ความหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

มีวินัย สงเสริม ปลูกฝงใหนักเรียน 

นักศึกษามีวินัยในตนเอง ประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางมีระเบียบวินัย 

- ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80    ไดรับการยอมรับและ 

พึงพอใจในเรื่องความมีวินัยจากประชมคมอาชีวศึกษา  

- ผูสําเร็จการศึกษา ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  

  จากสถานประกอบการท่ีนักเรียนไดเขาไปทํางาน 

ใฝศึกษา สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสศึกษา

หาความรูทางดานวิชาการ วิชาชีพ

ท่ีหลากหลาย  

- ผูเรียนรอยละ 80 ผานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ  

  วิชาชีพท่ีสถานศึกษาจัด  

- ผูเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี ในการ 

  จัดการศึกษาใหกับผูเรียน 

พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาผูเรียนใหเปนท่ียอมรบัจาก

ภายนอกในดานทักษะวิชาชีพทุก

สาขาท่ีเปดสอน 

- ใน 1 ปการศึกษาทุกสาขาวิชาไดรับรางวัล ระดับจังหวัด 

  หรือระดับภาค หรือประเทศ จากการแขงขันทักษะทาง 

  วิชาชีพ และการทดสอบทางวิชาชีพจากหนวยงานตางๆ  

ครบทุกสาขาวิชา 
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3.1.5 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู มีทักษะ ทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพ่ือพรอมสูสากล 

3. สรางเครือขายกับภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการศึกษา 

4. สงเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาชีพสูชุมชนและสังคม 

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

  3.1.6 แผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  

เพ่ือใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด 

การศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

โดยสามารถบรรยายเปนตารางหรือแผนผังแสดงความเชื่อมโยงของพันธกิจ  ยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  

เปาหมาย  โครงการ/กิจกรรม  และตัววัดของโครงการ/กิจกรรมตามตัวอยางความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธ

กิจ เปาประสงค และตัวชี้วัดของสถานศึกษา  

เปาหมายความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาซ่ึงคณะกรรมการ 

สถานศึกษา ใหความเห็นชอบมีดังนี้ 

เปาหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร 

1. ดานการบริหาร

จัดการและการประกัน

คุณภาพ 

1) มีระบบการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน(School Base Management)  

2) มีการบริหารจัดการท่ีใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา 

3) มคีวามรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4) มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานในสถานศึกษา 

5) มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและผลของการพัฒนาท่ีมีประสิทธิผล 

6)  มีสวนรวมและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนและสังคม 

7)  มีระบบการประกันคณุภาพ ท่ีนําความเปนเลิศสูสถานศึกษา 

2. ดานการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 

1) มีการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนสมรรถนะผูเรียนใหไดมาตรฐานตาม  คุณวุฒิวิชาชีพ 

2) จัดทรัพยากรใหมีความเพียงพอและมีเทคโนโลยีท่ีทันสมยั ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 

3)มีระบบการนิเทศ ติดตาม และการวัดประเมินผลการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน 

4) ผลของผูสําเร็จการศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑท่ีวางไว 

3. ดานการพัฒนาผูเรียน 1) พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพตอสังคม 

2)  ผูเรียนไดรับการฝกทักษะประสบการณอาชีพ  และมสีมรรถนะวิชาชีพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิวิชาชีพ  

3)  ผูเรียนสามารถบูรณาการความรูในการพัฒนาโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการวิจัย 

ในสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา  
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4)  สงเสริมพัฒนาใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจติอาสา และมคีวามจงรักภักดี  ตอ ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

5)  ผูเรยีนมีความรูความสามารถและทักษะ ผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางการศึกษา 

 

4. ดานการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

1) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความเปนมืออาชีพและมี  ความเพียงพอ

ตอการจัดการศึกษา 

2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาการจดักิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโดย

เนนสมรรถนะผูเรียนเปนสําคัญ 

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถบูรณาการการสอน พัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ

และการวิจัย ในวิชาชีพ 

5. ดานการบริหาร

จัดการควบคุมความ

เสี่ยงในสถานศึกษา 

1)  พัฒนาระบบความปลอดภัยและสวัสดภิาพของทุกคนในวิทยาลัย 

2)  สรางเสรมิความรักสามัคคีในสถานศึกษา 

3)  สรางเสรมิทักษะชีวิตใหผูเรียนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

4)  มีมาตรการการควบคุมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา 

5)  มีมาตรการปองการมั่วสมุและการพนันในสถานศึกษา 

3.1.7รายจายในการบริหารสถานศึกษา   

รายจ าย จํานวนเงิน รอยละ หมายเหตุ 

1. รายจายคาวัสดฝุก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรยีนการสอน 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 ชาต ิ
เทิดทูนพระมหากษัตรยิสงเสริมการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ ทะนุบํารุงศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ กีฬาและนันทนาการ การสงเส
ริมการดํารงตนตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

340,556.00 2.83  

5. รายจายพัฒนาบุคลากรฯลฯ 554,041.50 4.61  

6. งบการดําเนินงาน (ไมรวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง คาครุภณัฑ คาเสื่อม

ราคา คาจาง คาตอบแทน เงินเดือนและเงินวิทยฐานะของผูบริหาร ครู

และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา) 

12,000,000.00 100.00  

รวมรายจาย 11,197,400,64 93.31  
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3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้ง 

ลาสุด 

แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 มี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. เนื่องจากวิทยาลัยฯ อยูในแหลง

ชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียว สถาน

บันเทิงในพ้ืนท่ีจํานวนมากจึงควรสราง

เครือขายกับหนวยงาน องคกรตางๆใน

การกํากับติดตามผูเรียนท่ีมีพฤติกรรม

เสี่ยงใหดียิ่งข้ึน 

2. วิทยาลัยฯ ควรใชความไดเปรียบใน

การท่ีอยูในแหลงทองเท่ียวของชาว

ตางประเทศ สามารถท่ีจะพัฒนาทักษะ 

หรือจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทางดานภาษา

ใหมากข้ึน 

3. วิทยาลัยฯ ควรหาแนวทางในการ

พัฒนาผลการทดสอบมาตรฐานระดับ

ตางใหมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 

 

 

 

 

 

ตามแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 

2559 มีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

ดังตอไป 

1.วิทยาลัยฯ จัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยงเพ่ือลดปญหาความเสี่ยงดานตางๆ 

ท้ังในและนอกสถานศึกษา โดย

ประสานงานกับหนวยงานภายนอกใน

การดําเนินการ เชน เจาหนาท่ีตํารวจ  

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย อําเภอบางละมุงเปนตน 

2. วิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณในการ 

สํารวจเพ่ือจัดหาระบบการเรียน

ภาษาอังกฤษออนไลนเขามาใชในการ

เสริมทักษะภาษาอังกฤษใหกับผูเรียน 

3. วิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาชวย

ในการพัฒนาผลการทดสอบมาตรฐาน

ระดับตางๆ 

ผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. มีหนวยงานท่ีเขารวม 

เครือขายในการติดตาม

ผูเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง

เพ่ิมข้ึน 

2. วิทยาลัยมีระบบการ

เรียนภาษาอังกฤษ

ออนไลนเขามาใชในการ

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ใหกับผูเรียน เปนปแนก 

ชื่อวา Speexx 

3. ในปการศึกษา 2559 

พบวา   ผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบมาตรฐานระดับ

ตาง ยังนอยกวาปท่ีผาน

มา 

ยกเวน สอบมาตรฐาน

วิชาชีพ มีคาเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

การประเมินคุณภาพภายในโดย

หนวยงานตนสังกัด 

- - 
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3.2 การพัฒนาการจัดการศกึษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งล าสุด แผนการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอก  

โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา ( องคการมหาชน ) เม่ือ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  เม่ือวัน

ที 22 -24 สิงหาคม 2555มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.เพ่ือใหสามารถเปนแบบอยางท่ีดีดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาจึงควร

เพ่ิมการมีสวนรวมในระบบกลไกการประกัน

คุณภาพของบุคลากร นักเรียน และครูใน

วิทยาลัยโดยใหเห็นความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพ 

2.เพ่ือใหผูเรียนมีการฝกประสบการณในสถาน

ประกอกบการท่ีหลากหลาย ควรมีการ

แสวงหาความรวมมือกับสถานประกอบการ 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีทางวิทยาลัย

เปดสอนในการรวมกันจัดการศึกษา ซ่ึงจะเปน

การไดประโยชนในการทําวิจัย การสราง

นวัตกรรม และโครงงานท่ีนําไปใชประโยชนได

จริงในระดับชุมชน ภูมิภาพและระดับประเทศ 

 

 

 

 

วิทยาลัย ไดจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําปการศึกษา 2559 มีการ

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ดัง

ตอไป 

1.จัดอบรมงานประกันคุณภาพ

ใหแกบุคลากร ครู 

 นักเรียน เพ่ือใหตระหนักถึง

ความสําคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยจัดอบรมใน

วันอังคารท่ี 22 มีนาคม 2559 

2. มีการจัดอบรมใหความรูครู และ

บุคลการดานการจัดทําวิจัยชั้น

เรียนอยางมีคุณภาพ โดยการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

3.สงเสริมและสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรนําผลงานวิจัยเขารวม

ประกวดแขงขันผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมสื่อการสอนะดับประเทศ

ครั้งท่ี 8 

4.จัดโครงการประชุมเครือขาย

สถานประกอบการเพ่ือ 

พัฒนาการจัดการศึกษา โดยการ

เชิญตัวแทนสถานประกอบการเขา

รวมประชุม 

ตามแผนปฏิบัติงาน

ประจาํปการศึกษา 2559 

มีการดําเนินงาน ดังตอไป 

1. บุคลากร นักเรียน และ

ครูในวิทยาลัยโดยใหเห็น

ความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพ 

2. มีผลงานวิจัยเขารวม

ประกวดแขงขันลงานวิจัย

และนวัตกรรมสื่อการสอน

ระดับประเทศครั้งท่ี 8 

ไดรับรางวัลจํานวน 9 คน 

และการประกวดงานวิจัย

ชั้นเรียนจากสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดรับรางวัลจํานวน3 คน 

3.  วิทยาลัยทําความ

รวมมือในการจัดการศึกษา

กับสถานประกอบการ

เพ่ิมข้ึน 
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4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1ด านผลการจัดการศึกษา  

ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู 

ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษางานชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขางาน สาขางาน 

เปนท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงานและมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ี

กําหนด 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ระดับความพึงพอใจท่ีมีต อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  ประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน ผลการเนินงาน 

1.สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูท่ีไดงานทําในสาขางานท่ี

เก่ียวของ ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งป 

ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 91.61 

(620 คน) 

 

2.สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

เปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถาน

ประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ี

ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงาน

ผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

 

รอยละ 76.16 

(572 คน) 

 

3.สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของ

จํานวนขอมูลตอบกลับ 

รอยละ 82.55 

(620 คน) 

 

4.สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดาน

สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไป

ของจํานวนขอมูลตอบกลับ 

รอยละ 83.88 

(630 คน) 

 

5.สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดาน

สมรรถนะงานชีพ เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูล

ตอบกลับ 

รอยละ 81.22 

(610 คน) 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. รายงานผลโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

2. หลักฐานเก่ียวกับผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจาก

บุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน 
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4. โครงสรางการบริหาร 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมินขอ1,2และ3,4หรือ3,5หรือ4,5รวม 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมินขอ1,2 และ3หรือ4 หรือ5รวม3ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 

1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ขอ 

5 คะแนน ดมีาก 

 

จุดเด น  

  1. โครงสรางการบริหารงาน มีการกําหนดการติดตามผูสําเร็จการศึกษา อยูในหนาท่ีหลัก ของ 

หัวหนางานความรวมมือ  

  2. มี โครงการติดตามสําเร็จการศึกษา และดําเนินการครบถวนตามกระบวนการPDCA 

  3. ผลการประเมินความพึงพอใจทุกขอผานเกณฑมาตรฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา  

           1. เปอรเซนตการตอบกลับในการสํารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน

รายบุคคลในบางสาขาต่ํา ควรใหอยูในระดับท่ีใกลเคียงกัน 

  ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

   1. ดําเนินการ เก็บขอมูลการสํารวจความพึงพอใจ ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาในสาขาท่ียังต่ํา

ใหมากข้ึน โดยเพ่ิมวิธีการตางๆท่ีจะชวยใหมีการตอบรับท่ีมากข้ึน 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  ร อยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน  

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 
ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2559 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    

   1.1 สาขางานการบัญชี 80 52 65.00 

   1.2 สาขางานการตลาด 32 20 62.50 

   1.3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 215 104 48.37 

สาขางานธุรกิจคาปลีก 4 1 25.00 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    

   2.1 สาขาวิชาชางยนต 166 64 38.55 

   2.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 35 16 45.74 

   2.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 22 17 77.27 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว    

   3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 79 45 56.96 

รวมปวช. 633 319 50.39 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 
ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ    

   1.1 สาขาวิชาการบัญชี 134 97 72.00 

   1.2 สาขาวิชาการตลาด 129 89 69.00 

   1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 140 101 72.00 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    

   2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล    

2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต 71 52 73.00 

   2.2 สาขาวิชาไฟฟา    

       2.2.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟา 41 32 78.00 

   2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส    

        2.3.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 15 15 100.00 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว    

    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ    

        3.1.1สาขาวิชาการโรงแรม 72 47 65.27 
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รวมปวส. 602 433 71.92 

รวม ปวช.และ ปวส. 1,235 752 60.89 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. ขอมูลผูเรียนท้ังหมดจากงานทะเบียน 

2. ขอมูลผูเรียนท่ีจบการศึกษาจากงานทะเบียน 

3. แบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษา(ป.พ.3ปวช.) 

4. แบบรายงานผลการเรียนของผูสําเร็จการศึกษา(รบ.2 ปวส.) 

5. รายงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. โครงกร To be number 1 

 

ระดับคุณภาพ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 ดีมาก 

3.51 – 4.50 ด ี

2.51 – 3.50 พอใช 

1.51 – 2.50 ตองปรับปรุง 

0.00 – 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 60.89 3.80 ด ี

จุดเด น  

วิทยาลัยฯ เห็นความสําคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ โดยกําหนดใหมีโครงการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพการสอนครู การพัฒนาขึดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2559 
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จุดท่ีควรพัฒนา  

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ในบางสาขาวิชา มีเปอรเซ็นตท่ีต่ํา กวา 60% ควรใชกิจกรรมท่ีชวยแกไข

และสงเสริมใหมีผูจบมากข้ึน 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

ใหความสําคัญและจัดกิจกรรมพิเศษ ท่ีดูแลเฉพาะสาขาท่ีมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาต่ํา 
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มาตรฐานท่ี 2ด านการบริหารจัดการศึกษา  

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงาน 

ตนสังกัดมี การบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังการประสานความรวมมือกับ

บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ตัวบ งช้ีท่ี 2.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  

 ประเด็นการประเมิน  

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม 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 

ไมมี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

    1. โครงการธรรมะในสถานศึกษา 

    2. โครงการสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี 

    3. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนครู / แผนการสอนรายวิชา 

    4. โครงการปลูกฝงจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอม 

    5. โครงการบริจาคโลหิต 

    6. บันทึกการประชุม 

    7. บันทึก กิจกรรมเขาแถว 

    8. กิจกรรมในเวปไซตวิทยาลัยฯ 
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    9. โครงการวันแม 

    10. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

    11. โครงการเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน/กิจกรรมเขาคายทหาร 

    12. โครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางศาสนา 

    13. โครงการหลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 

    14. โครงการไหวคร ู

    15. โครงการบวงสรวงพระวิษณุ 

    16. โครงการธรรมะในสถานศึกษา 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2,3,4 และ 5 รวม 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3,4 หรือ 3,5 หรือ 

4,5 รวม 4 ขอ 

4 คะแนน ดี 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 

รวม 3 ขอ 

3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 

3,4 หรือ 3,5 หรือ 4,5 รวม 4 ขอ 

4คะแนน ด ี

 

จุดเด น  

1.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดเปนสนามสอบธรรมศึกษา ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดนใน

การสอบธรรมศึกษา จาก สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สังกัดสํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

แขวงพระบรมมหาราชวัง 
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2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดกําหนดใหครูผูสอนสอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน 

3. วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ ขาวสาร กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม หลายชองทาง 

4. วิทยาลัยฯ มีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของผูบริหาร ครู  

บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน โดยการมีสวนรวมของทุกคน 

จุดท่ีควรพัฒนา  

 ควรดําเนินการในเรื่องสถานศึกษาคุณธรรม  อยางตอเนื่อง  

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

   เพ่ิมการประชาสัมพันธใหมากข้ึนจากเดิมและควรมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน วยงานต นสังกัด    

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1.ผ ูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตน 

สังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง 

มี 

2.ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหารครูบุคลากรทาง

การศึกษาและผูเรียน รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ี

เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจใน นโยบายท่ีสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัด

มอบหมายไดเปนอยางด ี

มี 

3.ผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพ่ือ

ใหนโยบายสําคัญ ของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 

มี 

4.ผู อํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน

โครงการ กิจกรรม และ เปาหมายท่ีกําหนด 

มี 

5.ผู อํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและ

กําหนดแผนพัฒนาตอไป 

มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

    1.รายงานประชุมผูบริหารสถานศึกษา / รายงานการประชุมครู 

    2.โครงการปฐมนิเทศ 

    3.แผนปฏิบัติการสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2559 

    4. หลักฐานการประเมินการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2,3 และ 4  4 คะแนน ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3  3 คะแนน พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมินขอ 1,2,3,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก 

 

 

จุดเด น  

  1.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู บุคลากร

ในสถานศึกษาเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการประชุมผูปกครองและผูเก่ียวของ ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง และนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ังประเมินผลการ

บริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

  2. ผูอํานวยการ มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายเปนอยางดี 

3. ผูอํานวยการ มีการสื่อสารประชาสัมพันธถึงนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดเผยแพรไปยังใหผูบริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและ

เขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี 

จุดท่ีควรพัฒนา  

  - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

          - 

 

 

 

 



39 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด านบุคลากร 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับจํานวนผูเรียน

ท้ังหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55  ลงวันท่ี 22  มกราคม  2557 หรือ

ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี (1:29) 

มี 

2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน เปนผูจบ

การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนหรือเปนผูท่ีไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรม

เพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน 

มี 

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา 

ฝกอบรม ประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับ

รายวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมง/ป 

มี 

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตาม

เกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/55  ลงวันท่ี 22  มกราคม  2557 หรือระเบียบ

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของโรงเรยีนเอกชนในระบบ พ.ศ.2551 แลวแตกรณี 

มี 

5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 

จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากร

การศึกษาท้ังหมด (รอยละ 26) 

มี 

มากกวารอยละ 5 

 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนครู 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. โครงการประกาศเกียรติคุณยกยอง 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

5. โครงการพัฒนาครูในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน 

6. โครงการพัฒนางานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

7. ใบประกาศเกียรติคุณของครูปการศึกษา 2559 
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ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

 

จุดเด น  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดังตอไปนี้ 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรมดานวิชาการหรือวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพอยางตอเนื่องเชนสงครูเขารวมอบรมในดานวิชาการตางๆจากองคกรท้ังภายในและภายนอก

ตลอดจนอบรมในหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางสมํ่าเสมออยางนอย 50 ชั่วโมงตอคน 

  2. สนับสนุนและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม เชนมีกองทุน

เงินออมมีทุนการศึกษาใหกับอาจารยท่ีตองการทํางานวิจัยและศึกษาตอตามความเหมาะสมโดยการผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการของวิทยาลัยฯมีสวัสดิการดานอ่ืนอีกเชนงานแตงงานงานศพงานบวชเปนตน 

3. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ

จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกโดยไดรับคัดเลือกจากองคกรใหเปนตัวแทนเชนไดรับครูดีเดนหนึ่งแสนครูดีหรือ

ไดรับเกียรติเปนวิทยากรเปนตน 

จุดท่ีควรพัฒนา  

- 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

  -  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด านการเงิน 

ประเด็นการประเมิน จํานวนเงิน ผลการดําเนินงาน 

งบดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีแผนปฏบิัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปน

คาใชจายของแผนงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ 

12,000,000 มี 

2. สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการ

สอนไมนอยกวารอยละ 20 ของงบการดําเนินการ 

9,000,000 มี 

3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู

ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม

ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบการดําเนินการ 

800,000 มี 

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด 

การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งาน

สรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบการดําเนินการ 

1,500,000 มี 

5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดาน

การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การ

สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 

ของงบดําเนินการ 

700,000 มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

      1.แผนปฏิบัติการประจาํป 

          2.  โครงการ/กิจกรรมวันแม 

          3.  โครงการ/กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

          4.  โครงการเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน/กิจกรรมเขาคายทหาร 

          5.  โครงการ/กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางศาสนา 

          6.  โครงการ/กิจกรรมหลอมเทียนและถวายเทียนพรรษา 

          7.  โครงการ/กิจกรรมไหวครู 

          8. โครงการ/กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ 

          9. โครงการ/กิจกรรมธรรมะในสถานศึกษา 

         10. โครงการ/กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและจิตอาสา 
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         11. โครงการอาชีวศึกษาใสใจสิ่งแวดลอม 

         12. โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยการเรียนรูทฤษฎีใหม 

          13. โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนวันแมแหงชาติ 

          14. โครงการ/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ  

         15. กิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

         16. กิจกรรมกีฬาสี 

         17. โครงการสงเสริมนักกีฬาสูความเปนเลิศ 

         18. โครงการ Happy day 

         19. โครงการชมรมวิชาชีพ 

           20. กิจกรรมเขาคายคนดีศรีอักษร  

           21. โครงการทัศนศึกษาศูนยการเรียนรูทฤษฎีใหม 

         22. กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

         23. กิจกรรม A-TECH เขารวมงานวันทะเลโลก  

         24. กิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
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จุดเดน 

1. วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงานโครงการ กิจกรรมตาง ๆ อยูในปฏิบัติงาน

ตามแผนงานประจําป 2559 

2.รายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทํา

ประโยชนตอชุมชน สังคมเกินกวารอยละ 1 ของงบการดําเนินการ 

3. รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนเกินนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ 

4. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนเกินรอยละ 5 ของงบการดําเนินการ 

5. รายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ

อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกินรอยละ 5 

ของงบดําเนินการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด านอาคารสถานท่ี ด านครภุณัฑและด านฐานขอมูลสารสนเทศ  

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด 

เรียบรอยสวยงาม และปลอดภัย 

มี 

2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และอ่ืนๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด 

เรียบรอย สวยงาม 

มี 

3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม 

เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มี 

4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล

อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 

1) มีระบบปองกันผูบกุรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 

    2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 

มี 
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    3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus เพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย 

    4) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 

5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใช

ประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ 

มี 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมสถานศึกษา 

2. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

3. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ 

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

5. เอกสารคูมือระบบงานของโปรแกรมบริหารงานสถานศึกษา(MIS-SCHOOL) 

6. รายงานโครงการพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

7. รายงานโครงการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
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จุดเด น  

วิทยาลัยไดมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ัง 9 ประเภท ไดแก ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ขอมูลนักเรียน 

นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ไวบนเว็บไซตของวิทยาลัย เพ่ือการนําไปใช

ประโยชนของแตละบุคคล มีการสํารองขอมูลจากโอสติ้งเปนประจํา เพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 

 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความ

ตองการของผูใชงานอยางตอเนื่อง การมีฐานขอมูลเพียงจุดเดียว ประกอบกับระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดมีการ

เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ทําใหสามารถใชงานสารสนเทศไดทุกท่ีภายในวิทยาลัย ดวยระบบบรหิารงานสถานศึกษา

หรือโปรแกรม MIS-SCHOOL ท่ีทางวิทยาลัยไดนํามาใชในการบริหารจัดการ ทําใหการใชประโยชนจากสารสนเทศ 

มีความสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตองของขอมูล ดวยสิทธิในแตละบุคคลในการเขาใชงาน การเขาถึงขอมูล เพ่ือ

ปองกันการใชงาน และการเขาถึงฐานขอมูล ระบบบริหารงานสถานศึกษาออนไลนมีการปองกันการบุกรุกจาก

ภายนอกและภายใน และมีระบบการสํารองขอมูล และวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบ

คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ และระบบบริหารงานสถานศึกษาเปนประจํา เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงและแกไข ใหมี

ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน โดยครู-อาจารย บุคลากรทุกฝาย และนักเรียน-นักศึกษา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

  - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

   - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน 
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการ
บริหารจัดการศึกษา 

 
มี 

2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ี
รวมมือในการจัดการศึกษาดานทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 
หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของ
ความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน 

 
มี 
 

3. สถานศึกษามีไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนา
ผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 
มี 
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4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมี
สัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน 

 
มี 
 

5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือ
ครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือสงเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ 

 
มี 
 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. แผนปฏิบัติการประจาํป 
2. โครงการความรวมมือและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 
4. โครงการบริการวิชาชีพ 

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

 

ระดับคุณภาพ 

 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดมีาก 
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จุดเดน 

1. บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีรวมมือในการจัดการศึกษาดานทวิภาคี หรือ

ดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ และดานการศึกษาดูงานของผูเรียน โดยมีสัดสวนความรวมมือ 1 แหง ตอ

ผูเรียนนอยกวา 40 คน 

2. วิทยาลัยมีแผนงานดําเนินโครงการ โดยรวมมือกับบุคคล ชุมชน สถานประกอบการ หนวยงาน           

ในอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา 

3. วิทยาลัยไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน  สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการ

รับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

4. วิทยาลัยไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ี

เก่ียวของในการรับบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือ

สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนกวา 6รายการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับ

บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ยังมีจํานวนนอย 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

สถานศึกษาควรมีการบันทึกขอมูล และเก็บหลักฐานในการ รับทุนจากภายนอกใหมีระบบท่ีมากกวาเดิม 
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มาตรฐานท่ี 3ด านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน นผูเรียนเปนสําคัญ 

สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับตามหลักสูตรและระเบียบ 

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน 

กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายงานใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายงาน หรือ กําหนด

รายงานใหมหรือกลุมงานเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ ตลาดแรงงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 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 

การประเมินผลการเรยีนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน 
มี 

4.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ

ครูทุกคนเพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
มี 

5.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียน

การสอนรายงาน โดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายงาน ซ่ึงประกอบดวย 

การระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการ ดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห 

รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูท่ีไดจากการศึกษาหรือการวิจยั ไปใช 

มี 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. โครงการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. แผนการสอนรายวิชา 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอน 

4. โครงการพัฒนางานวิจัย 

5. แผนการสอน/แบบบันทึกหลังสอน 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 
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มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

 

จุดเด น  

            วิทยาลัยเทคโนโลยอัีกษรพัทยา ไดดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใหมีการนิเทศการจัดการ

เรียนการสอน ครูทําบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ฝายวิชาการรวบรวมเสนอตอวิทยาลัยเปนสัปดาห ครูนําผลจากการ

สอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนํา

ผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกําหนดขอตกลงใหครูผูสอนจัดทํางานวิจัยภาคเรียน

ละ 1 เรื่อง    

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

  - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

 - 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายงานหรือกลุมงาน  

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการ

ในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

มี 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม

ขอ 1 จากเอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

มี 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

มี 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนา 

มี 

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1-3 ไม

เกิน 3 ปครบถวนทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน 

- 

 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1.  โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคใหสอดคลองกับขนาดและความตองการของสถานประกอบการ 

2.  รายงานผลการประชุมระหวางวิทยาลัยกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 

3.แผนการเรียน 

4. แผนการสอนและบันทึกหลังสอน 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี
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จุดเด น  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการใหครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยกําหนดรายวิชา

และเนื้อหาสาระรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา  

  - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

- 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา  

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวภิาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรือ่ง

มาตรฐานการจดัการอาชวีศึกษาระบบทวภิาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรยีน

ท้ังหมด 

- 

รอยละ 15.70 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะ

วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานทีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียน โดยใหมีครู

นิเทศกไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง 

มี 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความ

เหมาะสม โดยผลงานท่ีเกิดข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยวารอยละ 80 

ของจํานวนโครงการท้ังหมด 

 

มี 

รอยละ 85 

4. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและ

วิธีการในการประเมินมาตรฐานท่ีสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมี

ผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้ง

แรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

ตามโครงสรางหลักสูตร 

 

มี 

รอยละ 82 

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติ

คุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน

ภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด 

มี 

รอยละ 6.41 

164คน 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 

    1.โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีใหสอดคลองกับขนาดและความตองการของสถานประกอบการ (ฝกงาน) 

    2.โครงการพัฒนาโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐของนักศึกษา 

    3.โครงการพัฒนาสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (มาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา) 

    4. รายชื่อผลงานโครงการของผูเรียนระดับ ปวช.3 และปวส.2 

   5. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

   6. โครงการเสริมสรางทักษะการเรียนรูจากประสบการณจริง 

    7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

    8. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ 

    9. ใบประกาศเกียรติคุณการแขงขันทักษะวิชาชีพครั้งท่ี 31  

   10. เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ ในการนําเสนอผลงานประดิษฐคิดคน ในงาน “วันนักประดิษฐ”   

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

 

จุดเด น  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดรวมกับสถานประกอบการดําเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ

หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการ

ฝกงาน และไดเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผูปกครองนักศึกษา ครูท่ีปรึกษา หัวหนาแผนกวิชา 
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คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมในการประชุมชี้แจง มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถาน

ประกอบการ หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการหนวยงาน ตลอดจนได

มีการจัดสัมมนาการฝกงานของผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานท่ี

เก่ียวของเขารวมการสัมมนา สถานประกอบการ ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการฝกงานของผูเรียนจากแบบ

ประเมิน 

จุดท่ีควรพัฒนา  

  จํานวนผูเรียนท่ีเปนระบบทวิภาคีนอย 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

   เพ่ิมจํานวนผูเรียนระบบทวิภาคี โดยสงเสริมและประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับผูปกครองและ

นักเรียนใหมากข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

ประเด็นพิจารณา ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอย

กวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย

กวา 1 กิจกรรม 

8 กิจกรรม 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและ

นันทนาการ ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการ

ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและ

กํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางาน

โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอ

ชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขา

รวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

5  กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม/งาน 

 การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

    1. โครงการ/กิจกรรมวันแม 

    2. โครงการ/กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

    3. โครงการเสริมสรางศักยภาพของผูเรียน/กิจกรรมเขาคายทหาร 

    4. โครงการ/กิจกรรมทําบุญตักบาตรวันสําคัญทางศาสนา 

    5. โครงการ/กิจกรรมหลอมเทียนและถวายเทียนพรรษา 

    6. โครงการ/กิจกรรมไหวครู 

    7. โครงการ/กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุ 

    8. โครงการ/กิจกรรมธรรมะในสถานศึกษา 

 โครงการ กิจกรรม ในดานปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษธรรมชาติ 

    1. โครงการ/กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมและจิตอาสา 

    2. โครงการอาชีวศึกษาใสใจสิ่งแวดลอม 

    3. โครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาศูนยการเรียนรูทฤษฎีใหม 

    4. โครงการ/กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนวันแมแหงชาติ 

    5. โครงการ/กิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

  

การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 

    1. กิจกรรมแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

    2. กิจกรรมกีฬาสี 

    3. โครงการสงเสริมนักกีฬาสูความเปนเลิศ 

    4. โครงการ Happy day 

    5. โครงการชมรมวิชาชีพ 

 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    1. กิจกรรมเขาคายคนดีศรีอักษร  

    2. โครงการทัศนศึกษาศูนยการเรียนรูทฤษฎีใหม 

    3. กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

    4. กิจกรรม A-TECH เขารวมงานวันทะเลโลก  

    5. กิจกรรมเขาคายพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพ

หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม 

    1. โครงการเสริมสรางภาพลักษณ 

    2. กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

    3. โครงการบริจาคโลหิต 

    4. กิจกรรม นศท. อาสาจราจร 

    5. กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ด ี

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก 

 

จุดเด น  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ 

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ 

อนุรักษ สิ่งแวดลอม อีกท้ังโครงการเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูเรียน กิจกรรมท่ีเนนความสามัคคี สุขภาพรางกายแข็งแรง  

มีความรักในกิจกรรมนันทนาการ ท่ีเนนกิจกรรมท่ีตนเองชอบ เพ่ือใหเกิดความจรรโลงใจผอนคลายจากกิจกรรมหลัก  

กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชนตอทุกคน โดยบรรจุในปฏบิัติงานกิจกรรม 
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จุดท่ีควรพัฒนา  

  - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

   - 
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มาตรฐานท่ี 4ด านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนา มาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

และการ พัฒนาคณุภาพการศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน   

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โดยการมีรวมสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน 

มี 

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มี 

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มี 

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

มี 

  

โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1. แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2559-2563) 

2. แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2559 

3. รายงานประกันคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2559 

4. รายงานการประชุมปการศึกษา 2559 

5. คําสั่งวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2559 
 

ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2,3 และ 4  4 คะแนน ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3  3 คะแนน พอใช 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน 
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ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

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

 

จุดเด น  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดใหมีการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองประจําป (SAR) ตลอดจนไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดย  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีรวม

สวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ

เอกชน โดย ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา 2557-2559และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

งานประจําปการศึกษา 2559 มี มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมกันดําเนินงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑของหนวยงานตน

สังกัด  โดย จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2559  และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

จุดท่ีควรพัฒนา  

  - 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

   - 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ร อยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา  

ผลการดําเนินงาน 

 

ตัวบงช้ี 

ขอมูลยอนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/ 

ป 2558 ป 2558 ป 2559 ไมพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพ

ของผูสําเร็จการศึกษา 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับ
จํานวนผูเขาเรียน 

- - 3.81ดี - 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ

บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา

คุณธรรม 

- - 4ด ี - 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตาม

นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

ดานบุคลากร 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

ดานการเงิน 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ

ดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูล

สารสนเทศ 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความ

รวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชา 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชา

หรือกลุมวิชา 

- - 4ด ี - 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา - - 4ด ี - 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

- - 5ดีมาก - 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน 

- - 5ดีมาก - 
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หมายเหตุ : .ในป 2559 ยังไมมีการเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑประกันคุณภาพ 

จาก 7 มาตรฐาน เปน 4 มาตรฐาน จึงนําคาคะแนนท้ังหมด/จํานวนตัวบงชี้ท่ีมีการประเมิน) 

 

จํานวนตัวบงช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน จํานวนตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา รอยละ 

13 คาคะแนนท้ังหมด/13 = 60.81/13 = 4.67 - 

 

ระดับคุณภาพ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 - 5.00 ดีมาก 

3.51 - 4.50 ดี 

2.51 - 3.50 พอใช 

1.51 – 2.50 ตองปรับปรุง 

0.00 – 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.67 5 คะแนน ดีมาก 

 

จุดเดน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑและดาน 

ฐานขอมูลสารสนเทศ 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรีย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 

5.1.1 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”   จํานวน  10  ตัวบงชี ้

5.1.2 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี”   จํานวน    4  ตัวบงชี ้

5.1.3 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช”   จํานวน    -  ตัวบงชี ้

5.1.4 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง”  จํานวน    -   ตัวบงชี ้

5.1.5 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน    -   ตัวบงชี ้

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

ผลการประเมิน 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1   

     ตัวบงชี้ท่ี 1.1 5 ดมีาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 1.2 3.81 ด ี

มาตรฐานท่ี 2   

     ตัวบงชี้ท่ี 2.1 4 ด ี

     ตัวบงชี้ท่ี 2.2 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 2.3 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 2.4 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 2.5 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 2.6 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3   

     ตัวบงชี้ท่ี 3.1 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 3.2 4 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 3.3 4 ด ี

     ตัวบงชี้ท่ี 3.4 5 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4   

     ตัวบงชี้ท่ี 4.1 5 ดีมาก 

     ตัวบงชี้ท่ี 4.2 5 ดีมาก 
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5.2 สรุปจุดเดนและจุดท่ีตองพัฒนาขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

5.2.1 จุดเดน 

        1. วิทยาลัยฯ มีการสงเสริม สนับสนุน การใหความสําคัญของการติดตามผูสําเร็จการศึกษา เห็น

ไดจากการ กําหนดหนาท่ีหลักของบุคลากรงานความรวมมือ ใหมีหนาท่ีโดยตรงในการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 

อีกท้ังยังมีการกําหนดใหมีโครงการโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยูในแผนประจําป อีกดวย 

        2. วิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุน ในเรื่องคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา โดยไดเปนสนามสอบ

ธรรมศึกษา ในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเดนในการสอบธรรมศึกษา จาก สํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฎิ์ สังกัดสํานักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  อีกท้ังยังมีการกําหนดใหครูผูสอน

สอดแทรกการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาสัมพันธ ขาวสาร กิจกรรม 

คุณธรรม จริยธรรม หลายชองทาง โดยกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึงประสงคของ

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน โดยการมีสวนรวมของทุกคน 

        3. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโนบาย มีการประชุมครู 

บุคลากรในสถานศึกษาเปนประจําเดือนละ 1 ครั้ง ภาคเรียนละ 4 ครั้ง มีการประชุมผูปกครองและผูเก่ียวของ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการมาพัฒนาสถานศึกษา รวมท้ัง

ประเมินผลการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา โดย. ผูอํานวยการ มีความรูความเขาใจใน

นโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายเปนอยางดี มีการสื่อสารประชาสัมพันธถึงนโยบายสําคัญท่ีหนวย

งานตนสังกัดเผยแพรไปยังใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมท้ังผูปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี 

        4. วิทยาลัยมีการสนับสนุนและสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการฝกอบรม 

วิชาการวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพอยางตอเนื่องเชนสงครูเขารวมอบรมในดานวิชาการจากองคกรท้ังภายใน

และภายนอกตลอดจนอบรมในหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางสมํ่าเสมออยางนอย 50 ชั่วโมงตอคน

สนับสนุนและสงเสริมใหมีการประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพจาก

หนวยงานหรือองคกรภายนอก รวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม เชนมีกองทุนเงินออมมีนการศึกษา

ใหกับอาจารยท่ีตองการทํางานวิจัยและศึกษาตอตามความเหมาะสมโดยการผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

ของวิทยาลัยฯมีสวัสดิการดานอ่ืนอีก เชน งานมงคลสมรส งานศพ งานอุปสมบท เปนตน 

        5.วิทยาลัยไดมีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท้ัง 9 ประเภท ไดแก ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา ขอมูล

นักเรียน นักศึกษา ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานท่ี และขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด ไวบนเว็บไซตของวิทยาลัย เพ่ือ

การนําไปใชประโยชนของแตละบุคคล มีการสํารองขอมูลจากโอสติ้งเปนประจํา เพ่ือปองกันการสูญหายของขอมูล 

และพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความตองการของผูใชงานอยาง

ตอเนื่อง การมีฐานขอมูลเพียงจุดเดียว ประกอบกับระบบคอมพิวเตอรท้ังหมดมีการเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ทํา

ใหสามารถใชงานสารสนเทศไดทุกท่ีภายในวิทยาลัย ดวยระบบบริหารงานสถานศึกษาหรือโปรแกรม MIS-
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SCHOOL ท่ีทางวิทยาลัยไดนํามาใชในการบริหารจัดการ ทําใหการใชประโยชนจากสารสนเทศ มีความสะดวก 

รวดเร็ว และมีความถูกตองของขอมูล ดวยสิทธิในแตละบุคคลในการเขาใชงาน การเขาถึงขอมูล เพ่ือปองกันการใช

งาน และการเขาถึงฐานขอมูล ระบบบริหารงานสถานศึกษาออนไลนมีการปองกันการบุกรุกจากภายนอกและ

ภายใน และมีระบบการสํารองขอมูล  

        6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดดําเนินการใหครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใหมี

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ครูทําบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง ฝายวิชาการรวบรวมเสนอตอวิทยาลัยเปน

สัปดาห ครูนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไป

จัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน โดยกําหนดขอตกลงให

ครูผูสอนจัดทํางานวิจัยภาคเรียนละ 1 เรื่อง    

         7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการใหครูมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย

กําหนดรายวิชาและเนื้อหาสาระรวมกับสถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และ

พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

         8.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดรวมกับสถานประกอบการดําเนินการคัดเลือกสถาน

ประกอบการหนวยงานและทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีการปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการ

ฝกงาน และไดเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการ ผูปกครองนักศึกษา ครูท่ีปรึกษา หัวหนาแผนกวิชา คณะครู

และบุคลากรในสถานศึกษาเขารวมในการประชุมชี้แจง มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ 

หนวยงาน มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการหนวยงาน ตลอดจนไดมีการจัดสัมมนาการ

ฝกงานของผูเรียน เพ่ือนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญสถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการสัมมนา 

สถานประกอบการ ซ่ึงมีการประเมินคุณภาพการฝกงานของผูเรียนจากแบบประเมิน 

          9. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆตามแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ 

การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการปลูกฝงจิตสํานึกดานการ 

อนุรักษ สิ่งแวดลอม อีกท้ังโครงการเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูเรียน กิจกรรมท่ีเนนความสามัคคี สุขภาพรางกายแข็งแรง  

มีความรักในกิจกรรมนันทนาการ ท่ีเนนกิจกรรมท่ีตนเองชอบ เพ่ือใหเกิดความจรรโลงใจผอนคลายจากกิจกรรมหลัก  

กีฬาและนันทนาการจึงดีมีประโยชนตอทุกคน โดยบรรจุในปฏบิัติงานกิจกรรม 
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          10.วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให

มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดให

มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป (SAR) ตลอดจนไดนําผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดย  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีรวม

สวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ

เอกชน โดย ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจําปการศึกษา 2557-2559และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ

งานประจําปการศึกษา 2559 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รวมกันดําเนินงานการประเมินตนเองตามหลักเกณฑของหนวยงานตน

สังกัด  โดย จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2559  และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

5.2.2 จุดท่ีตองพัฒนา 

        1.จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  ในบางสาขาวิชา มีเปอรเซ็นตท่ีต่ํา ควรใชกิจกรรม ท่ีชวยแกไขหรือ

สงเสริมใหมีผูจบมากข้ึน 

        2. จํานวนผูเรียนท่ีเปนระบบทวิภาคีนอย 

 

5.2.3. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

          1.ใหความสําคัญกับ การแกปญหาจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในบางสาขาท่ีอยูในเกณฑท่ีต่ํา โดย

เพ่ิมโครงการ/กิจกรรม/งานกระบวนการเรียนการสอน หรือวิธีการอ่ืน ท้ังจากหนวยงานภายในและภายนอกสถาน

ศึกษษมารวมกันใหมากข้ึน  

         2. เพ่ิมจํานวนผูเรียนระบบทวิภาคี โดยสงเสริมและประชาสัมพันธ สรางความเขาใจใหกับ

ผูปกครองและนักเรียน รวมถึงสรางความเขาใจกับสถานประกอบการในการดําเนินการใหมากข้ึน 
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ามคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

 

 

              …………………………………………………… ประธานคณะกรรมการ 

                                              (นายนิคม     หมดราคี) 

 

……………………………………………………กรรมการ 

    (ดร.มัลลิกา     จันตะบุตร) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

                                             (นายวีรวัฒก       นลิโมจน) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

                       (นางชไมพร      ฟูกิจนาวิน) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

              (นางสาวอรวรรณ   สัมฤทธิ์) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

              (นาวาเอกยอดธง     อาทมาท) 

 

…………………………………………………… กรรมการ 

              (ดร.ปวีณา     หมดราคี) 

 
…………………………………………………… กรรมการ 

              (นายภัทรพล    ปลงไสว) 
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ภาคผนวก 
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คณะผูจัดทํา 

รายงานประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

       คณะทํางาน 

นายภัทรพล       ปลงไสว ประธาน 

นาวาเอกยอดธง   อาทมาท ที่ปรึกษา 

นายเกรียงศักดิ์     ไชยภาพ รองประธาน 

นางสาวนงคนชุ   สมุทรดนตรี           รองประธาน 

นายวีรวฒัก   นิลโมจน               กรรมการ 

นางสาวดวงดาว    นวลคํา ประธานคณะทาํงาน 

นางชาญา            สมแกว ประธานคณะทาํงาน 

นางวนัวิสา           โรจนบุญธรรม คณะทํางาน 

นางสาวปรียานุช    ทองสุก คณะทํางาน 

ปยะมาศ   สารขันธ คณะทํางาน 

นางสาวจีรภัทร   จันทรเขียว คณะทํางาน 

นายดสุิต   ทวีจันทร คณะทํางาน 

นางสาวไพรสุดา   หมั่นหาดี คณะทํางาน 

นายอัคคพงษ   ธโนทัยพร คณะทํางาน 

นางสาวเนตรนภา   สมโชคคณากร คณะทํางาน 

นางสาวณัฐิกา   ชูเสน คณะทํางาน 

นายณรงค   ทะโคดา คณะทํางาน 

นายนพพร   วัฒนสทิธิ ์ คณะทํางาน 

นายไพรวัลย   นพตะนา คณะทํางาน 

นางจนัทรทิพา   ศรีพายัพ คณะทํางาน 

นางสาวปยะมาศ   สารขันธ คณะทํางาน 

นางวชัรี   สีแดง  คณะทํางาน 

นางธีราพร   สามเจริญ คณะทํางาน 

นายพงศกร   มีชัยเจริญวงษ คณะทํางาน 

นางสาวสรัลญารัศมิ์   ทองไสว คณะทํางาน 

นายบุญฤทธิ์    มีคุณ คณะทํางาน 

นายรงษ   เรืองวงษ  คณะทํางาน 

นางสาวพทุธิดา   สกุลวิริยกิจกุล คณะทํางาน 
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