รายงานผลการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report: SAR )
ปการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

สํานักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกษา
(1)
คํานํา
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 6 มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ระบุไววา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนว ยงานที่เกี่ย วของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตล ะ
แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ แล ะประเภทการศึ ก ษาที่
รั ฐ มนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาที่ มุ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและดํ า เนิ น การตามแผนที่ กํ า หนดไว จั ด ให มี ก าร
ประเมิ นผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนิน การเพื่ อพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและจั ด ส ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให แ ก
หน ว ยงานต น สั ง กั ด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีหนาที่กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ และประเภทการศึก ษา จั ดทํา แผนพั ฒ นาการจั ดการศึกษาของ
สถานศึ กษาที่ มุงคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ดําเนินการตามแผนพัฒ นาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกปการศึกษา ปรั บ ปรุง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากผลการประเมินตนเองอยางตอเนื่องและตามขอเสนอแนะของหนวย
งานตนสังกัดเปนประจําทุกป เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รับการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกและปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามขอ เสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รายงานผลการประเมิ น ตนเองของวิ ทยาลัย เทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดว ย สว นที่ 1
บทสรุปสําหรับ ผูบ ริห าร สว นที่ 2 ขอมูล พื้น ฐานของสถานศึกษา สว นที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษาสวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนที่ 5 ผลการ

ปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) และสวนที่ 6 สรุปแผนพั ฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดรับคําแนะนํา
จากผูบริหารสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของทุกฝายใน
สถานศึกษาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้
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คําชี้แจง
รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอ
สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และกฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหส ถานศึก ษาแตล ะ
แหง จัด ใหมีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัด ทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและดํ า เนิ น การตามแผนที่ กํ าหนดไว จัด ให มีก ารประเมิ น ผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดํา เนิน การเพื่อ พัฒ นาสถานศึก ษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัด สงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
รายงานผลการประเมิน ตนเองของวิท ยาลัย เทคโนโลยีอักษรพัท ยา ประกอบดว ย 6 สว น
ไดแ กสวนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สวนที่ 3 มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนที่
5 ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice) และสวนที่ 6 สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
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สารบัญ
คํานํา
คําชี้แจง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สวนที่ 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สวนที่ 5 ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
สวนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ภาคผนวก
ก) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ข) หนังสือใหความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ค) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
ง) คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จ) คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ฉ) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

หนา
(1)
(2)
(3)
(4)
1
7
46
49
77
81

(4)

สารบัญตาราง
สรุป มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
สรุป มาตรฐานที่ 2 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
สรุป มาตรฐานที่ 3 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. จําแนกตามชั้นป และสาขาวิชา ปการศึกษา 2561
จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. จําแนกตามชั้นป และสาขาวิชา ปการศึกษา 2561
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา แยกตามสาขา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2561
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา แยกตามสาขา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปการศึกษา 2561
จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ 2561
ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ขอมูลอาคารสถานที่
ขอมูลงบประมาณ
อัตลักษณของสถานศึกษา
เอกลักษณ
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
รางวัลและผลงานของของผูเรียน ปการศึกษา 2560
รางวัลและผลงานของของผูเรียน ปการศึกษา 2561
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา

หนา
1
1
1
14
15
16
16
16
17
18
19
19
19
20
20
22
22
23
24
26
37
81
83

1

สวนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
วิ ทยาลั ย เทคโนโลยี อักษรพัทยาไดดํ า เนิน การการประกัน คุ ณภาพภายในโดยแตงตั้ ง
คณะทํ า งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน ประกอบด ว ย คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คูมือ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาและตัวบงชี้ คูมือประเมินตนเอง แผนประเมินและกําหนดเวลา
การประเมิน คูมือจัดทํารายงานประเมินตนเอง ( SAR-Self Assesment Report ) คูมือแนะนํา
ตรวจสอบติดตามการดําเนินของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อักษรพัทยา ในปการศึกษา 2561 จากรายงานการประเมินภายใน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
ประเด็น
1.1 ดานความรู
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค

ผลการประเมิน
3.43
2.86
2.57

ระดับคุณภาพ
พอใช
พอใช
พอใช

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็น
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ดานการบริหารจัดการ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบตั ิ

ผลการประเมิน
4.25
4.67
4.90
5.00

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
ประเด็นที่
3.1ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
3.2ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย

ผลการประเมิน
4.80
3.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
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จุดเดน
1) วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน มี ก ารประสานกั บ สถานประกอบการเพื่ อปรั บ ปรุ งรายวิ ช าและมี ก ารนํ า หลั กสูต รฐาน
สมรรถนะไปใช มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2) วิทยาลัยมีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาที่สอน มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงการเรียนรูและทําวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและแกปญหาการจัดการเรียนรู
3) วิทยาลัยมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนและสืบคน อยางมี
ประสิทธิภาพ
4) วิทยาลัยมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและ
เขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มี
การนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ผลงานหรือนวัตกรรม
5) วิทยาลัยมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการนําไปใชพัฒนา
6) วิ ทยาลั ย มี โ ครงการระดมทรัพ ยากรที่หลากหลาย มีเครือขา ยความรว มมือจากสถาน
ประกอบการ มีครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด
การศึกษา จัดสรรงบประมาณ มีทุนการศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑอยางเพียงพอ
7) วิทยาลัยมีอาคาร สถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ แหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความ
สะดวกพรอมและเพียงพอ
8) วิทยาลัยมีศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด มีความพรอมและเพียงพอ
9) วิทยาลัยมีโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา ทั้งการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ
และกิจกรรมจิตอาสา โดยมีสวนรวมของผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
จุดที่ควรพัฒนา
1) เพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ใหสูงขึ้น
2) สงเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค และระดับชาติ
3) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการประกวดแขงขัน ในระดับภาค และ
ระดับชาติ
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4) เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.เพิ่มขึ้น
โดยพัฒนาหรือเพิ่มโครงการ กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อสงเขา
แขงขันในระดับชาติได
3) จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมเพิ่มทักษะผูเรียนเพื่อการเปนผูประกอบการหรือประกอบ
อาชีพอิสระ มีกลุมเปาหมาย ตอ จํานวนนักศึกษาประสบความสําเร็จมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ
การสรางความเชือ่ มั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทํามาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค การจัดการอาชีวศึกษา
เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มีทักษะและการประยุกตใช เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ประกอบดวย
1.1 ดานความรู ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และขอเท็จจริง เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
ทั้งทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประ
ยุกตใชในการปฏิบัตงิ าน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย

4

เคารพสิ ท ธิ ข องผู  อื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน า ที่ ข องตนเองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่
กํา หนด ใชหลักสู ตรฐานสมรรถนะในการจั ด การเรี ย นการสอนที่เนน ผู เรียนเปนสํา คัญ และบริหารจั ดการ
ทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวย
งานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวย
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือ
กลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวม
มือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตาม
เกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความ
เขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผู
เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตามระเบียบ
หรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด า นการนํ านโยบายสูการปฏิ บัติ สถานศึ กษามีความสํา เร็ จ ในการดํา เนินการบริหารจั ดการ
สถานศึกษาตามนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดย
ความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู
ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ
เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวย
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล
ชุมชน องคกรตา งๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคน
ในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับ
บุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสสู าธารณชน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยามีทิศทางการพัฒนาอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2560-2579 โดยมีเปาหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพ จัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา พ.ศ.2561 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามุงเนน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด โดยมียุทธศาสตร เปาประสงค และแผนงานกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตร
1. การเตรียมความพรอมและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
2. การพัฒนาครู และบุคคลากรใหมีความรู ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี
3. สรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4. สงเสริมการทําวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
5. สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. ผูจ บการศึกษามีสมรรถนะเปนทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
2. ครูมีความเปนมืออาชีพ
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
4. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
5. โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมนําไปใชประโยชนไดจริง
6. สถานศึกษามีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
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กลยุทธ
1. พัฒนาสมรรถนะผูเรียนทุกระดับใหสามารถเปนแรงงานหรือผูประกอบการ สอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตไดในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
3. ทบทวนและแสวงหาเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเปนแหลงเรียนรูในการฝก
ประสบการณวิชาชีพและสรางรายไดใหแกผูเรียน
4. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใชหลักธรรมาภิบาล
และสารสนเทศเปนฐาน
5. สงเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครูและผูเรียนให มี
คุณภาพโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับความตองการของสถานประกอบการและชุมชน
6. พัฒนาศักยภาพครูในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ใหสามารถจัดการเรียนรูแบบ
ฐานสมรรถนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
7. ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในดานการสรรหา กําหนดภาระงาน สราง
แรงจูงใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
8. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยใชเทคโนโลยีในการสรางเครือขายระหวางผูปกครอง
ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีภูมิคุมกัน รูเทาทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2.1 ขอมูลพื้นฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย
2.1.1 ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
2.1.2 ที่อยู เลขที่ 189/30 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท 0-3841-5611,0-3841-5622 โทรสาร 0-3841-5606
E-mail aksorntechno@hotmail.com
Website http://a-techpattaya.aksorn.ac.th
2.1.3 ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา (รหัสสถานศึกษา 82200404) ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2539 โดยมีนายนิคม หมดราคี เปนผูรับใบอนุญาต ไดขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ) ตั้งอยูเลขที่ 189/30 หมูที่ 11 ถนนเทพ
ประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย 20150 เปดทําการเรียนการสอนระดับ
อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประเภทวิ ช าอุ ต สาหกรรม ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรม ประเภทวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ และประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมทองเที่ยว มีการพัฒนาเปนลําดับ ดังนี้
ป พ.ศ.2539 เปดทําการสอนโดยใชหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพชั้ นสู ง(ปวส.) ประเภทวิช าชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิช าชางยนต
สาขาวิชาชางไฟฟา และสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส โดยมีอาคารเรียน 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง และอาคาร
โรงฝกงาน
ป พ.ศ.2540 ดร.มั ล ลิกา หมดราคี ผูจัดการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ไดทํา การขอ
อนุญาตเปลี่ยนหลักสูตรจากหลักสูตรราชมงคลเปนหลักสูตรอาชีวศึกษา และขออนุญาตเปดทําการจัดการ
เรียนการสอนประเภทพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการขาย โดยมีอาคารเรียน 3 ชั้น
เพิ่มจํานวน 1 หลัง รวมปน 2 หลัง และมีโรงฝกงาน จํานวน 1 หลัง โรงอาหาร จํานวน 1 หลัง
ป พ.ศ.2542 วิ ทยาลั ย เทคโนโลยีอักษรพัท ยาสรา งอาคารเอนกประสงคเพื่อใช เปน สนาม
บาสเกตบอล วอลเลยบอล และใชทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน
ป พ.ศ.2543 วิ ทยาลั ย เทคโนโลยีอักษรพัทยารว มมือกับ สถาบัน ราชภัฏสวนดุสิตเปดศูน ย
การศึกษานอกสถาบันของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เปดทําการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในปนี้
ทางโรงเรียนไดเขารับการประเมินคุณภาพ เพื่อขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
จากตนสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งทางโรงเรียนไดรับการรับรองคุณภาพใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดกอสรางอาคารเรียน
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3 ชั้น เพิ่มจํานวน 1 หลังโดยประกอบไปดวยหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองประชุมเล็ก หองเรียน และ
หองบริการคอมพิวเตอร และกอสรางหองประชุมขนาดความจุ 400 คนเพื่อใชเปนศูนยการศึกษาทางไกล
ระบบVideo Conference
ป พ.ศ.2544 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาเปดทําการใชอาคาร ปฎิบัติการคอมพิวเตอร
(อาคาร C) อยางเปนทางการและปรับโครงสรางการบริหารงานใหมโดยแบงการบริหารงานออกเปน 4
ฝาย ประกอบด วย ฝา ยวิ ชาการ ฝา ยส งเสริมการศึ กษา ฝายวางแผนและพัฒนา ฝายกิจ การนักเรีย น
นักศึกษา
ป พ.ศ.2545 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แตงตั้งนายสมชาย ทิพยประเสริฐสุข เปน
อาจารยใหญ ทางวิทยาลัยไดจัดซื้อที่ดินและขยายพื้นที่เปนเนื้อที่ประมาณ 19 ไร โดยทําการกอสราง
อาคารโรงฝกงาน จํานวน 1 หลัง กอสรางสนามกีฬากลางแจง ทั้งสรางอาคารเรียน 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง
เพื่อจัดตั้งเปนศูนยวิทยบริการประกอบดวย หองสมุด และศูนยภาษาตางประเทศ
ป พ.ศ.2546 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดทําการพัฒนาระบบโครงสรางการบริหารงานให
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในงานวิชาการและงานปกครองของโรงเรียนเพื่อ
บริการแก ครู นักเรียนและผูปกครอง
ป พ.ศ.2550 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดเปดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตร 1 ประเภทวิชา
2 สาขาวิชา 4 สาขางาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรทวิภาคี:DVT) มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
สาขางานการโรงแรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรทวิภาคี: DVT) มี 1 สาขาวิชา 3 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางาน
บริการสวนหนาโรงแรม สาขางานแมบานโรงแรม และสาขางานครัวโรงแรม
ป พ.ศ.2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา กอสรางอาคารหอประชุมเปนอาคาร 2 ชั้น
จํานวน 1 หลัง โดยชั้น 2 เปนหองประชุมจุ 500 คนชั้นลางเปนมุมพักผอนและบริการระบบอินเตอรเน็ทไร
สายจํานวน 10 จุด ใหบริการสืบคนหาความรูสําหรับนักเรียน
ป พ.ศ.2552 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขอเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจคาปลีกเปนระบบทวิภาคี(DVT.) โดยความ
รวมมือกับบริษัท ซี.พี.ออลล จํากัด(มหาชน) กอสรางอาคารเรียนและโรงฝกงานสาขาวิชาชางยนต เปน
อาคารคอนกรีต 2 ชั้น โดยชั้นลางเปนพื้นที่ฝกปฏิบัติสาขาวิชาชางยนต และชั้น 2 เปนหองเรียน และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ป พ.ศ.2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ตอเติมอาคารเรียนชางอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1
ชั้ น เป น 3 ชั้ น เพื่ อ ใช เ ป น ห อ งเรี ย น และห อ งปฏิ บั ติ การไฟฟ า และห อ งปฏิ บั ติก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร กอสรางอาคารเรียน 5 ชัน้ จํานวน 1 หลัง เพื่อเตรียมรองรับนักเรียนนักศึกษา
ในปการศึกษา 2554 นายสมชาย ทิพยประเสริฐสุข ไดลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ
ป พ.ศ.2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แตงตั้ง นายภัทรพล ปลงไสว เปนผูอํานวยการ
ทําการขอเปดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางาน
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เทคนิคคอมพิวเตอร ทําการกอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง ใชเปนอาคารเรียนแผนกชาง
อุตสาหกรรม ทําการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เปน
“วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2554) ในกํากับของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตที่ 3
ป พ.ศ.2555 วิ ทยาลั ย ได การรั บ รองจากสํ า นั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. ผานการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ดาน
อาชีวศึกษาอยูในระดับ ดี ทําการกอสรางอาคารสํานักงาน-อาคารเรียน 7 ชั้น จํานวน 1 หลัง และ
กอสรางอาคารประชุม 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง โดยมีความจุหองประชุมชั้นที่ 3 จํานวน 800 คน ชั้นที่ 2 เปน
หองบริการศูนยวิทยบริการ ชั้น1 เปนมุมพักผอนและหองอเนกประสงค
ป พ.ศ.2556 วิทยาลัยไดรับรางวัลสงเสริมการออม ดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ประจําป 2558
โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน มีผูบริหารและครูไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ มากถึง
32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันในสาขาวิชาชีพตางๆ ทั้งในระดับ
จังหวัด ภูมิภาค และประเทศ มากถึง 89 รางวัล
ป พ.ศ.2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทําการขอเปดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
เพิ่ม 2 สาขาวิชา ไดแก ระดับประกาศนียบัตรวิชาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด และสาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ เปดอาคารสํานักงาน อาคารเรียน 7 ชั้น และ
อาคารหอประชุมนิคม-กาญจนา วิทยาลัยทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ มีผูบริหาร และครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 23 รางวัล
และมีนักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแขงขัน รายการตางๆ 62 รางวัล รวม
180 คน และวิทยาลัยฯ ไดลงนามความรวมมือกับโรงแรมฮอลิเดย อินน และโรงแรมฮิลตันพัทยา ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม
ป พ.ศ.2558 วิทยาลัยทําการขอเปดเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และขออนุญาต
เปดทําการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง (ปวส.) ประเภทบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ระบบทวิภาคี โดยไดลงนามความรวมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษา
และฝกงานในระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา กับมูลนิธิโลจิสติกสแหงเอเชีย และสมาคมผูรับจัดการขนสง
สินคาระหวางประเทศ มีผูบริหาร และครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 26 รางวัล และมีนักเรียน
นักศึกษาไดรับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแขงขัน รายการตางๆ ถึง 227 รางวัล วิทยาลัยจัดงาน
ครบรอบ 20 ป ไดเขารวมเขารวมการแขงขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE 2015 ไดอันดับที่ 1 ของ
ภาคตะวันออก
ป พ.ศ.2559 วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การลงนามความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาการจัด การศึ ก ษากั บ
วิทยาลัยโลจิสติกสเเละซับพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส และดําเนินการเปดศูนยการเรียนรูงาน
บริการรถยนต A-TECH AutoShop มีผูบริหาร และครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 26 รางวัล
และมีนักเรียน นักศึกษาไดรบั รางวัลจากภายนอก ในการประกวดแขงขัน รายการตางๆ 164 รางวัล
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ป พ.ศ.2560 วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อั ก ษรพั ท ยา แต ง ตั้ ง นางสาวดวงดาว นวลคํ า เป น
ผูอํานวยการ วิทยาลัยไดดําเนินการ เปดศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาและไดรับรางวัล ดําเนินงาน
จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โดยศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีผูบริหาร และครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 19
รางวัล และมี นักเรี ยน นักศึกษาได รับรางวัล จากภายนอก ในการประกวดแข งขั น รายการตางๆ 100
รางวัล
ป พ.ศ.2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดเปนสถานศึกษาตนแบบ ในการขับเคลื่อน
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาเครือขายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง ตลอดจน
สนับสนุนการใหการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ประจําป 2561 มีผูบริหาร และครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 19 รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษา
ไดรับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแขงขัน รายการตางๆ 134 รางวัล
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการจัดการศึกษาโดยจัดการศึกษาเปน 2 ระบบ คือระบบ
ปกติและระบบทวิภาคี โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจัดการศึกษาระบบปกติ
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทําการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เพื่อพัฒนากําลังคนใหมีความชํานาญวิชาชีพเฉพาะดานมีคุณธรรมบุคลิกภาพเจตคติที่เหมาะสมกับ
การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(ม.3) หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ ใชเวลาในการเรียน 3 ป เปดสอน 6 สาขาวิชาดังนี้
(1) สาขาวิชาชางยนต
(2) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
(3) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(5) สาขาวิชาการบัญชี
(6) สาขาวิชาการตลาด
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทําการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) รับสมัครผูที่มีพื้นความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ใชเวลาเรียน 2
ป เปดสอน 5 สาขาวิชาคือ
(1) สาขาวิชาการบัญชี
(2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(3) สาขาวิชาไฟฟา
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(4) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
(5) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนการจัดการศึกษาอบรมฝกหัดวิชาชีพใหแก ผูสําเร็จ
การมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอใชเวลาเรียน 3 ปโดยความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวานักศึกษาที่สําเร็จจากระบบนี้จะ
เปนพนักงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีความสามารถทั้งทางดานความรู และทักษะในวิชาชีพ เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน ปจจุบันเปดสอน 1 สาขาวิชาคือ
(1) สาขาวิชาการโรงแรม
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรับ สมัครผูที่มีพื้นความรูระดับประกาศนียบัต รวิชาชี พ
(ปวช.) หรือเทียบเทา เขาศึกษาตอใชเวลาเรียน 2 ป เปดสอน 3 สาขาวิชาคือ
(1) สาขาวิชาการโรงแรม
(2) สาขาวิชาการตลาด
(3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
สภาพชุมชน
เมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย และชาวตางประเทศ
เปนเมืองที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญ
จึงเปนกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวและบริการ โดยประชากรสวนใหญรอยละ 87 ประกอบ
อาชีพดานธุรกิจโรงแรม รานอาหาร การคาและการบริการนักทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ นอกนั้นประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการคาขาย ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 270,000
บาท/คน/ป โดยมีขอมูลพอสังเขป ดังนี้
1. ดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปนเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของ
เมืองพัทยา ปจจุบนั มีการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมากกวารอยละ 90 ของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม อาทิเชน โรงแรม บังกะโล ไนทคลับ เปนตน ภาคโรงงานอุตสาหกรรมรอยละ 3 เชน
โรงงานทําคอนกรีต อิฐบล็อก แผนพื้นคอนกรีต วงกบประตูหนาตาง โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานอัด
มันเสน เปนตน
2. ดานเกษตรกรรม
พื้ น ที่ เ กษตรกรรมของเมือ งพัท ยาอยู ในบริเวณตํา บลหว ยใหญ และ
ตําบลหนองปลาไหล โดยมีการปลูกมันสําปะหลัง สับปะรด และมะพราว เปนตน ประชากรประกอบ
อาชีพดานนี้ประมาณรอยละ 3 เพราะปจจุบันที่ดินมีราคาสูง ทําใหการลงทุนการเกษตรนอย
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3. ดานพาณิชยกรรมและการบริการ
มีการประกอบการดานพาณิชยกรรมประมาณรอยละ
4 เชน การทําธุรกิจ การคาปลีก ธุรกิจนําเขา–สงออก และการใหบริการแกนักทองเที่ยว ประเภทขายหรือ
เชาอุปกรณในการอํานวยความสะดวก และความบันเทิงแกนักทองเที่ยว
จุดเดนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองพัทยา
เนื่องจากเมืองพัทยาไดมีการเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตอาชีพจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร
และประมงมาเปนประกอบกิจการทองเที่ยวที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของประเทศและ
ระดับโลก อีกทั้งมีการอพยพโยกยายถิ่นฐานของประชากรทุกภาคของประเทศและชาวตางประเทศจากทุก
ภู มิ ภาคของโลกเข า มาทํ า งานและพั กอาศั ย ในเขตเมื องพั ท ยาเป น จํ า นวนมากทํ า ให ส ภาพสั งคมและ
วัฒนธรรมที่มีความซับซอนและหลากหลาย
ผูบริหารเมืองพัทยา ไดวางแผนผลักดันดานเศรษฐกิจของเมืองในอีก 4 ปขางหนา โดยเนนการ
ทองเที่ ย วเชิ งประวั ติศาสตร และศิ ล ปวั ฒ นธรรมสรา งสรรค โดยจะขยายบทบาทใหช าวพัทยา ศิล ปน
ปราชญชาวบาน รวมสรางสรรคคุณคาดวยทุนทางวัฒนธรรมนําวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่น พรอมกับ
สนั บสนุน ให เป น ศูน ยกลางอุ ต สาหกรรมการผลิตและถายทําภาพยนตร ผลักดันพัทยาขึ้น ทะเบียนกับ
“ยูเนสโก” เปนเครือขายของเมืองสรางสรรค เปนตน
ดานการศึกษา
จุดเดนของการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การมี
หลักสูตรทองถิ่นเขามาเสริมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนเมืองทองเที่ยวของเมืองพัทยา อาทิ การ
สงเสริมดานภาษาตางประเทศ (อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และเยอรมัน) หลักสูตรเกี่ยวกับการโรงแรม
เปนตน นอกจากนี้เมืองพัทยายังไดมีน โยบายที่จะวางแผนและจัดทําหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองและ
รองรั บ กั บ การประกอบอาชี พ เสริ มหรื อ นํ า ไปประกอบเป น อาชี พ หลั ก ได ใ นอนาคต ทั้ ง ในด า นศิ ล ปะ
วัฒนธรรม การแสดง ภาพยนตรและแอนนิเมชั่น ดนตรีและกีฬา เปนตน เตรียมพรอมการเปดเสรีอาเซียน
ในป 2558
บริการดานการดูแลสุขภาพ
ดวยจํานวนประชากรและนักทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกป เมืองพัทยาจึงตองมีการ
ใหบริการดานสุขภาพใหเพียงพอตอความตองการ ประกอบกับบริเวณเขตเมืองพัทยามีโรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 120 เตียง ที่ เปน ของรัฐ เพี ยงแหงเดีย วรวมถึ งศู นยบ ริการสาธารณสุขที่มีอยูไ มเพี ยงพอ หาก
เปรียบเทียบปริมาณประชากรที่หนวยบริการของรัฐตองรับผิดชอบ ซึ่งอาจมีมากกวา 500,000 คน ตอ
นักทองเที่ยวกวาปละ 5 ลานคน เมืองพัทยาไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวและตระหนักถึง
ความจําเปนในการดูแลรับผิดชอบสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองพัทยาอยางเพียงพอ อีกทั้ง
เพื่อใหบรรลุหลักการนําพาเมืองพัทยาสูความสมดุลภายใตนโยบายบริหาร แผนยุทธศาสตรที่ 9 ดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งหนึ่งในเปาประสงคคือ การใหประชาชนเมืองพัทยามีภูมิคุมกัน กอปรกับ
เปนการตอบสนองและรองรับการดําเนินการภายใต 14 นโยบายเรงดวนสู “พัทยาเมืองทองเที่ยวนาอยู”
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เมืองพัทยาจึงไดดําเนินการกอสราง “โรงพยาบาลเมืองพัทยา” เพื่อใหเปนโรงพยาบาลของรัฐที่มีมาตรฐาน
ในการให บ ริ ก ารประชาชนด า นการแพทย แ ละด า นการพั ฒ นาสุ ข ภาพอนามั ย ในลั ก ษณะที่ เป น การ
ใหบริการสาธารณะเพื่อแกไขปญหาความไมเพียงพอในการใหบริการดานการรักษา การปองกันและดูแล
สุขภาพ โดยโรงพยาบาลเมืองพัทยา นอกจากสถานพยาบาลแลว สถานประกอบการในเมืองพัทยายังมี
บริการดานการดูแลสุขภาพในรูปแบบของสปา ซึ่งเปนหนึ่งในหลายโปรแกรมของการทองเที่ยวทีเ่ ปนที่นิยม
ดวยเอกลักษณของศาสตรและศิลปะการนวดเพื่อผอนคลาย สปาเพื่อบําบัดสุขภาพของไทยในสไตลพัทยา
ที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด รวมทั้งโปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพดวยวิทยาการ เครื่องมือทางการแพทย
และผูเชี่ยวชาญ เปนจุดมุงหมายที่ไดรับการกลาวถึงในหมูนักทองเที่ยว ใหวางแผนเดินทางมาพัทยาเพื่อใช
บริการและพักผอนไปในคราวเดียวกัน
สภาพเศรษฐกิจ
เมืองพัทยา เปนเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งที่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2521 จัดเปนเมืองทองเที่ยวนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายที่ทอดยาวไป
ตามแนวชายฝงทะเล จัดไดวามีความสวยงามอีกแหงของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยูบนฝงทะเลทางทิศตะวันออกของอาวไทย ซึ่งพัทยา
แบงเปน 4 สวนไดแก พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต และหาดจอมเทียนปจจุบัน ไดมีแผนเสนอชื่อเมือง
พัทยาตอยูเนสโก ใหเปนเมืองภาพยนตร เนื่องดวยมีการถายทําภาพยนตรที่พัทยาไมนอยกวา 300 เรื่องตอ
ป และรายไดรอยละ 90 มาจากการทองเที่ยว
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2.2 แผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา
จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. จําแนกตามชั้นป และสาขาวิชา ปการศึกษา 2561
ชั้นป
2

1
เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

รวม

ทวิภาคี

3

ปกติ

ระดับ/สาขางาน

54
40
124

0
0
0

0
0
0

58
59
88

0
0
0

0
0
0

67
32
107

0
0
0

0
0
0

179
131
319

180

0

0

190

0

0

95

0

0

465

2.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

39

0

0

41

0

0

26

0

0

106

2.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

0

0

0

0

0

0

15

0

0

15

0

132

0

0

107

0

0

63

437

132

0

436

107

0

342

63

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
1.2 สาขาวิชาการตลาด
1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขาวิชาชางยนต

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
รวม ปวช.

302
0

1,517
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จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. จําแนกตามชั้นป และสาขาวิชา ปการศึกษา 2561
ชั้นป
2
ปกติ

ทวิภาคี

เทียบโอน

115

0

0

72

0

0

187

1.2 สาขาวิชาการตลาด

79

0

0

111

0

0

190

1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

90

0

0

63

0

0

153

0

158

0

0

91

0

249

82

0

0

69

0

0

151

63

0

0

35

0

0

98

8

0

0

0

0

0

8

0
437

129
287

0
0

0
350

99
190

0
0

228
1264
2,781

ทวิภาคี

เทียบโอน

1.1 สาขาวิชาการบัญชี

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปกติ

3
เทียบโอน

1

ระดับ/สาขางาน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
2.2 สาขาวิชาไฟฟา
2.2.1 สาขางานไฟฟากําลัง
2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส
2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรม
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
รวม ปวส.
รวมทั้งหมด
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเขา
579
585
1164

สําเร็จการศึกษา
299
377
676

คิดเปนรอยละ
51.64
64.44
58.08

สําเร็จการศึกษา
284
441
725

คิดเปนรอยละ
54.10
66.72
61.13

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561
ระดับชั้น
ปวช.3
ปวส.2
รวม

แรกเขา
525
661
1186

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาวิชาปการศึกษา 2561
จํานวนนักศึกษาแรกเขา
สาขางาน
ปการศึกษา 2559
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.1 สาขางานการบัญชี
85
1.2 สาขางานการตลาด
42
1.3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 144
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขาวิชาชางยนต
142
2.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
29
2.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 16
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรม
67
รวมปวช.
525

จํ า น ว น ผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษา
ปการศึกษา 2561

รอยละ

56
22
88

65.88
52.38
61.11

47
20
5

33.10
68.97
31.25

46
284

68.66
54.10
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามสาขาวิชา
ปการศึกษา 2561
สาขางาน

จํานวนนักศึกษาแรกเขา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา 2559

ปการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
86
1.2 สาขาวิชาการตลาด
112
1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
90
1.4 สาขาการจัดการโลจิสติกส
128
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
81
2.2 สาขาวิชาไฟฟา
2.2.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟา
53
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ
3.1.1 สาขาวิชาการโรงแรม
111
รวม ปวส.
661
รวม
1,186

รอยละ

63
75
60
73

73.26
66.96
66.67
57.03

56

69.14

32

60.38

82
441
725

73.87
67.72
61.13

ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2561
1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
1. นายนิคม
2. ดร.มัลลิกา
3. นายวีรวัฒก
4. นายบุญทัศน
5. นางสาวอรวรรณ
6. นาวาเอกยอดธง
7. ดร.ปวีณา
8. นางสาวดวงดาว
9. นางสาวไพรสุดา

หมดราคี
จันตะบุตร
นิลโมจน
ศรีชื่น
สัมฤทธิ์
อาทมาท
หมดราคี
นวลคํา
หมั่นหาดี

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูอํานวยการ
ผูแทนผูบริหาร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยกรรมการและเลขานุการ

18

2) ผูรับใบอนุญาต ชื่อ – สกุล นายนิคม หมดราคี .
โทรศัพท038-415611 E- mail .aksorntechno@hotmail.com.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา.รัฐประศาสนศาสตร
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต พ.ศ.2539 – ปจจุบัน
.

3) ผูจัดการ ชื่อ – สกุล นางมัลลิกา จันตะบุตร
.
โทรศัพท038-415611E- mail .aksorntechno@hotmail.com.
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา .
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต พ.ศ.2540 – ปจจุบัน
.
4) ผูอํานวยการ ชื่อ – สกุล
นางสาวดวงดาว นวลคํา .
โทรศัพท 089-9394472 E- mail……duangdaonuan@gmail.com……… .
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา
ดํารงตําแหนงนี้ตั้งแต พ.ศ. 2554-2561.
5) จํานวนครู /บุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรอื่นๆ 2561
ประเภท

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ
ผูอํานวยการ
ครูเอกชนที่ไดรับการบรรจุ
ครูพิเศษสอน
เจาหนาที่ / บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ
รวม ครู
รวมทั้งสิ้น

ทั้งหมด
มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน)
(คน)

1
1
1
67
2
4
16

0
1
1
47
0
0
0

0
0
0
53
2
0
0

69

47

55

92

49

55
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ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)
3
3
1
7

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)
3
4
1
8

ขอมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(หลัง)
3
4
1
3
3
14

ขอมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น
2.4 ปรัชญา อัตลักษณ เอกลักษณ ของสถานศึกษา
ปรัชญาประจําวิทยาลัย
“ ศึกษาดี มีวินัย ใฝทักษะ ”

จํานวน(บาท)
25,301,704.85
9,421,419.42
1,934,703.00
7,911,261.00
21,611,273.19
66,180,361.46

รวม(สาขาวิชา)
6
7
2
15
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อัตลักษณของสถานศึกษา
“ มีวินัย ใฝศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ ”
อัตลักษณ
มีวินัย

คําจํากัดความ/ความหมาย
ส ง เสริ ม ปลู ก ฝ ง ให นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษ า มี วิ นั ย ใ น ต น เ อ ง
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น อ ย า ง มี
ระเบียบวินัย
ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได มี โ อกาส
ศึกษาหาความรูทางดานวิชาการ
วิชาชีพที่หลากหลาย

ใฝศึกษา

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับการยอมรับและ
พึงพอใจในเรื่องความมีวินัยจากประชมคมอาชีวศึกษา
- ผูสําเร็จการศึกษา ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี
จากสถานประกอบการที่นักเรียนไดเขาไปทํางาน

- ผูเรียนรอยละ 80 ผานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ
วิชาชีพที่สถานศึกษาจัด
- ผูเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี ในการ
จัดการศึกษาใหกับผูเรียน
พัฒนาทักษะวิชาชีพ พั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ป น ที่ ย อมรั บ - ใน 1 ปการศึกษาทุกสาขาวิชาไดรับรางวัล ระดับจังหวัด
จากภายนอกในด า นทั ก ษะ หรือระดับภาค หรือประเทศ จากการแขงขันทักษะทาง
วิชาชีพ และการทดสอบทางวิชาชีพจากหนวยงานตางๆ
วิชาชีพทุกสาขาที่เปดสอน
ครบทุกสาขาวิชา

เอกลักษณ
“ สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ”
เอกลักษณสถานศึกษา
สถาบัน
การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต

คําจํากัดความ/ความหมาย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- วิทยาลัยฯไดรับการยอมรับจากประชาคม
อาชีวศึกษาวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เปนผูท่ีมี -ร อ ยละ 80 ของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
ความรู ความสามารถ ในการประกอบ วิ ท ยาลั ย มี ง านทํ า หรื อประกอบอาชี พ ที่
อาชี พหรื อเป นส วนหนึ่ งในการประกอบ เกี่ยวของ
วิชาชีพในอนาคตได
- ผู รั บบริ การ มี ความพึ งพอใจต อคุ ณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 4.50

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเปนที่ยอมรับของสังคมและกาว
สูสากลอยางมีคุณภาพ
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พันธกิจ
1)
ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน
2) พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรู มีทักษะ ทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อพรอมสูสากล
3) สรางเครือขายกับภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการศึกษา
4) สงเสริมโครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาชีพสูชุมชนและสังคม
5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1) ผูจบการศึกษามีสมรรถนะเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2) ครูมีความเปนมืออาชีพ
3) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ
4) สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม
5) โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมนําไปใชประโยชนไดจริง
6) สถานศึกษามีคุณภาพเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร
1) การเตรียมความพรอมและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
2) การพัฒนาครู และบุคคลากรใหมีความรู ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี
3) สรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
4) สงเสริมการทําวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
5) สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
1) พัฒนาสมรรถนะผูเรียนทุกระดับใหสามารถเปนแรงงานหรือผูประกอบการ สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตไดในศตวรรษที่ 21
2) พัฒ นาหลั กสูตรและการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศ ให
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล
3) ทบทวนและแสวงหาเครือขายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกันในการ
จั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี การบริ ก ารวิ ช าการ บริ ก ารวิ ช าชี พ และเป น แหล ง เรี ย นรู ใ นการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพและสรางรายไดใหแกผูเรียน
4) สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สารสนเทศเปนฐาน
5) สงเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครูและผูเรียนใหมีคุณภาพโดย
บูรณาการการเรียนการสอนกับความตองการของสถานประกอบการและชุมชน
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6) พัฒนาศักยภาพครูในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ใหสามารถจัดการเรียนรูแบบฐาน
สมรรถนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
7) ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุ คคลในดานการสรรหา กําหนดภาระงาน สรา ง
แรงจูงใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
8) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยใชเทคโนโลยีในการสรางเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน
และสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีภูมิคุมกัน รูเทาทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา
1) รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560
รายการ
ดํ า เนิ น งานจั ด ตั้ ง ศู น ย บ ม เพาะวิ ส าหกิ จ เพื่ อ
การศึกษา

รางวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

เกี ย รติ บั ต รแสดงความขอบคุ ณ ในการนํ า เสนอ
ผลงานประดิษฐคิดคน ในงาน “วันนักประดิษฐ”

รางวัลอื่นๆ

ชาติ

ใหโดย
ศู น ย ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
อาชี ว ศึ ก ษาภาคตะวั น ออกและ
กรุงเทพมหานคร
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แหงชาติ (วช.)

2) รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561
รายการ

การขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาเครือขาย
พลเมื องดี วิธี ป ระชาธิ ปไตยและการมี ส ว นรว ม
ทางการเมืองตลอดจนสนับสนุนการใหการศึกษา
เกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประจําป 2561

รางวัล
ระดับ
สถานศึกษา ภาค
ตนแบบ

ใหโดย

ศู น ย ส ง เสริ ม การศึ ก ษาและมี
ส ว นร ว มของพ ล เมื อ งดี ที่ 2
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
เลื อ กตั้ ง ร ว มกั บ สมาคมสื่ อ
สร า งสรรค เ พื่ อ เด็ ก เยาวชน
และครอบครัวภาคตะวันออก

23

รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายณรงค ทะโคดา
การประกวดงานวิจัยสถาบัน

รองชนะเลิศ ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเสาวภา โมริดา
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน

ชนะเลิศ

ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายพิศวัสน เจริญถัมภ
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน

ชนะเลิศ

ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายรงษ เรืองวงษ
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน

ชนะเลิศ

ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางณัฏฐา ทะโคดา
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน

ชนะเลิศ

ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวอรวรรณ พันธุวิไล
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน

ชนะเลิศ

ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน

รองชนะเลิศ ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายนิวัฒน ขันธเครือ
การประกวดงานวิจัยชั้นเรียน

รองชนะเลิศ ภาค

สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวไพรสุดา หมั่นหาดี
รางวัลพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ชนะเลิศ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวนงคนุช สมุทรดนตรี
รางวัลพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
รางวัลพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

นางชาญา สมแกว
รางวัลพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม
รางวัลพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

นายนพพร วัฒนสิทธิ์
ครูดีเดน

นายไพรวัลย นพตะนา
ครูดีเดน

นางสาวศกุนตลา ทองเชื้อ
ครูดีเดน

นางสาวกรกมล ทรงกรานต
ครูดีเดน

นางสาวอรวรรณ พันธุวิไล
ครูดีเดน

นางสาวพัชราพร ชัยเทศ
ครูดีเดน

ใหโดย

ภาค

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ

ภาค

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ

ภาค

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ

ภาค

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ

ภาค

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ

ภาค

สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภฯ

2) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
ครูดีเดน

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวณัฐิกา ชูเสน
ครูดีเดน

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นายสัญญา สําเภา
ครูดีเดน

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นายชิษณุพงศ โคตรบัณฑิต

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ครูดีเดน

ใหโดย
กระทรวงศึกษาธิการ

นางธีรพร สามเจริญ
ครูดีเดน

ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวปยะมาศ สาระขันธ
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวณัฐิกา ชูเสน
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายเชิดวงศ ฤกษใหญ
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวราตรี เอี่ยมองค
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นายพรพิชัย อรรคบุตร
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นางสาวดวงฤดี ศรีมณี
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นายอัคคพงษ ธโนทัยพร
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นางสาวนันทนภัส เสนคะ
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นางสาวณัฐวรัญจ จันทรเขียว
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นายเธียรพงษ ทาระขจัด
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นายกริษณุ ไชยวงษ
บุคลากรดีเดน

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด
ชลบุรี

นางณัฐฐา ทะโคดา
งานวิจัย

ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

นายพิศวัศน เจริญถัมภ
งานวิจัย

ภาค

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
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รางวัลและผลงานของผูเรียน
1) รางวัลและผลงานของของผูเรียน ปการศึกษา 2560
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวศุภนิดา คงสุขกาย
การประกวดการกลาวสุนทรพจน รองชนะเลิศ
ภาษาอังกฤษ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวพัชรมัย วิริยะกุล
การประกวดการพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวนันทพร รอดอินทร
ทักษะการบัญชี
นางสาวนาริษา สุวรรณมาโจ
ทักษะการบัญชี
นางสาวเนตรนภา บุราคร
ทักษะการบัญชี

นายภุชงค ภักดีนอก
การประกวดการกลาวสุนทรพจน รองชนะเลิศ
ภาษาอังกฤษ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวปรียาพร ปนแกว
การประกวดการกลาวสุนทรพจน ชนะเลิศ
ภาษาจีน

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวนรินทรธร บุญมี
ทักษะ Marketing Challenge

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวศิรลิ ักษณ บุญศรี
ทักษะ Marketing Challenge

นางสาวฐิติมา ออนสมกริต
ทักษะ Marketing Challenge
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวเจนจิรา จันทรทอง
ทักษะพิมพดีดภาษาไทยดวย
คอมพิวเตอร

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวกัญญวรา ขันธรรม
การประกวดสื่อการเรียนรู

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวปุณยวีร หิรณ
ั อุดม
การประกวดสื่อการเรียนรู

รองชนะเลิศ

ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายเอเจ แอนเล
การประกวดสื่อการเรียนรู

รองชนะเลิศ

ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทยกลุมภาคกลาง

นางสาวปฏิมากร สัตยา
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวสุนิษา ศรีทอง
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวนฤมล นกอิ่ม
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นางสาวเอกปวีณ เขียวออน
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายสิทธิเดช ดาเกตุ
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาววรรณิสา กิ่งจําปา
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวดวงใจ มีประเสริฐ
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวดวงใจ มีประเสริฐ
การประกวดสื่อการเรียนรู

28

ชื่อ-สกุล/รายการ
นางสาวหนึ่งฤทัย ทองปลิว
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายอัษฎาวุฒิ บุญเลิศ
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวชลิดา สกุลแฟง
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายจิรายุ สุขดี
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายธนิสร ดวงดี
ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน
(MS-Ofﬁce-2013)
นายจอมพล แซลิ้ง
ทักษะการใชโปรแกรม
Adobe Photoshop CS6
นายปทวี คําตัน
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Microsoft Access 2013
นายวชิรวิทย เสนหา
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Microsoft Access 2013
นางสาวปริญญา แกวยศ
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สรางโฮมเพจ (Home Page)
นายชัยโรจน สุวรรณเจียรมณี
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
สรางโฮมเพจ (Home Page)
นายธวัชชัย แซโจว
ทักษะการติดตั้งโปรแกรมระบบ
ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย
กลุมภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสิทธิรักษ ฮะเลาป
ทักษะการใชโปรแกรมการสราง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash
CS6

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวชอผกา จันดี
การประกวดสื่อการเรียนรู

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาววิภาดา ฉิมดี
การประกวดสื่อการเรียนรู

รองชนะเลิศ

ภาค

นายนันทวุฒิ พวงออน
ทักษะการใชโปรแกรมการสราง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash
CS6
นายพรเทพ ดําสนวน
ทักษะการใชโปรแกรมการสราง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash
CS6
นายเกษมสิทธิ์ ชัยยะเกียรติกุล
ทักษะพิมพดีดภาษาไทยดวย
คอมพิวเตอร
นางสาวอริสรา เรืองนก
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6
นางสาววิภาดา คนึงหาญ
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6
นางสาวอาทิตยา ไชยวรศิลป
การประกวดรองเพลงสากล
นางสาวยุวเรศ เธียรถาวร
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวฐิติวรรณ มีมุข
การประกวดสื่อการเรียนรู

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายสหัสชัช สุขวัฒนะ
ทักษะการใชโปรแกรมการสราง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash
CS6

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายศุภวิชญ กรัตพงษ
ทักษะการใชโปรแกรมการสราง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash
CS6

รองชนะเลิศ

ภาค

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาววิภาดา ฉิมดี
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวจรรจิรา ทองอยู
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายธนากร โพพา
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายสวัสดิชัย หมอยาดี
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวยุวเรศ เธียรถาวร
ทักษะการใชhโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6
นางสาวยุวเรศ เธียรถาวร
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6
นายณรงคฤทธิ์ ทุมกิจจะ
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6

นายทวีศักดิ์ รักษา
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6
นายปยวัฒน ปาลพันธุ
ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน
(MS-Ofﬁce-2013)

ทักษะการใชโปรแกรมการสราง
ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash CS6
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายสุรวิชญ ผลบุญนําลาภ
ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน
(MS-Ofﬁce-2013)
นายอภิเดช บัวตุม
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Microsoft Access 2013
นางสาวณัฐมล มาเมือง
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Microsoft Access 2013
นายทักษตนัย วิกุล
ทักษะการสรางเว็บเพจ (Web
Page)
นายธนากร โพพา
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Photoshop CS6
นายปริเทพ แซลิ้ง
ทักษะการใชโปรแกรมสื่อ
ประสมมัลติมเิ ดีย
นางสาวปยะวรรณ มณีจักร
ทักษะการใชโปรแกรมสื่อ
ประสมมัลติมเิ ดีย
นายศราวุธ เกตุแจ
ทักษะการใชโปรแกรมสื่อ
ประสมมัลติมเิ ดีย
นางสาวธนภรณ จดแตง
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6
นายวงศกร พุฒตาล
ทักษะการสรางเว็บเพจ (Web
Page)
นายวงศกร คงสวาท
ทักษะการใชโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง
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รางวัล

ระดับ

ใหโดย

นางสาวธัญชนก บุญมี
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวลัลณณิชา สัจจาเจริญ
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ

ภาค

นางสาวระพีภรณ ไชยรา
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ

ภาค

นางสาวระพีภรณ ไชยรา
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวสุชาดา ประสิทธิ์วิเศษ
การประกวดสื่อการเรียนรู

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย
กลุมภาคกลาง

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวสโรชา จิสกุล
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
การประกวดการกลาวสุนทรพจน อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย
ภาษาจีน
กลุมภาคกลาง

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวดลญา เปากาเด
การประกวดการกลาวสุนทรพจน ชนะเลิศ
ภาษาไทย

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวปราณี พลอยเพชรมณี
การประกวดมารยาทไทย

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวพิมพวิมล เพลินจิตร
การประกวดมารยาทไทย
นางสาวเบญญาภา สือสกุล
การประกวดมารยาทไทย
นางสาวกมลฉัตร แซจันทร
การประกวดมารยาทไทย
นางสาวคัชรินทร สังขเงิน
การประกวดมารยาทไทย
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวไอรีญณ แยมเมง
การประกวดการกลาวสุนทรพจน ชนะเลิศ
ภาษาไทย

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวธิดารัตน ภิระบรรณ
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวจีรภรณ เจริญเมือง
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาววนิดา วันแตง
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวศิรลิ ักษณ จันทะมนตรี
การประกวดสื่อการเรียนรู
นางสาวธัญรัศม ผาทอง
การประกวดการพูดสาธิตเปน
ภาษาอังกฤษ
นางสาวธิดารัตน กันสูง
การประกวด Vr.Star (หนุมหลอ
สาวสวย)

นายสุธีร ทองออน
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายณัฐวุฒิ หวงถึง
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายธนาวุฒิ เนียมหอม
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายสิปปภาส เลี้ยงจําปา
การประกวดสื่อการเรียนรู
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ชื่อ-สกุล/รายการ
นายธราดล ปอมไชยา
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายจักรกฤษณ งามกลาง
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายจิรายุทธ สมทิพย
ทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกสเบื้องตน
นายจิรายุทธ สมทิพย
ทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอ
ลิกสเบื้องตน
นายณัฐวุฒิ หวงถึง
ทักษะงานฝกฝมือ
นายกรณิศ อินมณี
ทักษะงานจักรยานยนต
นายณัฐพงศ สิทธิ
ทักษะออกแบบและเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร
นายอนุชิต พรมคําอินทร
ทักษะออกแบบและเขียนแบบ
เทคนิคเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร
นายกันตชาติ วัสสะธารา
ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน
นายณัฐนัย เมืองแกว
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายธนพงศ ดุลยะคง
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายศิริโชค ชางหนอง
ทักษะงานระบบควบคุมเครื่องยนต รองชนะเลิศ
ดวยอิเล็กทรอนิกส

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายตฤณ ศิระอาชา
การประกวด Vr.Star (หนุมหลอ
สาวสวย)

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายธีระพงษ ฤทธิ์มหา
ชนะเลิศ
ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายเกษมสันต สมราง
ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายธนกฤต ไกรตรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายณัฐวี สุขเขียว
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายธนวัฒน สังขวรรณะ
การประกวดสื่อการเรียนรู
นายปญจะ เฉลี่ยกลาง
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายพิสิฐ คงมั่น
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายปญจะ เฉลี่ยกลาง
ทักษะงานปรับอากาศยานยนต

นางสาวพิมทิพย ทิพยเลิศ
ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ใหโดย

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

ชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

รองชนะเลิศ

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายปริญญา เผือกผาสุข
รองชนะเลิศ
ทักษะอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายธนโชติ คําหอมกุล
ชนะเลิศ
ทักษะอิเล็กทรอนิกสอตุ สาหกรรม

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ
ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ
ภาค อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม
ภาคกลาง

นายปรีชา สนั่นนอก
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายณัฐพงศ หมูดี
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายมนตรี ศรีทอง
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายพีระณัฐ จันลอม
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายปติพล ลีกุล
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายประจักษ จําศรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายนฤเบศร นิยมชาติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ
นายปริญญา เผือกผาสุข
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รองชนะเลิศ
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2) รางวัลและผลงานของของผูเรียน ปการศึกษา 2561
ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายชาญชัย เกษรมาศ
ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน
(MS-Office-2013)

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายภัสมา พันธุมา
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูป Microsoft
Access 2013

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวิลเลี่ยม คาสนิกิ
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูป Microsoft
Access 2013

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายศุภณัฏฐ เอิ่ยมวิโรจน
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูป Microsoft
Access 2013

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายปยวัฒน ปาลพันธุ
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูป Microsoft
Access 2013

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายภุชงค ภักดีนอก
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูป Microsoft
Access 2013

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายคฑาวุฒิ สัมพทน
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูปสรางโฮมเพจ
(Home Page)

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายจิรเดช จันทรหอม
ทักษะการติดตั้งโปรเเกรมระบบควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวนพมาศ อิฐสมบูรณ
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ชนะเลิศ ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรมAdobe Photoshop CS6
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาวพัชราพร เกตุเหล็ก
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Photoshop
CS6
นางสาวมสฤณา ศิรโิ อภาส
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Photoshop
CS6

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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นางสาวนริศรา ศิริมาก
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Photoshop
CS6

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายอิสระ เกตุเเจ
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Photoshop
CS6

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกรณิศ กันทะเขียว
ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม
Adobe Flash CS6

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายสุรยิ นต ปลืม้ จิตร
ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม
Adobe Flash CS6

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายทักษตนัย วิกุล
ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม
Adobe Flash CS6

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายจักษกรี อินทรออน
ทักษะการใชโปรเเกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวจิตรา เกษรมาลา
ทักษะการใชโปรเเกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวสุธนบุรี ศิริเวช
ทักษะการใชโปรเเกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายจอมพล เเซลิ้ง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ชนะเลิศ ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาววศินี เเสงอรุณ
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ชนะเลิศ ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาวอริสรา เรืองนก
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ชนะเลิศ ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาวกัญญณัฐ มิ่งหมัด
ทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวทีรดา บัวบาล
ทักษะการบัญชี

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวบงกช ฮวบสวรรค
ทักษะ Marketing Challenge
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นางสาวศรินรัตน มีเอนก
ทักษะ Marketing Challenge

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวศิรลิ ักษณ บุญศรี
ทักษะ Marketing Challenge

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณภัทร พูลสําราญ
ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office2013)

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายปทวี คําตัน
ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office2013)

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวธัญลักษณ ปรีชาเเสงจันทร
ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office2013)

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายสุรวิชญ ผลบุญนําลาภ
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูป Microsoft
Access 2013

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
รอง
ภาค
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
ชนะเลิศ

นางสาวญาณิศา อมาตยกุล
ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูปสรางโฮมเพจ
(Home Page)

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
รอง
ภาค
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
ชนะเลิศ

นายวงศกร พุฒตาล
ทักษะการสรางเว็บเพจ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณัฐวัฒน สินทรัพย
ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม
Adobe Flash CS6

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
รอง
ภาค
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
ชนะเลิศ

นางสาวนฤภร ศรีสุวรรณ
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาวปริญญา เเกวยศ
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ทักษะการเขียนโปรเเกรมสําเร็จรูป (Microsoft
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
visual basic 2010)
นางสาวพีรพิชญ พุฒนอ
ทักษะการบัญชี
นางสาวนารีรตั น เจกจั่น
ทักษะการบัญชี

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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นางสาวนิชนันท ศรีธรรม
ทักษะการบัญชี

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายอมรเทพ นวลเดช
ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office2013)

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายบงการ ทองรอด
ทักษะการสรางเว็บเพจ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาววชิราภรณ บัวรอด
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรมAdobe Photoshop CS6 ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นายปริญญา ศรีสุนทรปาพจน
ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม
Adobe Flash CS6

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณัฐพล เรืองสิรโิ ชค
ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม
Adobe Flash CS6

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายเกษมสิทธิ์ ชัยยะเกียรติกุล
ทักษะการพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายธนพล มะลิ
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาววิภาดา คนึงหาญ
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นายนานฟา สวางเเสง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
รอง
ทักษะการเขียนโปรเเกรมสําเร็จรูป (Microsoft
ภาค
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
ชนะเลิศ
visual basic 2010)
นางสาวกนิษฐา วงศชมภู
ทักษะการบัญชี

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวธนภรณ ทางทอง
ทักษะการบัญชี

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวประภัสรา ลีไ่ พฑูรย
ทักษะการบัญชี

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวศิริวรรณ วัชรนาถ
ทักษะการบัญชี

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกิตติธร ภูทอง
ทักษะงานนิวเมติกสเเละไฮดรอลิกสเบื้องตน

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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นางสาวเเพรวพรรณ วงษพันธเสือ
ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายสหัสวรรษ นาคนวล
ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพิมทิพย ทิพยเลิศ
ทักษะการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายธนากร เเซจาง
ทักษะมอเตอรไฟฟากระเเสสลับ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายธีรนัย วงกรด
ทักษะมอเตอรไฟฟากระเเสสลับ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายจิรเดช คชสิทธิ์
ทักษะเครื่องทําความเย็น

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายนิพัทธชัย สมเจตนา
ทักษะอิเล็กทรอนิกสอตุ สหกรรม

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ
ทักษะอิเล็กทรอนิกสอตุ สหกรรม

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายมนตรี เรือนคง
ทักษะงานฝกฝมือ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกันตชาติ วัสสะธารา
ทักษะงานจักรยานยนต

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวรพัฒน พลอยงาม
ทักษะออกเเบบเเละเขียนเเบบเทคนิคเบื้องตน
ดวยคอมพิวเตอร

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายนนทวัฒน เลิศชนะชัย
ทักษะอิเล็กทรอนิกสอตุ สหกรรม

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวรพัฒน พลอยงาม
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายศรายุทธ สมใจ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายอํานาจ คูเมง
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณัฐสิทธิ์ จารุชัย
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายนรินทร งามวงศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายอลงกต คุมเกิด
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกฤตนู พันธเพ็ชร
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายจิรเดช คชสิทธิ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพิมทิพย ทิพยเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายศุภากร เกิดปน
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายสุทธิราช สกุลมา
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายนนทวัฒน เลิศชนะชัย
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายนิพัทธชัย สมเจตนา
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายสิทธิโชค แกวกล่ํา
การประกวดสิ่งประดิษฐ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณัฐวัฒน สินทรัพย
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวสุธนบุรี ศิริเวช
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณัฐกิตติ์ ศรีบุญธรรม
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวัชรวิทย เสนหา
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวิลเลี่ยม คาสนิกิ
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายชัยโรจนฺ สุวรรณเจียรมณี
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวญาณิศา อมาตยกุล

ชนะเลิศ ภาค สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
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การประกวดสื่อการเรียนรู

ใหโดย
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวปริญญา แกวยศ
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายคฑาวุฒิ สัมพทน
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวริรรดา โพธิปด
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายศุภณัฏฐ เอี่ยมวิโรจน
การประกวดสื่อการเรียนรู

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพัชรินทร จิตตกะวาน
การประกวดกลาวสุทรพจนภาษาไทย

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวอรนภา วงศสังข
การประกวดกลาวสุทรพจนภาษาไทย

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวซิลเวียร เบริตทรัมส
การประกวดกลาวสุทรพจนภาษาจีน

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวอทิตยา ไชยวรศิลป
การประกวดรองเพลงสากล

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเอมิกา พิโสรัมย
ประกวดพูดภาษาสาธิตเปนภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวชุติกานจน พรเอี่ยม
ประกวดพูดภาษาสาธิตเปนภาษาอังกฤษ

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายณรงค สิงหตุย
การแขงขันเกมส RoV E-Sport

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายธีรเดช เกื้อมา
การแขงขันเกมส RoV E-Sport

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายประพันะธุ ยอดอาด
การแขงขันเกมส RoV E-Sport

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวิธวัฒน โพธิเสน
การแขงขันเกมส RoV E-Sport

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายศรายุทธ กาเดื่อย
การแขงขันเกมส RoV E-Sport

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายอริยบุตร ผุดกระจาง
การแขงขันเกมส RoV E-Sport

ชนะเลิศ ภาค

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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ใหโดย

นายขจรศักดิ์ สอนใต
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกล

นายจิรายุ แยมมีเชาว
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายประดิษฐ บุญปน
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายธนชิต อินทรนิ่ม
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายพีรพัรภัทร พิมพสวัสดิ์
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวันชัย พลอยประดับ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายศักดิ์ชัย แซเอี้ย
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายชัยวัฒน ภาสดา
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายภูรณ
ิ ัฐ จันทรโชติ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกิตติชัย คงรอด
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายปฏิภาน ทับทิมทอง
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกรณิศ อินมณี
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายคฑาวุฒิ รูรอบ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายพีรณัฐ ไชยมงคล
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายธีร โนนขันแกว
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวัฒนะ บิณฑวิหค
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล ระดับ

ใหโดย

นายศุภกิตติ์ คีรีแรง
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพัชรมณี โมรา
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายชัยชนะ
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายชัยชนะ ชางเกา
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวธัญลักษณ ปรีชาแสงจันทร
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายวงศกร คงสวาท
การประกวดสิ่งประดิษฐ

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายกัญจน จันทรหอม
การประกวดมารยาทไทย

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเกวลิน นอยสคราญ
การประกวดมารยาทไทย

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นายปุณณวิช ศุภพิโรจน
การประกวดมารยาทไทย

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวพิมพิศา หนองขุนสาร
การประกวดมารยาทไทย

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวอินทุอร วุฒิคุณากร
การประกวดมารยาทไทย

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวเยาวลักษณ แถวสุวรรณ
การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง

นางสาวปาริชาติ ใยทา
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาววรรณิสา กิ่งจําปา
รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
นางสาววารินทรทิพย รัตนรัตน
การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน

รอง
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
ภาค
ชนะเลิศ
ประเทศไทย กลุมภาคกลาง
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สวนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น
ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี
ทักษะและการประยุกต ใชเ ป น ไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีว ศึกษาแตล ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
มี ค วามสํ า เร็ จ ในการดํ า เนิ น การตามนโยบายสํ า คั ญ ของหน ว ยงานต น สั ง กั ด หรื อ หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของผู เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่ เ น น ผูเ รี ย นเป น สํ า คั ญ ตอบสนองความตองการของผูเรีย นทั้งวัย เรีย นและวัย ทํา งาน ตามหลักสูต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให
ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
2.3 ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญที่หนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู เรี ย น รวมทั้ งการช ว ยเหลือ สงเสริม สนับ สนุน จากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ ก ษาร ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค ก รต า ง ๆ เพื่ อ สร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู มี ก ารจั ด ทํ า
นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึ กษาสงเสริ มสนับ สนุน ให มีการจั ดทํา นวั ตกรรม สิ่งประดิ ษฐ งานสรางสรรค งานวิจั ย โดย
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
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สวนที่ 4
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดที่ควร
พัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรู
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว
ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริงเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา
ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ พอใช คะแนน
3.43 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 525 คน สําเร็จการศึกษา 284 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 661 คน สําเร็จการศึกษา 441 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
- ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 54.10
- ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 67.72
ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) รอยละ 66.13 วิทยาลัยฯ ดูแลและติดตามนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด มีการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางครู วิทยาลัยและผูปกครอง รวมกันแกไขปญหานักเรียนที่มีความเสี่ยง สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาป
การศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 (ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษารอยละ 58.07)
1.3 ผลสะทอน
จากการสํารวจของวิทยาลัยพบวาสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับ
ดีมาก
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพอยูใน
ระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
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2.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน15 คน
- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 10 คน
2.2 เชิงคุณภาพ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย มีสมรรถนะเปนผูป ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี คิดเปนรอยละ 66.67 อยูในระดับดี
2.3 ผลสะทอน
จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ และมี ผู เ รี ย นที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ การประกอบอาชี พ อิ ส ระที่ ห ลากหลาย ได แ ก
รานอาหาร-เครื่องดื่ม-เบเกอรี่ ธุรกิจโรงแรม การขายออนไลน ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ ธุรกิจเสริมความ
งาม เปนตน
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย คุณภาพอยู
ในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
3.1 เชิงปริมาณ
ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน
3.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ภายในสถานศึกษา และนําผลงานที่ชนะการประกวดแขงขัน เขาประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับ
รางวัล ในระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับ ดี
3.3 ผลสะทอน
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่เกิดจากความรูของผูเรียนสามารถใชงานไดจริง
เปน ที่ย อมรับ และทํา ให เกิดความภาคภูมิใจรวมกัน พรอมที่จ ะวางแผนพัฒนา ตอยอดผลงาน นวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
4.1 เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 จัดโดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง จํานวน 134 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการสนับสนุน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา แสดงศักยภาพ
ความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ โดยฝกฝนอยางสม่ําเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ ชุดฝกที่เพียงพอ
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4.3 ผลสะทอน
วิ ท ยาลั ย เห็ น ความสํ า คั ญ ด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จึ ง ส ง เสริ ม
สนับสนุนการประกวดแขงขันอยางสม่ําเสมอ สงผลใหไดรับรางวัลในระดับภาคทุกสาขาวิชา
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
5.1 เชิงปริมาณ
ผูเ รียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 558 คน จาก 803 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความรูในภาคทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ
สงผลใหผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ ดี
5.3 ผลสะทอน
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
มีนักเรียนนักศึกษาผานเกณฑการประเมินในการสอบครั้งแรกรอยละ 69.49
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คุณภาพอยูในระดับ
ดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
จํานวน 626 จากผูเขาสอบ 764 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (VNET) คิดเปนรอยละ 77.96
6.3 ผลสะทอน
จากผลทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) โดยสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สูงถึงรอยละ 77.96 สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
คะแนน 5 คะแนน
7.1 เชิงปริมาณ
ผูสํ า เร็จ การศึ กษาในระดับ ประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ในป การศึ ก ษา 2560 มี งานทํ า ในสถานประกอบการหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 676 คน จากผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 676 คน คิดเปน รอยละ
100
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7.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย มี ค วามรู และทั ก ษะวิ ช าชี พ
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ตอของทุกสาขาวิชา ครบ 100%
7.3 ผลสะทอน
ผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยปการศึกษา 2560 ทํางานในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก และ
ชุมชน
2) ดานทักษะและการประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ พอใช คะแนน 2.86 โดยมีผลการ
ประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 525 คน สําเร็จการศึกษา 284 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 661 คน สําเร็จการศึกษา 441 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
- ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 54.10
- ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 67.72
ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) รอยละ 66.13 วิทยาลัยฯ ดูแลและติดตามนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด มีการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางครู วิทยาลัยและผูปกครอง รวมกันแกไขปญหานักเรียนที่มีความเสี่ยง สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาป
การศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 (ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษารอยละ 58.07)
1.3 ผลสะทอน
จากการสํารวจของวิทยาลัยพบวาสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับ
ดีมาก
2. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพอยูใน
ระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
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2.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน15 คน
- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 10 คน
2.2 เชิงคุณภาพ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย มีสมรรถนะเปนผูป ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี คิดเปนรอยละ 66.67 อยูในระดับดี
2.3 ผลสะทอน
จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ
ประกอบอาชี พ อิ ส ระ และมี ผู เ รี ย นที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ การประกอบอาชี พ อิ ส ระที่ ห ลากหลาย ได แ ก
รานอาหาร-เครื่องดื่ม-เบเกอรี่ ธุรกิจโรงแรม การขายออนไลน ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ ธุรกิจเสริมความ
งาม เปนตน
3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย คุณภาพอยู
ในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
3.1 เชิงปริมาณ
ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน
3.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ภายในสถานศึกษา และนําผลงานที่ชนะการประกวดแขงขัน เขาประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับ
รางวัล ในระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับ ดี
3.3 ผลสะทอน
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่เกิดจากความรูของผูเรียนสามารถใชงานไดจริง
เปน ที่ย อมรับ และทํา ให เกิดความภาคภูมิใจร วมกัน พร อมที่จ ะวางแผนพั ฒนา ต อยอดผลงาน นวั ตกรรม
สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป
4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
4.1 เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 จัดโดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง จํานวน 134 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการสนับสนุน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา แสดงศักยภาพ
ความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ โดยฝกฝนอยางสม่ําเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ ชุดฝกที่เพียงพอ
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4.3 ผลสะทอน
วิ ท ยาลั ย เห็ น ความสํ า คั ญ ด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จึ ง ส ง เสริ ม
สนับสนุนการประกวดแขงขันอยางสม่ําเสมอ สงผลใหไดรับรางวัลในระดับภาคทุกสาขาวิชา
5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
5.1 เชิงปริมาณ
ผูเ รียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 558 คน จาก 803 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความรูในภาคทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ
สงผลใหผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ ดี
5.3 ผลสะทอน
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
มีนักเรียนนักศึกษาผานเกณฑการประเมินในการสอบครั้งแรกรอยละ 69.49
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คุณภาพอยูในระดับ
ดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน
6.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
จํานวน 626 จากผูเขาสอบ 764 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (VNET) คิดเปนรอยละ 77.96
6.3 ผลสะทอน
จากผลทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) โดยสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สูงถึงรอยละ 77.96 สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
คะแนน 5 คะแนน
7.1 เชิงปริมาณ
ผูสํ า เร็จ การศึ กษาในระดับ ประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ในป การศึ ก ษา 2560 มี งานทํ า ในสถานประกอบการหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 676 คน จากผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 676 คน คิดเปน รอยละ
100
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7.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย มี ค วามรู และทั ก ษะวิ ช าชี พ
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ตอของทุกสาขาวิชา ครบ 100%
7.3 ผลสะทอน
ผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยปการศึกษา 2560 ทํางานในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก และ
ชุมชน
3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ
และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม
ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ พอใช
คะแนน 2.57 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 แรกเขา 525 คน สําเร็จการศึกษา 284 คน
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 แรกเขา 661 คน สําเร็จการศึกษา 441 คน
1.2 เชิงคุณภาพ
- ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 54.10
- ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 67.72
ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 66.13 วิทยาลัยฯ ดูแลและติดตามนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด มีการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางครู วิทยาลัยและผูปกครอง รวมกันแกไขปญหานักเรียนที่มีความเสี่ยง สงผลใหผูสําเร็จ
การศึกษาปการศึกษา 2561 เพิ่มสูงขึ้นกวาปการศึกษา 2560 (ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษารอยละ
58.07)
1.3 ผลสะทอน
จากการสํ า รวจของวิ ท ยาลั ย พบว า สถานประกอบการมี ค วามพึ ง พอใจต อ ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาอยูในระดับ ดีมาก
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2. ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5
คะแนน
2.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.1,517 คน ระดับ ปวส. 1,264 คน รวมทั้งสิ้น 2,781 คน
- จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 2,675 คน
2.2 เชิงคุณภาพ
ผูเรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค คิดเปนรอยละ 96.18 มี
คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
2.3 ผลสะทอน
สถานประกอบการพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิด
เปนรอยละ 95.44
3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพอยูใน
ระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
3.1 เชิงปริมาณ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายที่ผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน15 คน
- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ
อิสระ จํานวน 10 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย มีสมรรถนะเปนผูป ระกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี คิดเปนรอยละ 66.67 อยูในระดับดี
3.3 ผลสะทอน
จากผลการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ส มรรถนะในการเป น
ผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผูเรียนที่ประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระที่
หลากหลาย ไดแก รานอาหาร-เครื่องดื่ม-เบเกอรี่ ธุรกิจโรงแรม การขายออนไลน ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
ธุรกิจเสริมความงาม เปนตน
4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย คุณภาพอยู
ในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
4.1 เชิงปริมาณ
ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ
งานวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน
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4.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ภายในสถานศึกษา และนําผลงานที่ชนะการประกวดแขงขัน เขาประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับ
รางวัล ในระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับ ดี
4.3 ผลสะทอน
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่เกิดจากความรูของผูเรียนสามารถใชงานไดจริง
เปน ที่ย อมรับ และทํา ให เกิดความภาคภูมิใจรวมกัน พรอมที่จ ะวางแผนพัฒนา ตอยอดผลงาน นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป
5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
5.1 เชิงปริมาณ
ผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 จัดโดยสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง จํานวน 134 คน
5.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการสนับสนุน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา แสดงศักยภาพ
ความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ โดยฝกฝนอยางสม่ําเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ ชุดฝกที่เพียงพอ
5.3 ผลสะทอน
วิ ท ยาลั ย เห็ น ความสํ า คั ญ ด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จึ ง ส ง เสริ ม
สนับสนุนการประกวดแขงขันอยางสม่ําเสมอ สงผลใหไดรับรางวัลในระดับภาคทุกสาขาวิชา
6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
6.1 เชิงปริมาณ
ผูเ รียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 558 คน จาก 803 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีความรูในภาคทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ
สงผลใหผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ ดี
6.3 ผลสะทอน
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
มีนักเรียนนักศึกษาผานเกณฑการประเมินในการสอบครั้งแรกรอยละ 69.49
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คุณภาพอยูในระดับ
ดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน
7.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
จํานวน 626 จากผูเขาสอบ 764 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (VNET) คิดเปนรอยละ 77.96
7.3 ผลสะทอน
จากผลทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) โดยสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สูงถึงรอยละ 77.96 สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
คะแนน 5 คะแนน
8.1 เชิงปริมาณ
ผูสํ า เร็จ การศึ กษาในระดับ ประกาศนียบั ตรวิ ชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ในป การศึ ก ษา 2560 มี งานทํ า ในสถานประกอบการหน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 676 คน จากผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 676 คน คิดเปน รอยละ
100
8.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย มี ค วามรู และทั ก ษะวิ ช าชี พ
สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ตอของทุกสาขาวิชา ครบ 100%
8.3 ผลสะทอน
ผูสํ า เร็จ การศึ กษาของวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 ทํางานในสถานประกอบการ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เปนที่ยอมรับจากหนวยงานภายนอก และ
ชุมชน
9.

การบริ การชุ มชนและจิตอาสา ผลการประเมินอยูใ นระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5

คะแนน
9.1 เชิงปริมาณ :
จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 20 กิจกรรม
9.2 เชิงคุณภาพ :
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับยอดเยี่ยม
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9.3 ผลสะทอน :
วิทยาลั ยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผูไดรับการยอมรับจากชุมชม จากการใหบ ริการ
ชุ ม ชนและจิ ต อาสา โดยได รั บ ความร ว มมื อ เป น อย า งดี จากหน ว ยงานภายนอก เช น กิ จ กรรม Aksorn
minimarathon เปนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย โดยอาศัยความรวมมือจาก
ผูป กครอง นักเรียน ชุมชน เมืองพัทยา และหนวยงานอื่นในการจัดกรรมในครั้งนี้
4.1.2 จุดเดน
1. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปการศึกษา 2560 มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาตอ มีจํานวนทั้งหมด คิดเปน 100%
2. วิทยาลัยฯจัดโครงการและกิจกรรม ที่ทําใหผูเรียนผูเรียน มากกวารอยละ 80 มีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. ไดมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา
โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.
2. พัฒนาผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ใหไดรางวัลระดับชาติ
3. พัฒนาผลการแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ใหไดรางวัลระดับชาติ
4. เพิ่มอัตราสวนจํานวนผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหผูสําเร็จการศึกษาในระดับปวช. เพิ่มขึ้น โดย
พัฒนาหรือเพิ่มโครงการ กิจกรรมที่มีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สงเสริมการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับชาติ โดยรวมมือกับหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของเพื่อเขารวม
3. สงเสริมการสงนักเรียนไปแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ในระดับชาติ โดยรวมมือกับหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของเพื่อเขารวม
4. จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม จํานวนอัตราสวนผูเรียนที่วิทยาลัยฯเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน
ใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระมีกลุมเปาหมาย ตอ จํานวนนักศึกษา
ประสบความสําเร็จมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใหมากขึ้น
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให
ทันตอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถาน
ประกอบการหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน
4.25 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ ผลการประเมินอยูในระดับ
ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ
ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอยางเปนระบบ
1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ อยูใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดรับความรวมมือจากฝายบริหารทรัพยากร
ฝายวิชาการ อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และสถานประกอบการ ใน
การสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ผลการประเมินอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
2.1 เชิงปริมาณ
สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 9 สาขาวิชา
2.2 เชิงคุณภาพ
สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม รอยละ 60.00
2.3 ผลสะทอน
ภาษาจีนไดรับความรวมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่ง
ขอรับการจัดสรรครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผานสํานักงานตัวแทนฮั่นปนประจําประเทศไทย
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3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด
เยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
3.1 เชิงปริมาณ
แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพเปนจํานวน รอยละ 100
3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน
วิทยาลั ยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทํา โครงการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการ
จัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารยประจํา
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มาอบรมใหกับครูผสู อนในหัวขอการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ
4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน
การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน
4.1 เชิงปริมาณ
จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 69 คน จากครูทั้งหมด 69 คน
4.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100
4.3 ผลสะทอน
วิทยาลั ยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทํา โครงการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการ
จัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารยประจํา
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มาอบรมใหกับครูผสู อนในหัวขอการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ
2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑที่กําหนด ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งวัยเรียนและวัยทํางาน
ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
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ในภาพรวมผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ดี ม าก
คะแนน 4.67 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน
55 คน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 55 คน
จากจํานวนครูทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 55 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การ
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 55 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหา
การจัดการเรียนรู จํานวน 55 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71
1.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอoรอยละ 79.71
1.3 ผลสะทอน
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ
ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ
หลักสูตรสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณมีการพัฒนา
รายวิชาหรื อกํา หนดรายวิช าใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติ มให ทัน ตอการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ
ตองการของตลาดแรงงาน
2. การบริหารจั ดการชั้นเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5
คะแนน
2.1 เชิงปริมาณ
1. ครูผูสอนที่จัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 69 คน
2. จํานวนครูผูสอนที่มีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และ
รายวิชาเปนปจจุบัน จํานวน 55 คน
3. จํานวนครูผูสอนที่ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี บรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู จํานวน 55 คน
4. จํานวนครูผูสอนที่ใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจ ในการ
เรียน จํานวน 55 คน
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5. จํานวนครูผูสอนที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดาน
อื่น ๆ จํานวน 69 คน
2.2 เชิงคุณภาพ
ครูผูสอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน รอยละ รอยละ 87.83
2.3 ผลสะทอน
วิทยาลั ยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทํา โครงการพัฒนาหลักสู ตรเพื่อการ
จัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารยประจํา
ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มาอบรมใหกับครูผูสอนในหัวขอการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ
3. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
3.1 เชิงปริมาณ
หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน 63 หอง
3.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความ เร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 81.92
3.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยใชเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานใยแกวนําแสง ของบริษัท
CAT internet ที่ความเร็ว 270 Mbps
3) ดานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุ คลากรสภาพแวดล อมภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรีย น
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ในภาพรวมผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ดี ม าก
คะแนน 4.90 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
คะแนน 5 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ :
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100 ของครูผูสอนทั้งหมด
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2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100 ของครูผูสอนทั้งหมด
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนทั้งหมด
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนทั้งหมด
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนทั้งหมด
1.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ คิดเปน
รอยละ 87.83 อยูในระดับยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะทอน
รางวัลงานวิจัย จากศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ
กรุงเทพมหานคร
2.การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศคะแนน 4
คะแนน
2.1 เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 100

มีสวนรวมในการบริหาร

สถานศึกษา
2.2 เชิงคุณภาพ
ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ส ว นร ว ม ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมิน มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ
2.3 ผลสะทอน
สถานประกอบการที่ทําความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี
ความพึงพอใจตอ ผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม โดยมากกวารอยละ 80 มีคา
ความพึงพอใจ ในระดับดี
3.การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.1 เชิงปริมาณ
มี ร ะบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง สํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ ที่ความเร็ว 270 Mbps
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา อยูใ นระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน โดยใช ระบบ โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School Information
System Advance (SISA)
4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

คะแนน 5 คะแนน
4.1 เชิงปริมาณ
1. รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ
20
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 28.01
4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับ
ยอดเยี่ยม
4.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งคณะครู ผูปกครอง ผูเรียน สถานประกอบการ ครอบคลุมทุกสาขา
5. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด
เยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
5.1 เชิงปริมาณ
ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเปน
รอยละ 100
5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
5.3 ผลสะทอน
องค กร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสว นเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดม
ทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ดการเรี ย นการสอน ได แ ก สถานประกอบการประเภทอุ ต สาหกรรมรถยนต สถาน
ประกอบการประเภทธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมสถานประกอบการประเภทธุ ร กิ จ ด า นโลจิ ส ติ ก ส หน ว ยงานสั ง กั ด
สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรม หนวยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน
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6. อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
6.1 เชิงปริมาณ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานที่ไดรับการ พัฒนาใหเอื้อ
ตอการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100
6.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิ น และข อ มู ล อาคารสถานที่ ห อ งเรี ย น ห องปฏิ บั ติ การ โรง
ฝกงานหรืองานฟารม อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
6.3 ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ย วของเข ามาใชบ ริการ อาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม ไดแก โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ โรงเรียนอักษร
พัทยา โรงเรียนอักษรศึกษา ใชสถานที่หอประชุมนิคม กาญจนา ในการจัดกิจกรรมวันแหงความสําเร็จ บริษัท
มิตรยนต จํากัด จัดกิจกรรม กิจกรรมอบรมใหความรูทางทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชางยนตสภากาชาดไทย
รวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีคณะครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรม ที่
หอง 301
7. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5
คะแนน
7.1 เชิงปริมาณ
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไดแก ระบบไฟฟา ระบบประปา การคมนาคม
ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และ ระบบรักษาความปลอดภัยไดรับการบํารุงรักษาและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
7.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูในระดับ ยอด
เยี่ยม
7.3 ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มากกวารอยละ
80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี
8. แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน
5 คะแนน
8.1 เชิงปริมาณ
รอยละของผูเรียนที่ใชบริการแหลงเรียนรูแ ละศูนยวิทยบริการ คิดเปนรอยละ
82.99%
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8.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับ ยอด
เยี่ยม
8.3 ผลสะทอน
ความพึงพอของผูใชบริการที่มีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มากกวา
รอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี
9. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
9.1 เชิงปริมาณ
ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ที่ความเร็ว 270 Mbps และครอบคลุม
พื้นที่ใชงาน และสถานศึกษา
9.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
9.3 ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช
งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี
10. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
10.1 เชิงปริมาณ
จํานวนห องเรีย น ห องปฏิบั ติการที่มีระบบอิ นเทอร เน็ต ความเร็วสู งในการ
จัดการเรียนการสอน68 หองจาก 83 หอง
10.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของหองเรียนหองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 81.92
10.3 ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี
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4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ
ที่หนวยงาน ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในภาพรวมผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ดี ม าก
คะแนน 5.00 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ย
คะแนน 5 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ
1.รอยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ 20
2. รอยละของผูเรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 28.01
1.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับยอด
เยี่ยม
1.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน ทั้งคณะครู ผูปกครอง ผูเรียน สถานประกอบการ ครอบคลุมทุกสาขา
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด
เยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
2.1 เชิงปริมาณ
ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 100
2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน อยู
ในระดับ ยอดเยี่ยม
2.3 ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ไดแก สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมรถยนต สถาน
ประกอบการประเภทธุรกิจที่ พักแรมสถานประกอบการประเภทธุ รกิจดา นโลจิส ติกส หนวยงานสังกั ด
สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรม หนวยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน
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3. การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน5
คะแนน
3.1 เชิงปริมาณ
จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 20 กิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับยอด
เยี่ยม
3.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผูไดรับการยอมรับจากชุมชม จากการใหบริการ
ชุมชนและจิตอาสา โดยได รับ ความร ว มมือเปน อยา งดี จากหนว ยงานภายนอก เชนกิจ กรรม Aksorn
minimarathon เปนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย โดยอาศัยความรวมมือ
จาก ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน เมืองพัทยา และหนวยงานอื่นในการจัดกรรมในครั้งนี้
4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
4.1 เชิงปริมาณ
ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ที่ความเร็ว 270 Mbps และครอบคลุมพื้นที่
ใชงาน และสถานศึกษา
4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
4.3 ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช
งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี
5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
5.1 เชิงปริมาณ
จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการ
จัดการเรียนการสอน 68 หอง จาก 83 หอง
5.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการ
จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 81.92
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5.3 ผลสะทอน
ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี
4.2.2 จุดเดน
1. วิทยาลัยมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง
หลักสูตร มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการ
ของตลาดแรงงาน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาและมีการติดตาม ประเมินผล และ
ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา อยางตอเนื่อง
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการให ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตร
รายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค านิย ม คุ ณลั กษณะที่พึงประสงค และปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มี แผนการ
จัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การเรียนรูที่หลากหลาย
แผนการจัดการเรียนรูมีการกํา หนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด การเรีย นรูที่
เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธกี ารที่หลากหลาย
3. วิทยาลัยจัดใหครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือ
เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ
เรียนและดานอื่นๆ
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการใหมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ
สงเสริมใหครูผูสอนเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใชในการ
จัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ
5) วิทยาลัยจัดใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม
ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
6) วิทยาลัยจัดใหมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการบริหารวิทยาลัย มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ การบริ หารจั ดการ มี ก ารใช ขอ มูล สารสนเทศในการบริ ห ารจัด การ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
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7)
วิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนด ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
8) วิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
อาชี ว ศึ ก ษาในประเทศ ในด า นครู พิ เ ศษ ครู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ครู ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สถาน
ประกอบการ ด า นงบประมาณ ทุ นการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมิน ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
9) วิทยาลัยดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ
การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย
10) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบ
ประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่ อสาร รวมทั้ง การจั ดระบบรั กษาความปลอดภัย ภายในวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรพั ทยาอย า งมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ออํา นวยประโยชนสําหรับใหบ ริการทางการศึกษาแก
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในวิทยาลัย
11) วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอ
สําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการ
เรียนรู มากกวารอยละ 80
12) วิทยาลัยมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให
เกิด ประสิ ทธิ ภาพ ในการบริหารจัดการวิทยาลัย เทคโนโลยี อักษรพัทยา ในดา นความสะดวก รวดเร็ ว
ถู ก ต อ ง ทั น เหตุ การณ ประหยั ด เวลา บุ คลากรและงบประมาณ เกิ ดการเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข อ มู ล
สารสนเทศระหว า งวิ ทยาลัย เทคโนโลยีอักษรพัทยากับ สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีว ศึกษาและ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
13) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ
วิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริม
ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มจํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. เพิ่มจํานวนครูผูสอนใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
3. เพิ่มจํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
4. เพิ่มจํานวนครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน
5. เพิ่มจํานวนครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ
สอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
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6.เพิ่มจํานวนครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ
เรียน การสอน
7.เพิ่มจํานวนครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ
เรียนรู
4.2.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ดําเนินการใหสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม ใหครบทุกสาขา
2. พัฒนากระบวนการในการสรรหาบุคลากรครูผูสอนใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน
3. จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหครูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน หรือจัดหา
ครูที่มีคุณสมบัติดังกลาวมาเพิ่มเติม
4. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนใหมีแผนการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน
5. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนใหมีจัดการเรียนการ
สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง
6. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน การสอน
7. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนที่ครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู
8. สงเสริมสนับสนุนการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู
ในภาพรวมผลสั ม ฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ดี ม าก
คะแนน 4.80 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การพั ฒนาตนเองและพัฒนาวิ ชาชีพ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
คะแนน 5 คะแนน
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1.1 เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม การพัฒนาวิชาชีพ
จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100 ของครูผูสอนทั้งหมด
2. จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป
จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100 ของครูผูสอนทั้งหมด
3. จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช
ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนทั้งหมด
4. จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนทั้งหมด
5. จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพ
ที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนทั้งหมด
1.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
รอยละ 87.83 ระดับ ยอดเยี่ยม
1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ ตอ
สมรรถนะของครูผูสอน ไดแก ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง
งานวิจัย
2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ คะแนน
4 คะแนน
2.1 เชิงปริมาณ
รอยละของครูและบุคลากรที่มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษารอยละ 100
2.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมอยูในระดับดี
เลิศ
2.3 ผลสะทอน
องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการ บริหาร
สถานศึกษา ไดแกวิทยาลัยฯไดรับความรวมมือจากชุมชน ผูปกครอง ครู-อาจารย ในการบริหารสถานศึกษา
3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
3.1 เชิงปริมาณ
มี ร ะบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง สํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การ ภายใน
สถานศึกษาครบทุกฝายที่มีประสิทธิภาพ
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3.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ในระดับ ยอดเยี่ยม
3.3 ผลสะทอน
สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่
หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด
เยี่ยม คะแนน 5 คะแนน
4.1 เชิงปริมาณ
ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 100
4.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม
4.3 ผลสะทอน
องค กร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสว นเกี่ยวของมีสวนรวมในการ ระดม
ทรั พ ยากรเพื่ อ การจั ดการเรี ย นการสอน ได แ ก สถานประกอบการประเภทอุ ต สาหกรรมรถยนต สถาน
ประกอบการประเภทธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมสถานประกอบการประเภทธุ ร กิ จ ด า นโลจิ ส ติ ก ส หน ว ยงานสั ง กั ด
สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรม หนวยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน
5. การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5
คะแนน
5.1 เชิงปริมาณ
จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 20 กิจกรรม
5.2 เชิงคุณภาพ
ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับ ยอด
เยี่ยม
5.3 ผลสะทอน
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อั ก ษรพั ท ยาผู ไ ด รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชม จากการ
ใหบริการชุมชนและจิตอาสา โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานภายนอก เชนกิจกรรม Aksorn
minimarathon เปนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระดมทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย โดยอาศัยความรวมมือจาก
ผูป กครอง นักเรียน ชุมชน เมืองพัทยา และหนวยงานอื่นในการจัดกรรมในครั้งนี้
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2) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย
ผู บ ริ หาร ครู บุ คลากรทางการศึ กษา ผู เรีย น หรือร ว มกับ บุคคล ชุมชน องคกรตา ง ๆ ที่ส ามารถนํา ไปใช
ประโยชนไดตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน
ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 3.50 โดยมี
ผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน
1.1 เชิงปริมาณ
จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา
2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน
1.2 เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทํา ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค
ในสถานศึกษา และนําผลงานที่ผานการคัดเลือก ไปประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับรางวัล ใน
ระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับดี
1.3 ผลสะทอน
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่เกิดจากความรูของผูเรียน ที่ไดรับการอบรม สั่ง
สอนจากคณะอาจารย สามารถใชงานไดจริง เปนที่ยอมรับ และทําใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน พรอมที่จะ
วางแผน พัฒนา ตอยอด ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป
2. การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน
2.1 เชิงปริมาณ
1. จํานวนครูผูสอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
2. จํานวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาที่สอน จํานวน 55 คน
จากจํานวนครู ทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอน
3. จํานวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จํานวน 55 คน จากจํานวนครู ทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของ
ครูผูสอน
4. จํานวนครูที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการ
เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 55 คน จากจํานวนครู ทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของ
ครูผูสอน
5. จํานวนครูผูสอนที่ทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหา
การจัดการเรียนรู จํานวน 55 คน จากจํานวนครู ทั้งหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอน
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2.2 เชิงคุณภาพ
รอยละของครูผูสอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ รอยละ
79.71
2.3 ผลสะทอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดรับความรวมมือจากฝายบริหารทรัพยากร
ฝายวิชาการ อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และสถานประกอบการ ใน
การสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ
4.3.2 จุดเดน
1)
การพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู ผู ส อนจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตนเองและเข า ร ว ม
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผล
การพั ฒนาตนเองมาใช ในการจั ดการเรี ยนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒ นาวิช าชีพ
ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร
2) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ผูบริหารจัดใหมีขอมูล
พื้นฐานที่จําเป นสําหรับการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และ
มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
3) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือ
ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ในประเทศและ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครู
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และ
มีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
4) การบริการชุมชนและจิตอาสา วิทยาลัยมีการบริหารจัดการการบริการชุมชนการบริการวิชาการ
การบริการวิชาชีพและจิตอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และ
สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนา
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ ควรเพิ่มเติมใน
การใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. การแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ควรไดรับการพัฒนาใหไดรับรางวัลเพิ่มในระดับชาติ
4.3.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. สงเสริมสนับสนุนการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. สงเสริมการสงนักเรียนไปแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ในระดับชาติ โดยรวมมือกับหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของเพื่อเขารวมในระดับที่สูงขึ้น
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สวนที่ 5
ผลการปฏิบัติงานที่เปนแบบอยางที่ดี (Best Practice)
“กิจกรรมสรางจิตสาธารณะแบบมีสวนรวมกับชุมชน”
5.1 ความสําคัญและความเปนมา
การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการที่บุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุน ทําประโยชนในเรื่อง
ตางๆ โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การบริหารงาน การชวยเหลือและทําประโยชน และการรับผิดชอบ
รวมกันการบริหารการมีสวนรวมทางการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครองและชุมชน มีสวน
รวมอยางจริงจัง ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนา ทําแผนการเรียนการเรียน และการติดตามประเมินผล เปนการ
บริหารงานแบบผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมมุงเนนใหทุกคนรวมวางแผน และปฏิบัติตามแผนไดจริง มีเปาหมาย
ของการปฏิบัติงานที่คํานึงถึงผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับผูบริหารและผูรวมงาน ซึ่งเปนไปตามที่ตกลงรวมกัน
สถานศึกษามี การบริหารจัดการ การบริการชุมชนและจิตอาสา การบริการวิชาการ การ
บริการวิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนและชุมชน
สงเสริมให ผูเ รี ยนเป นผูมีจิ ต อาสา โดยใชวิ ชาชีพ สร า งประโยชนใหกับชุมชนและสังคม โดยวิทยาลัย ไดจัด
กิจกรรมจิ ตสาธารณะของสถานศึกษา เปนการจัดกิ จกรรมเพื่ อสังคมและสาธารณประโยชน เนนร วมกัน
ออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รวมสรุปและประเมินผลการจัด
กิจกรรม รวมรายงานผล พรอมทั้งประชาสัมพันธเผยแพรผลการจัดกิจกรรม
5.2 วัตถุประสงค
5.2.1

เพื่ อสงเสริ มใหผู บ ริหาร ครู ผูเรีย น ผู ป กครองและชุมชน มีสวนรว มในกิจ กรรมจิ ต

สาธารณะ
5.2.2 เพื่อสรางความสํานึกรับผิดชอบ
5.2.3 เพือ่ สรางพลังความสามัคคี
5.2.4 เพือ่ สรางความซื่อสัตย
5.3 กรอบแนวคิด
การมีจิตสาธารณะนั้นเปนเรื่องสําคัญที่เราควรกระทํา เพื่อสังคมที่นาอยูตอไป และกอใหเกิด
ความเข มแข็ งของสั งคม สงผลให การเมื อง เศรษฐกิ จ ศี ล ธรรมในสั งคมนั้ น ดีขึ้น การที่ มนุ ษ ย ในสั งคมจะ
แสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะนั้นเปนเรื่องที่ยาก หากไมไดรับการเลี้ยงดูมาแบบสงเสริมหรือเอื้อตอการเกิด
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ สังคมก็จะเปนไปแบบเห็นแกตัว คือตัวใครตัวมัน ไมสนใจสังคมรอบขางคิดแต
ประโยชนแหงตนเทานั้น ชุมชนออนแอ ขาดการพัฒนา เพราะตางคนตางอยู สภาพชุมชนมีสภาพเชนไรก็ยังคง
เชนนั้น ไมเกิดการพัฒนาและยิ่งนานไปก็มีแตเสื่อมทรุดลงอาชญากรรมในชุมชนอยูในระดับสูง ขาดศูนยรวม
จิตใจ ขาดผูนําที่นําไปสูการแกปญหา เพราะคนในชุมชนมองปญหาของตัวเองเปนเรื่องใหญ ขาดคนอาสานํา
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การพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพย กลัวเสียเวลา หรือกลัวเปนที่ครหาจากบุคคลอื่น การมีจิตสาธารณะเปนความ
รับผิดชอบที่เกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใตสํานึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอยูในจิตใจ และ
สงผลมาสูการกระทําภายนอก ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จะเห็นวาเกิดจากการขาดจิตสํานึกของคนสวนรวมใน
สังคมเปนสําคัญ จิตสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคม เยาวชนตองใหความสําคัญและตระหนักในสิ่งนี้ความ
รับผิดชอบตอตนเอง ดังนั้นวิทยาลัยจึงได สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมสรางจิตสาธารณะแบบมีสวนรวมกับ
ชุมชน เพื่อ
1. สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวม รูถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม
2 .ใหความสํา คั ญต อสิ่ งแวดลอม ตระหนักเสมอวา ตนเอง คือสว นหนึ่งของสั งคมตองมี ความ
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องของสวนรวม ทั้งตอประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของตนเอง เปนสิ่งที่
ตองรับผิดชอบรวมกัน
4. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให
คนทําความดีทั้งสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอสังคมดวยทําใหเรา
สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยตัวอยางหลักธรรมทางศาสนาที่เกี่ยวของกับตนเอง
5.4 วิธีการดําเนินงาน
วิทยาลัยไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กิจกรรมสรางจิตสาธารณะแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยมี
พันธกิจ และเปาประสงคดังนี้
5.5 พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการอยางเกื้อกูลกัน
2. สรางเครือขายกับภาคสวนตางๆในการจัดการศึกษา
3. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.6 เปาประสงค
1. ผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ เปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
2. ครูมีความเปนมืออาชีพ สามารถสอนศิษยใหเปนคนดีและรับผิดชอบตอสังคม
3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานที่รับผิดชอบ สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ
ชุมชน สังคม
4. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพใหแกชุมชน
วิทยาลัยคํา นึงถึงงานจิ ตสาธารณะที่นักเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน ได ทําแผนงาน โครงการ
กิจกรรมจิตอาสารวมกัน ดังนี้
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เปนการจัดกิจกรรมดานวิชาชีพเพื่อบริการชุมชน ไดแก
1. โครงการบริการชุมชน
1.1 กิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล
1.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่
1.3 กิจกรรมฝายชะลอน้ํา
1.4 กิจกรรมบริจาคโลหิต
1.5 กิจกรรมอักษรมินิมาราธอน
1.6 กิจกรรมปลูกปาชายเลน
2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น
2.1 กิจกรรมการบํารุงรักษารถจักรยานยนต
2.2 กิจกรรมการซอมไฟฟาเบื้องตน
2.3 กิจกรรมการพับผาเช็ดปาก
2.4 กิจกรรม I design my brooch (ออกแบบเข็มกลัด)
2.5 กิจกรรมการตลาดยุคใหม 4.0
2.6 กิจกรรมการบัญชีครัวเรือนและ SME
2.7 กิจกรรมโลจิสติกส อาชีพในฝน
3. โครงการบริการวิชาชีพ
3.1 กิจกรรมบริการสอนทําเหรียญโปรยทาน
3.2 กิจกรรมบริการการพัฒนาบุคลิกภาพ
3.3 กิจกรรมบริการสอนทําเข็มกลัด
3.4 กิจกรรมบริการสอนวิธีการจัดโตะอาหาร
3.5 กิจกรรมบริการซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา
5.7 ผลการดําเนินงาน
โครงการจิตอาสา ทุกกิจกรรมที่วิทยาลัยไดดําเนินการ ผานเกณฑการประเมินในระดับดีมาก
เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ประสบความสําเร็จดวยความรวมมือจากผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง
ชุมชน หนวยงานทองถิ่น ที่มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม สําหรับโครงการที่เปนที่ภาคภูมิใจสูงสุดของ
วิทยาลัยและถือเปนกุศลที่ยิ่งใหญ คือ โครงการวิ่งเพื่อการกุศล กิจกรรมอักษรมินิมาราธอน กิจกรรมวิ่ง
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทยและสรางอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ 150 ปโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ไดรับเงินบริจาคจํานวนทั้งสิ้น 2,016,524 บาท
5.8 บทเรียนที่จะไดรับ
ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานทองถิ่น มีสวนรวมในการทําประโยชนเพื่อ
สวนรวม ตระหนักเห็นความสําคัญในการชวยเหลือสวนรวมทั้งครอบครัว ชุมชน หมูบาน จังหวัด และ
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ประเทศ มีความสามัคคีปรองดอง ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการทําความ
ดี จิตอาสาของนักเรียน อันเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน ผูปกครองมีความสุขที่บุตรหลานมีวินัย
ในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีของพอแม มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นและสวนรวม จึงสนใจ ใหความ
รวมมือเขารวมกิจกรรมของของวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอมีจํานวนมากขึ้น จนเกิดเปนความนิยมที่จะสงบุตร
หลานมาเขาเรียนในวิทยาลัย ชุมชนรับรูการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมดานจิตอาสาในวิทยาลัย ตื่นตัว ให
ความรวมมือชวยเหลือทั้งดานแรงงานและทุนทรัพย ในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
คุณธรรมอัตลักษณ ของวิทยาลัย ที่วา “การมีจิตสาธารณะ”
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สวนที่ 6
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาเพื่ อยกระดั บคุณ ภาพการจัด การศึ กษา
ประเด็ น การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
ของสถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
1. เพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปวช. ใหสูงขึ้น 1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สงเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแขงขัน
1.1กิจกรรมการจัดสอนเสริมเรียนปรับระดับ
คะแนน
ทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค และระดับชาติ
3. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
1.2กิจกรรมประชุมผูปกครองเพื่อพัฒนาผลการ
การประกวดแขงขัน ในระดับภาค และระดับชาติ เรียนอยางเขมขน
4. เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน 2.โครงการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.1กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนอยางตอเนื่อง
การเป น ผู ป ระกอบการหรื อ การประกอบอาชี พ
2.2กิจกรรมเครือขายผูปกครอง
อิ ส ระ มี ก ลุ ม เป า หมาย ต อ จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา
ป ร ะ ส บ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ มี ส ม ร ร ถ น ะ ก า ร เ ป น 3.โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
3.1กิจกรรมบริหารความเสี่ยง 5 ดาน ( ดานสังคม
ผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มขึ้น
ดานการพนันมั่วสุม ดานยาเสพติด ดานทะเลาะวิวาท
ดานความปลอดภัย)
4.โครงการสงเสริมศักยภาพทางการแขงขันทักษะ
วิชาชีพ
4.1 กิจกรรมการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
เพื่อการสงแขงขัน ระดับภาคและระดับชาติ
5.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
5.1 กิจ กรรมอบรมโดยผูเชี่ ยวชาญจากเจา ของ
ธุรกิจ
5.2 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 5 ดาน ตามระดับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังนี้
1 ผลการประเมินรายดานและภาพรวม
วิทยาลัยจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 5 ดาน 25 ขอการประเมิน ดังนี้
1.1.1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินสมรรถนะผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
(50) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1 การดูแลและแนะแนวผูเ รียน

3

ดี

2

6

2 ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3

ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ

3

ดี

3

9

4

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

3

ดี

3

9

5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ

3

ดี

2

6

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

3

ดี

20

60

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา (V-NET)

4

ดีเลิศ

3

12

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสาํ เร็จการศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

15

7

75

ผลรวมคะแนนทีไ่ ดจาการประเมิน

187

รอยละของคะแนน ดานที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 250

74.8

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
อยูในระดับ ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)

1.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มี
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา
เพิ่มเติม และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
(10) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)
5

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน
ระบบ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือ
1.2 ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
กําหนดรายวิชาเพิม่ เติม

3

ดี

3

9

1.1

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสกู ารปฏิบัติที่
2.2 เนนผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใชใน การ
จัดการเรียนการสอน

4

ดีเลิศ

3

12

ผลรวมคะแนนทีไ่ ดจาการประเมิน

41

รอยละของคะแนน ดานที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

82

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

1.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู
ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว ปรากฏผลดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ
ประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1. ครูผูสอน

คา
น้ําหนัก
(20)

คะแนนที่ได
จากการประเมิน
(คาน้ําหนักXคา
คะแนน)

10

1.1 การจัดการเรียนการสอน

4

ดีเลิศ

5

20

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

3

15

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2. ผูบริหารสถานศึกษา

10

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
2.2

การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการสถานศึกษา

4

ดีเลิศ

5

20

5

ยอดเยี่ยม

5

25

ผลรวมคะแนนทีไ่ ดจาการประเมิน

90

รอยละของคะแนน ดานที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 100

90

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

1.1.4 ดานการมีสวนรวม
สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
(10) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

5

ยอดเยี่ยม

6

30

2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนทีไ่ ดจาการประเมิน

50

รอยละของคะแนน ดานที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 4 ดานการมีสวนรวม
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

1.1.5 ดานปจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน
หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 1.5
ตารางที่ 1.5 ผลการประเมินดานปจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน
ผลการประเมิน
ขอที่

รายการประเมิน

คา
คะแนนที่ได
น้ําหนัก
จากการประเมิน
(10) (คาน้ําหนักXคาคะแนน)

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ

5

ยอดเยี่ยม

2

10

1

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
หรืองานฟารม

4

ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดาน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา

5

ยอดเยี่ยม

2

10

5

การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

5

ยอดเยี่ยม

2

10

ผลรวมคะแนนทีไ่ ดจาการประเมิน

50

รอยละของคะแนน ดานที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได X 100) / 50

100

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานที่ 5 ดานปจจัยพื้นฐาน
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)

1.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางที่ 1.6
ตารางที่ 1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน
คา
น้ําหนัก
(100)

รอยละของคะแนน
ที่ไดจากการประเมิน
คะแนนที่ได
จากการประเมิน (ผลรวมคะแนนที่ไดจากการประเมิน
ของดาน X น้ําหนักคะแนนของดาน) /
แตละดาน
คะแนนรวมของดาน

ที่

ดานการประเมิน

1

ผูเรียนและผูส ําเร็จการศึกษา

50

187

(187 x 50) / 250 = 37.40

2

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

10

41

(41 x 10) / 50 = 8.20

3

ครูผสู อนและผูบริหารสถานศึกษา

20

90

(90 x 20) / 100 = 18.00

4

การมีสวนรวม

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

5

ปจจัยพื้นฐาน

10

50

(50 x 10) / 50 = 10.00

418

83.60

รอยละคะแนนที่ไดจากการประเมินในภาพรวม

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อยูในระดับ ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ขึ้นไป)
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