
 

 

 
 

รายงานผลการประเมนิตนเอง  

( Self Assessment Report: SAR )  

ปการศึกษา 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 6 มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ระบุไววา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละ

แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ให เปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประ เภทการศึกษา ท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแก

หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไป

ตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ

ดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํารายงานผล

การประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดสงรายงานผลการประเมินตนเองและ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปยังหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกปการศึกษา ปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินตนเองอยางตอเนื่องและตามขอเสนอแนะของหนวย

งานตนสังกัดเปนประจําทุกป เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รับการประเมิน

คุณภาพภายนอกและปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขอเสนอแนะของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย สวนท่ี 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร สวนที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สวนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาสวนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนท่ี 5 ผลการ

(1) 



ปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) และสวนท่ี 6 สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดรับคําแนะนํา

จากผูบริหารสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และผูที่เกี่ยวของทุกฝายใน

สถานศึกษาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ 
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คําช้ีแจง 
 

 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอ

สาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขอ 3 ใหสถานศึกษาแตละ

แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 

 รายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย 6 สวน 

ไดแกสวนท่ี 1 บทสรุปสําหรับผูบริหาร สวนท่ี 2 ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา สวนท่ี 3 มาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา สวนท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สวนท่ี 

5 ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) และสวนท่ี 6 สรุปแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
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(4) 



1 
 

สวนท่ี 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

             
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดดําเนินการการประกันคุณภาพภายในโดยแตงตั้ง

คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

คณะอนุกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คูมือ

มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาและตัวบงชี้ คูมือประเมินตนเอง แผนประเมินและกําหนดเวลา

การประเมิน คูมือจัดทํารายงานประเมินตนเอง ( SAR-Self Assesment Report ) คูมือแนะนํา 

ตรวจสอบติดตามการดําเนินของสถานศึกษา โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อักษรพัทยา ในปการศึกษา 2561 จากรายงานการประเมินภายใน ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

ประเด็น ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

1.1 ดานความรู  3.43 พอใช 

1.2 ดานทักษะและการประยกุตใช  2.86 พอใช 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 2.57 พอใช 
 

มาตรฐานท่ี 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็น ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 4.25 ด ี

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.67 ดีมาก 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 4.90 ดีมาก 

2.4 ดานการนาํนโยบายสูการปฏิบตัิ 5.00 ดีมาก 
 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

ประเด็นท่ี ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3.1ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4.80 ดีมาก 

3.2ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 3.50 ด ี
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จุดเดน   

1) วิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ สอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงาน มีการประสานกับสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงรายวิชาและมีการนําหลักสูตรฐาน

สมรรถนะไปใช มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

2) วิทยาลัยมีครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาท่ีสอน มีการจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา แหลงการเรียนรูและทําวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

3) วิทยาลัยมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนและสืบคน อยางมี

ประสิทธิภาพ 

4) วิทยาลัยมีการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและ

เขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มี

การนําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

ผลงานหรือนวัตกรรม 

5) วิทยาลัยมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีการใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและการนําไปใชพัฒนา 

6) วิทยาลัยมีโครงการระดมทรัพยากรท่ีหลากหลาย มีเครือขายความรวมมือจากสถาน

ประกอบการ มีครูพิเศษ ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัด

การศึกษา จัดสรรงบประมาณ มีทุนการศึกษา มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑอยางเพียงพอ 

7) วิทยาลัยมีอาคาร  สถานท่ี หองเรียน หองปฎิบัติการ แหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความ

สะดวกพรอมและเพียงพอ 

8) วิทยาลัยมีศูนยวิทยบริการ หรือหองสมุด มีความพรอมและเพียงพอ 

9) วิทยาลัยมีโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา  ท้ังการบริการวิชาการ  การบริการวิชาชีพ 

และกิจกรรมจิตอาสา โดยมีสวนรวมของผูบริหาร  ครู  ผูเรียน  ผูปกครอง และชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา  

1) เพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ใหสูงข้ึน 

2) สงเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค และระดับชาติ 

3) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และการประกวดแขงขัน ในระดับภาค และ

ระดับชาติ 
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4) เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชพีอิสระเพิ่มข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.เพิ่มข้ึน 

โดยพัฒนาหรือเพิ่มโครงการ กิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิชาชีพ  พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ เพื่อสงเขา 

แขงขันในระดับชาติได  

3) จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมเพิ่มทักษะผูเรียนเพื่อการเปนผูประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ มีกลุมเปาหมาย ตอ จํานวนนักศึกษาประสบความสําเร็จมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการและ

ประกอบอาชีพอิสระ 

การสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสถานประกอบการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทํามาตรฐานการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ประกอบดวย 3 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค   การจัดการอาชีวศึกษา   

เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู  มีทักษะและการประยุกตใช เปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ประกอบดวย  

1.1 ดานความรู   ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และ

แนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และขอเท็จจริง เปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา   

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

ท้ังทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประ

ยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และมีสุขภาวะท่ีดี   

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีด ี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย 
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เคารพสิทธิของผู  อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม  

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ี

กําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญและบริหารจัดการ

ทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวย

งานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบดวย  

2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา   สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียน ชุมชน  สถานประกอบการ  ตลาดแรงงาน  มีการปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือ 

กลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวม

มือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ     

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตาม

เกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความ

เขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผู

เรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาตามระเบียบ

หรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน 

กํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ   

2.3 ดานการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี 

หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และ

งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการ

สถานศึกษาตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดย

ความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู

ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู     สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ 

เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวย  

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล 

ชุมชน องคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา 

กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคน

ในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู    
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3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํา

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดยผ ูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับ

บุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน   

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด 

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.  การเตรียมความพรอมและพัฒนากําลงัคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

2.  การพัฒนาครู และบุคคลากรใหมีความรู ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 

3.  สรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

4.  สงเสริมการทําวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

5.  สงเสริมใหมีระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

1. ผูจบการศึกษามีสมรรถนะเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

2. ครูมีความเปนมืออาชีพ 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

4. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

5. โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมนําไปใชประโยชนไดจริง 

6. สถานศึกษามีคุณภาพเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
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กลยุทธ 

1. พัฒนาสมรรถนะผูเรียนทุกระดับใหสามารถเปนแรงงานหรือผูประกอบการ สอดคลองกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตไดในศตวรรษท่ี 21 

2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดบัสากล 

3. ทบทวนและแสวงหาเครือขายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกัน

ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเปนแหลงเรียนรูในการฝก

ประสบการณวิชาชีพและสรางรายไดใหแกผูเรียน 

4. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใชหลักธรรมาภิบาล

และสารสนเทศเปนฐาน 

5. สงเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครูและผูเรียนใหมี

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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สวนท่ี 2 

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

             
2.1 ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย 

      2.1.1 ช่ือสถานศึกษา   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา  

       2.1.2 ท่ีอยู 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) ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี   

1 พฤษภาคม 2539 โดยมีนายนิคม  หมดราคี เปนผูรับใบอนุญาต ไดขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา 

จากเดิม “โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา” เปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา”ตามพระราชบัญญัติ

โรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554 ) ตั้งอยูเลขท่ี 189/30 หมูท่ี 11 ถนนเทพ

ประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย 20150 เปดทําการเรียนการสอนระดับ

อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชา

อุตสาหกรรมทองเท่ียว  มีการพัฒนาเปนลําดับ ดังนี้ 

        ป พ.ศ.2539 เปดทําการสอนโดยใชหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ประกอบดวย สาขาวิชาชางยนต  

สาขาวิชาชางไฟฟา และสาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส   โดยมีอาคารเรียน 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง และอาคาร

โรงฝกงาน        

        ป พ.ศ.2540 ดร.มัลลิกา หมดราคี ผูจัดการโรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา ไดทําการขอ

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 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาสรางอาคารเอนกประสงคเพื่อใชเปนสนาม

บาสเกตบอล วอลเลยบอล และใชทํากิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

ป พ.ศ.2543 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยารวมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเปดศูนย

การศึกษานอกสถาบันของสถาบันราชภัฎสวนดุสิต เปดทําการสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในปนี้

ทางโรงเรียนไดเขารับการประเมินคุณภาพ เพื่อขอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

จากตนสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซ่ึงทางโรงเรียนไดรับการรับรองคุณภาพใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดกอสรางอาคารเรียน 

mailto:aksorntechno@hotmail.com
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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 ประกอบดวย ฝายวิชาการ ฝายสงเสริมการศึกษา ฝายวางแผนและพัฒนา ฝายกิจการนักเรียน

นักศึกษา 

        ป พ.ศ.2545 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา แตงตั้งนายสมชาย  ทิพยประเสริฐสุข เปน

อาจารยใหญ ทางวิทยาลัยไดจัดซ้ือท่ีดินและขยายพื้นท่ีเปนเนื้อท่ีประมาณ 19 ไร โดยทําการกอสราง

อาคารโรงฝกงาน จํานวน 1 หลัง  กอสรางสนามกีฬากลางแจง ท้ังสรางอาคารเรียน 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง  

เพื่อจัดตั้งเปนศูนยวิทยบริการประกอบดวย หองสมุด และศูนยภาษาตางประเทศ 

        ป พ.ศ.2546    วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดทําการพัฒนาระบบโครงสรางการบริหารงานให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน และพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในงานวิชาการและงานปกครองของโรงเรียนเพื่อ

บริการแก ครู นักเรียนและผูปกครอง 

        ป พ.ศ.2550 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ไดเปดหลักสูตรเพิ่ม 2 หลักสูตร 1 ประเภทวิชา 

2 สาขาวิชา 4 สาขางาน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว (หลักสูตรทวิภาคี:DVT) มี 1 สาขาวิชา 1 สาขางาน สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว  

สาขางานการโรงแรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว (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 โดยชั้นลางเปนพื้นท่ีฝกปฏิบัติสาขาวิชาชางยนต และชั้น 2 เปนหองเรียน และ

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  

        ป พ.ศ.2553 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ตอเติมอาคารเรียนชางอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 1 

ชั้นเปน 3 ชั้น เพื่อใชเปนหองเรียน และหองปฏิบัติการไฟฟาและหองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส 

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  กอสรางอาคารเรียน 5 ชัน้จํานวน 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) ในกํากับของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ชลบุรีเขตท่ี 3 

        ป พ.ศ.2555 วิทยาลัยไดการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) สมศ. ผานการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ดาน

อาชีวศึกษาอยูในระดับ ดี  ทําการกอสรางอาคารสํานักงาน-อาคารเรียน 7 ชั้น จํานวน 1 หลัง  และ 

กอสรางอาคารประชุม 3 ชัน้ จํานวน 1 หลัง โดยมีความจุหองประชุมชั้นท่ี 3 จํานวน 800 คน ชั้นท่ี 2 เปน

หองบริการศูนยวิทยบรกิาร ชั้น1 เปนมุมพักผอนและหองอเนกประสงค   

        ป พ.ศ.2556 วิทยาลัยไดรับรางวัลสงเสริมการออม ดีเดน ระดับอาชีวศึกษา ประจําป 2558 

โครงการธนาคารโรงเรียน โดยธนาคารออมสิน มีผูบริหารและครูไดรับรางวัลจากหนวยงานตางๆ มากถึง 

32 รางวัล และนักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันในสาขาวิชาชีพตางๆ ท้ังในระดับ

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

พัฒนาการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาการโรงแรม 

 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 ไดอันดับท่ี 1 ของ

ภาคตะวันออก  

         ป พ.ศ.2559 วิทยาลัยดําเนินการลงนามความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษากับ 

วิทยาลัยโลจิสติกสเเละซับพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  และดําเนินการเปดศูนยการเรียนรูงาน

บริการรถยนต A-TECH AutoShop  มีผูบริหาร และครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 26 รางวัล 

และมีนักเรียน นักศึกษาไดรบัรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแขงขัน รายการตางๆ 164 รางวัล 
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 ป พ.ศ.2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี อักษรพัทยา แตงตั้งนางสาวดวงดาว  นวลคํา เปน

ผูอํานวยการ  วิทยาลัยไดดําเนินการ เปดศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาและไดรับรางวัล ดําเนินงาน

จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา โดยศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร  เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 มีผูบริหาร และครูไดรับรางวัลจากหนวยงานภายนอก 19 

รางวัล และมีนักเรียน นักศึกษาไดรับรางวัลจากภายนอก ในการประกวดแขงขัน รายการตางๆ 100 

รางวัล 

 ป พ.ศ.2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดเปนสถานศึกษาตนแบบ ในการขับเคลื่อน

กิจกรรมสงเสริมพัฒนาเครือขายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง ตลอดจน

สนับสนนุการใหการศึกษาเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 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.) เพื่อพัฒนากําลังคนใหมีความชํานาญวิชาชีพเฉพาะดานมีคุณธรรมบุคลิกภาพเจตคติท่ีเหมาะสมกับ

การทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

(ม.3) หรือเทียบเทาเขาศึกษาตอ ใชเวลาในการเรียน 3 ป เปดสอน 6 สาขาวิชาดังนี้  

              (1) สาขาวิชาชางยนต  

              (2) สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง  

              (3) สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

              (4) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

              (5) สาขาวิชาการบัญชี 

              (6) สาขาวิชาการตลาด  

    2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบปกติ 

               วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ทําการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) รับสมัครผูท่ีมีพื้นความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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 ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางวานักศึกษาท่ีสําเร็จจากระบบนี้จะ

เปนพนักงานท่ีมีคุณภาพดีเยี่ยม มีความสามารถท้ังทางดานความรู และทักษะในวิชาชีพ เปนท่ีตองการของ

ตลาดแรงงาน ปจจุบันเปดสอน 1 สาขาวิชาคือ 

             (1) สาขาวิชาการโรงแรม    
     

  2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  

             การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีรับสมัครผูท่ีมีพื้นความรูระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) หรือเทียบเทา เขาศึกษาตอใชเวลาเรียน 2 ป เปดสอน 3 สาขาวิชาคือ  

              (1) สาขาวิชาการโรงแรม  

              (2) สาขาวิชาการตลาด 

              (3) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 

    สภาพชุมชน 

          เมืองพัทยาเปนเมืองทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม ท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางประเทศ 

เปนเมืองท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวหลักของภาคตะวันออก กิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนใหญ

จึงเปนกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวและบริการ โดยประชากรสวนใหญรอยละ 87 ประกอบ

อาชีพดานธุรกิจโรงแรม รานอาหาร การคาและการบริการนักทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ นอกนั้นประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประมง และการคาขาย ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 270,000 

บาท/คน/ป โดยมีขอมูลพอสังเขป ดังนี้ 

1. ดานอุตสาหกรรมทองเท่ียว อุตสาหกรรมการทองเท่ียวถือเปนเศรษฐกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของ

เมืองพัทยา ปจจุบนัมีการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมากกวารอยละ 90 ของแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม อาทิเชน โรงแรม บังกะโล ไนทคลับ เปนตน ภาคโรงงานอุตสาหกรรมรอยละ 3 เชน 

โรงงานทําคอนกรีต อิฐบล็อก แผนพื้นคอนกรีต วงกบประตูหนาตาง โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงานอัด

มันเสน เปนตน 

         2. ดานเกษตรกรรม พื้นท่ีเกษตรกรรมของเมืองพัทยาอยูในบริเวณตําบลหวยใหญ และ

ตําบลหนองปลาไหล  โดยมีการปลูกมันสําปะหลัง  สับปะรด และมะพราว เปนตน ประชากรประกอบ

อาชีพดานนี้ประมาณรอยละ 3 เพราะปจจุบันท่ีดินมีราคาสูง ทําใหการลงทุนการเกษตรนอย 
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         3. ดานพาณิชยกรรมและการบริการ มีการประกอบการดานพาณิชยกรรมประมาณรอยละ 

4 เชน การทําธุรกิจ การคาปลีก ธุรกิจนําเขา–สงออก และการใหบริการแกนักทองเท่ียว ประเภทขายหรือ

เชาอุปกรณในการอํานวยความสะดวก และความบันเทิงแกนักทองเท่ียว 
 

จุดเดนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเมืองพัทยา 

         เนื่องจากเมืองพัทยาไดมีการเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตอาชีพจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร

และประมงมาเปนประกอบกิจการทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญและมีชื่อเสียงมากแหงหนึ่งของประเทศและ

ระดับโลก อีกท้ังมีการอพยพโยกยายถ่ินฐานของประชากรทุกภาคของประเทศและชาวตางประเทศจากทุก

ภูมิภาคของโลกเขามาทํางานและพักอาศัยในเขตเมืองพัทยาเปนจํานวนมากทําใหสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีมีความซับซอนและหลากหลาย  

         ผูบริหารเมืองพัทยา ไดวางแผนผลักดันดานเศรษฐกิจของเมืองในอีก 4 ปขางหนา โดยเนนการ

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมสรางสรรค โดยจะขยายบทบาทใหชาวพัทยา ศิลปน 

ปราชญชาวบาน รวมสรางสรรคคุณคาดวยทุนทางวัฒนธรรมนําวิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมกับ

สนับสนุนใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการผลิตและถายทําภาพยนตร ผลักดันพัทยาข้ึนทะเบียนกับ 

“ยูเนสโก” เปนเครือขายของเมืองสรางสรรค เปนตน 
 

ดานการศึกษา 

         จุดเดนของการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ซ่ึงเปนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ การมี

หลักสูตรทองถ่ินเขามาเสริมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนเมืองทองเท่ียวของเมืองพัทยา อาทิ การ

สงเสริมดานภาษาตางประเทศ (อังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี และเยอรมัน) หลักสูตรเก่ียวกับการโรงแรม 

เปนตน นอกจากนี้เมืองพัทยายังไดมีน โยบายท่ีจะวางแผนและจัดทําหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองและ

รองรับกับการประกอบอาชีพเสริมหรือนําไปประกอบเปนอาชีพหลักไดในอนาคต ท้ังในดานศิลปะ 

วัฒนธรรม การแสดง ภาพยนตรและแอนนิเมชั่น ดนตรีและกีฬา เปนตน เตรียมพรอมการเปดเสรีอาเซียน

ในป 2558 
 

บริการดานการดูแลสุขภาพ 

         ดวยจํานวนประชากรและนักทองเท่ียวท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนในทุกป เมืองพัทยาจึงตองมีการ

ใหบริการดานสุขภาพใหเพียงพอตอความตองการ ประกอบกับบริเวณเขตเมืองพัทยามีโรงพยาบาลชุมชน

ขนาด 120 เตียง ท่ีเปนของรัฐเพียงแหงเดียวรวมถึงศูนยบริการสาธารณสุขท่ีมีอยูไมเพียงพอ หาก

เปรียบเทียบปริมาณประชากรท่ีหนวยบริการของรัฐตองรับผิดชอบ ซ่ึงอาจมีมากกวา 500,000 คน ตอ

นักทองเท่ียวกวาปละ 5 ลานคน เมืองพัทยาไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวและตระหนักถึง

ความจําเปนในการดูแลรับผิดชอบสุขภาพของประชาชนท่ีอาศัยในเขตเมืองพัทยาอยางเพียงพอ อีกท้ัง 

เพื่อใหบรรลุหลักการนําพาเมืองพัทยาสูความสมดุลภายใตนโยบายบริหาร แผนยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซ่ึงหนึ่งในเปาประสงคคือ การใหประชาชนเมืองพัทยามีภูมิคุมกัน กอปรกับ

เปนการตอบสนองและรองรับการดําเนินการภายใต 14 นโยบายเรงดวนสู “พัทยาเมืองทองเท่ียวนาอยู” 
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เมืองพัทยาจึงไดดําเนินการกอสราง “โรงพยาบาลเมืองพัทยา” เพื่อใหเปนโรงพยาบาลของรัฐท่ีมีมาตรฐาน

ในการใหบริการประชาชนดานการแพทยและดานการพัฒนาสุขภาพอนามัย ในลักษณะท่ีเปนการ

ใหบริการสาธารณะเพื่อแกไขปญหาความไมเพียงพอในการใหบริการดานการรักษา การปองกันและดูแล

สุขภาพ โดยโรงพยาบาลเมืองพัทยา นอกจากสถานพยาบาลแลว สถานประกอบการในเมืองพัทยายังมี

บริการดานการดูแลสุขภาพในรูปแบบของสปา ซ่ึงเปนหนึ่งในหลายโปรแกรมของการทองเท่ียวท่ีเปนท่ีนิยม 

ดวยเอกลักษณของศาสตรและศิลปะการนวดเพื่อผอนคลาย สปาเพื่อบําบัดสุขภาพของไทยในสไตลพัทยา 

ท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด รวมท้ังโปรแกรมการตรวจเช็คสุขภาพดวยวิทยาการ เครื่องมือทางการแพทย 

และผูเชี่ยวชาญ เปนจุดมุงหมายท่ีไดรับการกลาวถึงในหมูนักทองเท่ียว ใหวางแผนเดินทางมาพัทยาเพื่อใช

บริการและพักผอนไปในคราวเดียวกัน 
 

สภาพเศรษฐกิจ 

เมืองพัทยา เปนเขตปกครองพิเศษเขตหนึ่งท่ีตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. 2521 จัดเปนเมืองทองเท่ียวนานาชาติท่ีมีชื่อเสียงระดับโลกโดยเฉพาะหาดทรายท่ีทอดยาวไป

ตามแนวชายฝงทะเล จัดไดวามีความสวยงามอีกแหงของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ไปทาง

ตะวันออกเฉียงใต ประมาณ 140 กิโลเมตร ตั้งอยูบนฝงทะเลทางทิศตะวันออกของอาวไทย ซ่ึงพัทยา

แบงเปน 4 สวนไดแก พัทยาเหนือ พัทยากลาง พัทยาใต และหาดจอมเทียนปจจุบัน ไดมีแผนเสนอชื่อเมือง

พัทยาตอยูเนสโก ใหเปนเมืองภาพยนตร เนื่องดวยมีการถายทําภาพยนตรท่ีพัทยาไมนอยกวา 300 เรื่องตอ

ป และรายไดรอยละ 90 มาจากการทองเท่ียว 
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2.2 แผนภูมิการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

 

 
 

2.3 ขอมูลของสถานศึกษา  

 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. จําแนกตามช้ันป  และสาขาวิชา ปการศึกษา 2561 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม                     

    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 54 0 0 58 0 0 67 0 0 179 

    1.2 สาขาวิชาการตลาด 40 0 0 59 0 0 32 0 0 131 

    1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 124 0 0 88 0 0 107 0 0 319 

2. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
          

    2.1 สาขาวิชาชางยนต 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 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
          

3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 0 132 0 0 107 0 0 63 
 

302 

รวม ปวช. 437 132 0 436 107 0 342 63 0 1,517 

      

 
 
 
 
 



15 
 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. จําแนกตามช้ันป และสาขาวิชา ปการศึกษา 2561 

 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นป 

รวม 
1 2 3 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ติ 

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                     

    1.1 สาขาวิชาการบัญชี 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 

    1.4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 0 158 0 0 91 0 
   

249 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
          

    2.1 สาขาวิชาเทคนิคเคร่ืองกล 
          

         2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต 82 0 0 69 0 0 
   

151 

    2.2 สาขาวิชาไฟฟา 
          

         2.2.1 สาขางานไฟฟากําลัง 63 0 0 35 0 0 
   

98 

    2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
          

         2.3.1 สาขางานอิเล็กทรอนกิส

อุตสาหกรรม 
8 0 0 0 0 0 

   
8 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
          

   3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 0 129 0 0 99 0 
   

228 

รวม ปวส. 437 287 0 350 190 0 
   

1264 

รวมทั้งหมด 2,781 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2560 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 579 299 51.64 

ปวส.2 585 377 64.44 

รวม 1164 676 58.08 

  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน แรกเขา สําเร็จการศึกษา คิดเปนรอยละ 

ปวช.3 525 284 54.10 

ปวส.2 661 441 66.72 

รวม 1186 725 61.13 
 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาวิชาปการศึกษา 2561 
 

สาขางาน 

จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํ า น ว น ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษา รอยละ 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2561 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

   1.1 สาขางานการบัญชี 85 56 65.88 

   1.2 สาขางานการตลาด 42 22 52.38 

   1.3 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 144 88 61.11 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   2.1 สาขาวิชาชางยนต 142 47 33.10 

   2.2 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 29 20 68.97 

   2.3 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 16 5 31.25 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

   3.1 สาขาวิชาการโรงแรม 67 46 68.66 

รวมปวช. 525 284 54.10 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ตามสาขาวิชา 

ปการศึกษา 2561 

สาขางาน 
จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

รอยละ 
ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2561 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. ประเภทวิชาบริหารธรุกิจ 

   1.1 สาขาวิชาการบัญชี 86 63 73.26 

   1.2 สาขาวิชาการตลาด 112 75 66.96 

   1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 90 60 66.67 

   1.4 สาขาการจัดการโลจิสติกส 128 73 57.03 

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

   2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล  

        2.1.1 สาขางานเทคนิคยานยนต 81 56 69.14 

   2.2 สาขาวิชาไฟฟา 

       2.2.1 สาขางานเครื่องกลไฟฟา 53 32 60.38 

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

    3.1 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

        3.1.1 สาขาวิชาการโรงแรม 111 82 73.87 

รวม ปวส. 661 441 67.72 

รวม 1,186 725 61.13 

 
 
ขอมูลบุคลากร ปการศึกษา 2561 

      1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

1. นายนิคม  หมดราคี  ผูรับใบอนุญาต ประธานกรรมการ 

2. ดร.มัลลิกา  จันตะบุตร ผูจัดการ  กรรมการ 

3. นายวีรวฒัก  นิลโมจน  ผูแทนครู      กรรมการ 

4. นายบุญทัศน  ศรีชื่น  ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

5. นางสาวอรวรรณ  สัมฤทธิ์  ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

6. นาวาเอกยอดธง  อาทมาท  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. ดร.ปวีณา    หมดราคี  ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

8. นางสาวดวงดาว  นวลคํา  ผูอํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 9. นางสาวไพรสุดา   หมั่นหาดี  ผูแทนผูบริหาร ผูชวยกรรมการและเลขานุการ 
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     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/บุคลากรอ่ืนๆ 2561 
 

ประเภท 
ท้ังหมด

(คน) 
มีใบประกอบวิชาชีพ(คน) สอนตรงสาขา(คน) 

ผูรับใบอนุญาต 1 0 0 

ผูจัดการ 1 1 0 

ผูอํานวยการ 1 1 0 

ครูเอกชนท่ีไดรับการบรรจุ 67 47 53 

ครูพิเศษสอน 2 0 2 

เจาหนาท่ี / บุคลากรทางการศึกษา 4 0 0 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ยามรักษาการ/พนักงานขับรถ 16 0 0 

รวม ครู 69 47 55 

รวมท้ังสิ้น 92 49 55 
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ขอมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ระดับ ปวส.(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 3 3 6 

พาณิชยกรรม 3 4 7 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว 1 1 2 

รวมทั้งสิ้น 7 8 15 
 

 

ขอมูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จํานวน(หลัง) 

อาคารเรียน 3 

อาคารปฏิบัติการ 4 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค 3 

อาคารอ่ืน ๆ 3 

รวมท้ังส้ิน 14 

  
ขอมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จํานวน(บาท) 

งบบุคลากร 25,301,704.85 

งบดําเนินงาน 9,421,419.42 

งบลงทุน 1,934,703.00 

งบเงินอุดหนุน 7,911,261.00 

งบรายจายอ่ืน 21,611,273.19 

รวมท้ังส้ิน 66,180,361.46 
 
2.4 ปรัชญา  อัตลักษณ เอกลักษณ  ของสถานศึกษา 

 ปรัชญาประจําวิทยาลัย 

“  ศึกษาดี     มีวินัย     ใฝทักษะ ” 
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         อัตลักษณของสถานศึกษา 

 “ มีวินัย ใฝศึกษา พัฒนาทักษะวิชาชีพ ” 
 

อัตลักษณ คําจํากัดความ/ความหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

มีวินัย ส ง เส ริม  ปลูกฝ ง ใหนั ก เ รียน 

นั ก ศึ ก ษ า มี วิ นั ย ใ น ต น เ อ ง 

ป ร ะ พ ฤติ ป ฏิ บั ติ ต น อย า ง มี

ระเบียบวินัย 

- ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80    ไดรับการยอมรับและ 

พึงพอใจในเร่ืองความมีวินัยจากประชมคมอาชีวศึกษา  

- ผูสําเร็จการศึกษา ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี  

  จากสถานประกอบการที่นักเรียนไดเขาไปทํางาน 

ใฝศึกษา สงเสริมใหผู เ รียนไดมี โอกาส

ศึกษาหาความรูทางดานวิชาการ 

วิชาชีพที่หลากหลาย  

- ผูเรียนรอยละ 80 ผานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ  

  วิชาชีพที่สถานศึกษาจัด  

- ผูเรียน ผูปกครองมีความพึงพอใจอยูในระดับ ดี ในการ 

  จัดการศึกษาใหกับผูเรียน 

พัฒนาทักษะวิชาชีพ พัฒนาผู เรียนใหเปนที่ยอมรับ

จากภายนอกในด านทั กษะ

วิชาชีพทุกสาขาที่เปดสอน 

- ใน 1 ปการศึกษาทุกสาขาวิชาไดรับรางวัล ระดับจังหวัด 

  หรือระดับภาค หรือประเทศ จากการแขงขันทักษะทาง 

  วิชาชีพ และการทดสอบทางวิชาชีพจากหนวยงานตางๆ  

ครบทุกสาขาวิชา 

 

              เอกลักษณ  

             “ สถาบันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ” 
 

เอกลักษณสถานศึกษา คําจํากดัความ/ความหมาย ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา - วิทยาลัยฯไดรับการยอมรับจากประชาคม

อาชีวศึกษาวาเปนสถาบันที่มีคุณภาพ  

การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ เปนผูที่มี

ความรู  ความสามารถ ในการประกอบ

อาชีพหรือเปนสวนหนึ่งในการประกอบ

วิชาชีพในอนาคตได 

-รอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษาจาก

วิทยาลัย มีงานทําหรือประกอบอาชีพที่

เก่ียวของ  

- ผู รับบริการ มีความพึงพอใจตอคุณภาพ

ผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวา 4.50  

 

2.5 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

วิสัยทัศน 

มุงพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหไดมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพเปนท่ียอมรับของสังคมและกาว

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) ผูจบการศึกษามีสมรรถนะเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

 2) ครูมีความเปนมืออาชีพ 

 3) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

 4) สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 

 5) โครงการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมนําไปใชประโยชนไดจริง 

 6) สถานศึกษามีคุณภาพเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
 

ยุทธศาสตร 

 1) การเตรียมความพรอมและพัฒนากําลงัคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ 

 2) การพัฒนาครู และบุคคลากรใหมีความรู ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี 

 3) สรางเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

 4) สงเสริมการทําวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

 5) สงเสริมใหมีระบบบริหารจดัการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ 

   1) พัฒนาสมรรถนะผูเรียนทุกระดับใหสามารถเปนแรงงานหรือผูประกอบการ สอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ และสามารถดํารงชีวิตไดในศตวรรษท่ี 21 

 2) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ให

สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในระดับสากล 

 3) ทบทวนและแสวงหาเครือขายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกันในการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และเปนแหลงเรียนรูในการฝก

ประสบการณวิชาชีพและสรางรายไดใหแกผูเรียน 

 4) สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาตามวงจร PDCA โดยใชหลักธรรมาภิบาลและ

สารสนเทศเปนฐาน 

 5) สงเสริมการทําโครงการ งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครูและผูเรียนใหมีคุณภาพโดย

บูรณาการการเรียนการสอนกับความตองการของสถานประกอบการและชุมชน 
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 6) พัฒนาศักยภาพครูในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะ ใหสามารถจัดการเรียนรูแบบฐาน

สมรรถนะเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 7) ทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในดานการสรรหา กําหนดภาระงาน สราง

แรงจูงใจ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 8) พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนโดยใชเทคโนโลยีในการสรางเครือขายระหวางผูปกครอง ชุมชน 

และสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีภูมิคุมกัน รูเทาทัน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  

     รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  
 

    1) รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ดําเนินงานจัดตั้ง ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ เพื่อ

การศึกษา 

ชนะเลิศ ภาค ศู น ย ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

อาชีวศึกษาภาคตะวันออกและ

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตรแสดงความขอบคุณในการนําเสนอ

ผลงานประดิษฐคิดคน ในงาน “วันนักประดิษฐ”  

รางวัลอ่ืนๆ ชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจั ย

แหงชาติ (วช.)  

 

    2) รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปการศึกษา 2561 
 

รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

การขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาเครือขาย

พลเมืองดีวิธีประชาธิปไตยและการมีสวนรวม

ทางการเมืองตลอดจนสนับสนุนการใหการศึกษา

เก่ียวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประจําป 2561  

สถานศึกษา

ตนแบบ 

ภาค ศูนยสงเสริมการศึกษาและมี

ส ว น ร ว มของพล เ มื อ งดี ท่ี 2 

สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ งร วม กับ สมาคมสื่ อ

สรางสรรค เพื่อเด็ก เยาวชน 

และครอบครัวภาคตะวันออก  
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

    1) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2560 
  

ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายณรงค ทะโคดา  

การประกวดงานวิจัยสถาบัน 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวเสาวภา โมริดา  

การประกวดงานวิจัยช้ันเรียน 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายพิศวัสน เจริญถัมภ  

การประกวดงานวิจัยช้ันเรียน 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายรงษ เรืองวงษ  

การประกวดงานวิจัยช้ันเรียน 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางณัฏฐา ทะโคดา  

การประกวดงานวิจัยช้ันเรียน 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวอรวรรณ พันธุวิไล  

การประกวดงานวิจัยช้ันเรียน 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวพุทธิดา สกุลวิริยกิจกุล  

การประกวดงานวิจัยช้ันเรียน 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายนิวัฒน ขันธเครือ  

การประกวดงานวิจัยช้ันเรียน 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวไพรสุดา หมั่นหาด ี 

รางวัลพระราชทาน

เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวนงคนุช สมุทรดนตร ี 

รางวัลพระราชทาน 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

 ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเกรียงศักดิ ์ไชยภาพ  

รางวัลพระราชทาน 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

 ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางชาญา สมแกว  

รางวัลพระราชทาน 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

 ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางวันวิสา โรจนบุญธรรม  

รางวัลพระราชทาน 

เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

 ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายนพพร  วัฒนสิทธ์ิ  

ครูดีเดน 
 ภาค 

สํ า นักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ 

นายไพรวัลย นพตะนา  

ครูดีเดน 
 ภาค 

สํ า นักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ 

นางสาวศกุนตลา ทองเช้ือ  

ครูดีเดน 
 ภาค 

สํ า นักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ 

นางสาวกรกมล ทรงกรานต  

ครูดีเดน 
 ภาค 

สํ า นักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ 

นางสาวอรวรรณ พันธุวิไล  

ครูดีเดน 
 ภาค 

สํ า นักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ 

นางสาวพัชราพร ชัยเทศ  

ครูดีเดน 
 ภาค 

สํ า นักงานคณะกรรมการการอา ชีวศึ กษา 

กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ สมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภฯ 

 

    2) รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายเกรียงศักดิ ์ไชยภาพ  

ครูดีเดน 
 ชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวณัฐิกา ชูเสน  

ครูดีเดน  
 ชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นายสัญญา สําเภา  

ครูดีเดน 

 
ชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นายชิษณุพงศ โคตรบัณฑติ   ชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

ครูดีเดน กระทรวงศึกษาธิการ 

นางธีรพร สามเจรญิ  

ครูดีเดน 

 
ชาต ิ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

นางสาวปยะมาศ สาระขันธ  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี

นางสาวณัฐิกา ชูเสน  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี

นายเชิดวงศ ฤกษใหญ  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี

นางสาวราตร ีเอ่ียมองค  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุร ี

นายพรพิชัย อรรคบุตร  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นางสาวดวงฤด ีศรีมณี  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นายเกรียงศักดิ์ ไชยภาพ  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นายอัคคพงษ ธโนทัยพร  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นางสาวนันทนภัส เสนคะ  

บุคลากรดีเดน 

 
จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นางสาวณัฐวรัญจ จันทรเขียว  

บุคลากรดีเดน 
 จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นายเธียรพงษ ทาระขจัด  

บุคลากรดีเดน 
 จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นายกริษณุ ไชยวงษ  

บุคลากรดีเดน 
 จังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

ชลบุร ี

นางณัฐฐา ทะโคดา  

งานวิจัย 
 ภาค 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 

นายพิศวัศน เจริญถัมภ  

งานวิจัย  
ภาค 

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค

ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 
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รางวัลและผลงานของผูเรียน  

    1) รางวัลและผลงานของของผูเรียน  ปการศึกษา 2560 
 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวศุภนิดา คงสุขกาย  

การประกวดการกลาวสุนทรพจน

ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวพัชรมัย วิริยะกุล  

การประกวดการพูดสาธิตเปน

ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวนันทพร รอดอินทร  

ทักษะการบัญชี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวนาริษา สุวรรณมาโจ  

ทักษะการบัญชี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวเนตรนภา บุราคร  

ทักษะการบัญชี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายภุชงค ภักดีนอก  

การประกวดการกลาวสุนทรพจน

ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวปรียาพร ปนแกว  

การประกวดการกลาวสุนทรพจน

ภาษาจีน 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวนรินทรธร บุญม ี 

ทักษะ Marketing Challenge 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวศิรลิักษณ บุญศร ี 

ทักษะ Marketing Challenge 

 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

 

นางสาวฐิติมา ออนสมกริต  

ทักษะ Marketing Challenge 

 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวเจนจริา จันทรทอง  

ทักษะพิมพดีดภาษาไทยดวย

คอมพิวเตอร 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวปฏิมากร สัตยา  

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวสุนิษา ศรีทอง  

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวนฤมล นกอ่ิม  

ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวเอกปวีณ เขียวออน  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายสิทธิเดช ดาเกต ุ 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาววรรณิสา ก่ิงจําปา  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวดวงใจ มีประเสริฐ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวดวงใจ มีประเสริฐ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวกัญญวรา ขันธรรม  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวปุณยวีร หิรณัอุดม  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายเอเจ แอนเล  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา

เอกชนแหงประเทศไทยกลุมภาคกลาง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวหน่ึงฤทัย ทองปลิว  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย  

กลุมภาคกลาง 

นายอัษฎาวุฒิ บุญเลิศ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวชลิดา สกุลแฟง  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายจิรายุ สุขด ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 

 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธนิสร ดวงด ี 

ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน  

(MS-Office-2013) 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายจอมพล แซลิ้ง  

ทักษะการใชโปรแกรม  

Adobe Photoshop CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปทวี คําตัน  

ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Access 2013 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายวชิรวิทย เสนหา  

ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวปริญญา แกวยศ  

ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สรางโฮมเพจ (Home Page) 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายชัยโรจน สุวรรณเจียรมณ ี 

ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป

สรางโฮมเพจ (Home Page) 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธวัชชัย แซโจว  

ทักษะการตดิตั้งโปรแกรมระบบ

ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร 

 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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นายสิทธิรักษ ฮะเลาป  

ทักษะการใชโปรแกรมการสราง

ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash 

CS6 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายนันทวุฒิ พวงออน  

ทักษะการใชโปรแกรมการสราง

ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash 

CS6 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายพรเทพ ดําสนวน  

ทักษะการใชโปรแกรมการสราง

ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash 

CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายเกษมสิทธ์ิ ชัยยะเกียรติกุล  

ทักษะพิมพดีดภาษาไทยดวย

คอมพิวเตอร 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวอริสรา เรืองนก  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Illustrator CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาววิภาดา คนึงหาญ  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Illustrator CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวอาทิตยา ไชยวรศิลป  

การประกวดรองเพลงสากล 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวยุวเรศ เธียรถาวร  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวฐิติวรรณ มมีุข  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวชอผกา จันด ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาววิภาดา ฉิมด ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา

เอกชน แหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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นางสาววิภาดา ฉิมด ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวจรรจิรา ทองอยู  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธนากร โพพา  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายสวัสดิชัย หมอยาด ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวยุวเรศ เธียรถาวร  

ทักษะการใชhโปรแกรม Adobe 

Photoshop CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวยุวเรศ เธียรถาวร  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Photoshop CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายณรงคฤทธ์ิ ทุมกิจจะ  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Photoshop CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายสหสัชัช สุขวัฒนะ  

ทักษะการใชโปรแกรมการสราง

ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash 

CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายศุภวิชญ กรตัพงษ  

ทักษะการใชโปรแกรมการสราง

ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash 

CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 
ทักษะการใชโปรแกรมการสราง

ภาพเคลื่อนไหว Adobe Flash CS6 

นายทวีศักดิ์ รักษา  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Illustrator CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปยวัฒน ปาลพันธุ  

ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน 

(MS-Office-2013) 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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นายสุรวิชญ ผลบุญนําลาภ  

ทักษะการใชโปรแกรมสํานักงาน 

(MS-Office-2013) 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายอภิเดช บัวตุม  

ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวณัฐมล มาเมือง  

ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Access 2013 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายทักษตนัย วิกุล  

ทักษะการสรางเว็บเพจ (Web 

Page) 

 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธนากร โพพา  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Photoshop CS6 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปริเทพ แซลิ้ง  

ทักษะการใชโปรแกรมสื่อ

ประสมมลัติมเิดีย 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวปยะวรรณ มณีจักร  

ทักษะการใชโปรแกรมสื่อ

ประสมมลัติมเิดีย 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายศราวุธ เกตุแจ  

ทักษะการใชโปรแกรมสื่อ

ประสมมลัติมเิดีย 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวธนภรณ จดแตง  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Illustrator CS6 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายวงศกร พุฒตาล  

ทักษะการสรางเว็บเพจ (Web 

Page) 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายวงศกร คงสวาท  

ทักษะการใชโปรแกรม Adobe 

Illustrator CS6 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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นางสาวธัญชนก บุญม ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวลลัณณิชา สัจจาเจรญิ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค  

นางสาวระพีภรณ ไชยรา  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค  

นางสาวระพีภรณ ไชยรา  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวสุชาดา ประสิทธ์ิวิเศษ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย 

กลุมภาคกลาง 

ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวสโรชา จิสกุล  

การประกวดการกลาวสุนทรพจน

ภาษาจีน 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย 

กลุมภาคกลาง 

ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวดลญา เปากาเด  

การประกวดการกลาวสุนทรพจน

ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวปราณี พลอยเพชรมณ ี 

การประกวดมารยาทไทย 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวพิมพวิมล เพลินจิตร  

การประกวดมารยาทไทย 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวเบญญาภา สือสกุล  

การประกวดมารยาทไทย 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวกมลฉัตร แซจันทร  

การประกวดมารยาทไทย 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวคัชรินทร สังขเงิน  

การประกวดมารยาทไทย 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวจีรภรณ เจรญิเมือง  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาววนิดา วันแตง  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวศิรลิักษณ จันทะมนตร ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวธัญรัศม ผาทอง  

การประกวดการพูดสาธิตเปน

ภาษาอังกฤษ 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวธิดารตัน กันสูง  

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอ

สาวสวย) 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวไอรญีณ แยมเมง  

การประกวดการกลาวสุนทรพจน

ภาษาไทย 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวธิดารตัน ภิระบรรณ  

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายสุธีร ทองออน  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายณัฐวุฒิ หวงถึง  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธนาวุฒิ เนียมหอม  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

 

นายสิปปภาส เลี้ยงจําปา  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 

 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายธราดล ปอมไชยา  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายจักรกฤษณ งามกลาง  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายจิรายุทธ สมทิพย  

ทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอ

ลิกสเบ้ืองตน 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายจิรายุทธ สมทิพย  

ทักษะงานนิวเมติกสและไฮดรอ

ลิกสเบ้ืองตน 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายณัฐวุฒิ หวงถึง  

ทักษะงานฝกฝมือ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายกรณศิ อินมณ ี 

ทักษะงานจักรยานยนต 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายณัฐพงศ สิทธิ  

ทักษะออกแบบและเขียนแบบ

เทคนิคเบ้ืองตนดวยคอมพิวเตอร 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายอนุชิต พรมคําอินทร  

ทักษะออกแบบและเขียนแบบ

เทคนิคเบ้ืองตนดวยคอมพิวเตอร 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายกันตชาติ วัสสะธารา  

ทักษะงานเครื่องยนตแกสโซลีน 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายณัฐนัย เมืองแกว  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

 

นายธนพงศ ดุลยะคง  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายธนกฤต ไกรตร ี 

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายณัฐวี สุขเขียว  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธนวัฒน สังขวรรณะ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปญจะ เฉลี่ยกลาง  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายพิสิฐ คงมั่น  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปญจะ เฉลี่ยกลาง  

ทักษะงานปรับอากาศยานยนต 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายศิริโชค ชางหนอง  

ทักษะงานระบบควบคุมเครื่องยนต

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายตฤณ ศริะอาชา  

การประกวด Vr.Star (หนุมหลอ

สาวสวย) 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธีระพงษ ฤทธ์ิมหา  

ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายเกษมสันต สมราง  

ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

 

นางสาวพิมทิพย ทิพยเลิศ  

ทักษะมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

 

ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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ช่ือ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายปรีชา สน่ันนอก  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายณัฐพงศ หมูด ี 

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายมนตรี ศรีทอง  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายพีระณัฐ จันลอม  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปติพล ลีกุล  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายประจักษ จําศร ี 

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายนฤเบศร นิยมชาต ิ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปริญญา เผือกผาสุข  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายปริญญา เผือกผาสุข  

ทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นายธนโชติ คําหอมกุล  

ทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ  

ทักษะเครื่องมือวัดไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

รองชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และ

อาชีวศึกษาเอกชน แหงประเทศไทย กลุม

ภาคกลาง 
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    2) รางวัลและผลงานของของผูเรียน  ปการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกลุ/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 เอ่ิยมวิโรจน  

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  

ทักษะการใชโปรเเกรมAdobe Photoshop CS6 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวพัชราพร เกตเุหล็ก  

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Photoshop 

CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวมสฤณา ศิรโิอภาส  

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Photoshop 

CS6 

 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

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 

นายกรณศิ กันทะเขียว  

ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม 

Adobe Flash CS6 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายสุรยินต ปลืม้จิตร  

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  

ทักษะการใชโปรเเกรมสื่อประสมมัลตมิิเดยี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวจิตรา เกษรมาลา  

ทักษะการใชโปรเเกรมสื่อประสมมัลตมิิเดยี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวสุธนบุรี ศริิเวช  

ทักษะการใชโปรเเกรมสื่อประสมมัลตมิิเดยี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายจอมพล เเซลิ้ง  

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาววศินี เเสงอรณุ  

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวอริสรา เรืองนก  

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวกัญญณัฐ มิ่งหมดั  

ทักษะการบัญชี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวทีรดา บัวบาล  

ทักษะการบัญชี 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวบงกช ฮวบสวรรค  

ทักษะ Marketing Challenge 

 

ชนะเลิศ ภาค 
สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวศรินรตัน มีเอนก  

ทักษะ Marketing Challenge 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวศิรลิักษณ บุญศร ี 

ทักษะ Marketing Challenge 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายณภัทร พูลสาํราญ  

ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office-

2013) 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายปทวี คําตัน  

ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office-

2013) 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวธัญลักษณ ปรีชาเเสงจันทร  

ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office-

2013) 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายสุรวิชญ ผลบุญนําลาภ  

ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูป Microsoft 

Access 2013 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวญาณิศา อมาตยกุล  

ทักษะการใชโปรเเกรมสําเร็จรูปสรางโฮมเพจ 

(Home Page) 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายวงศกร พุฒตาล  

ทักษะการสรางเว็บเพจ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายณัฐวัฒน สินทรัพย  

ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม 

Adobe Flash CS6 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวนฤภร ศรีสุวรรณ  

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวปริญญา เเกวยศ  

ทักษะการเขียนโปรเเกรมสําเร็จรปู (Microsoft 

visual basic 2010) 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวพีรพิชญ พุฒนอ  

ทักษะการบัญชี 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวนารีรตัน เจกจั่น  

ทักษะการบัญชี 

 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นางสาวนิชนันท ศรีธรรม  

ทักษะการบัญชี 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายอมรเทพ นวลเดช  

ทักษะการใชโปรเเกรมสํานักงาน (MS-Office-

2013) 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายบงการ ทองรอด  

ทักษะการสรางเว็บเพจ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาววชิราภรณ บัวรอด  

ทักษะการใชโปรเเกรมAdobe Photoshop CS6 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายปริญญา ศรสีุนทรปาพจน  

ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม 

Adobe Flash CS6 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายณัฐพล เรืองสิรโิชค  

ทักษะการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยโปรเเกรม 

Adobe Flash CS6 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายเกษมสิทธ์ิ ชัยยะเกียรติกุล  

ทักษะการพิมพดีดภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายธนพล มะล ิ 

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาววิภาดา คนึงหาญ  

ทักษะการใชโปรเเกรม Adobe Illustrator CS6 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายนานฟา สวางเเสง  

ทักษะการเขียนโปรเเกรมสําเร็จรปู (Microsoft 

visual basic 2010) 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวกนิษฐา วงศชมภู  

ทักษะการบัญชี 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวธนภรณ ทางทอง  

ทักษะการบัญชี 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวประภัสรา ลีไ่พฑูรย  

ทักษะการบัญชี 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวศิริวรรณ วัชรนาถ  

ทักษะการบัญชี 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายกิตติธร ภูทอง  

ทักษะงานนิวเมติกสเเละไฮดรอลกิสเบ้ืองตน 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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นางสาวเเพรวพรรณ วงษพันธเสือ  

ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟา 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายสหสัวรรษ 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 คชสิทธ์ิ  

ทักษะเครื่องทําความเย็น 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายนิพัทธชัย สมเจตนา  

ทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสหกรรม 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ  

ทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสหกรรม 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายมนตรี เรือนคง  

ทักษะงานฝกฝมือ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายกันตชาติ วัสสะธารา  

ทักษะงานจักรยานยนต 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายวรพัฒน พลอยงาม  

ทักษะออกเเบบเเละเขียนเเบบเทคนิคเบ้ืองตน

ดวยคอมพิวเตอร 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายนนทวัฒน เลิศชนะชัย  

ทักษะอิเล็กทรอนิกสอุตสหกรรม 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

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 

นายณัฐสิทธ์ิ จารุชัย  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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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 คชสิทธ์ิ  

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  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวสุธนบุร ีศิริเวช  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายณัฐกิตติ ์ศรีบุญธรรม  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายวัชรวิทย เสนหา  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายวิลเลี่ยม คาสนิกิ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายชัยโรจนฺ สุวรรณเจียรมณ ี 

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวญาณิศา อมาตยกุล  ชนะเลิศ ภาค สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง
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การประกวดสื่อการเรยีนรู ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวปริญญา แกวยศ  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายคฑาวุฒิ สัมพทน  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวริรรดา โพธิปด  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายศุภณัฏฐ เอ่ียมวิโรจน  

การประกวดสื่อการเรยีนรู 
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 เบริตทรมัส  

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 พรเอ่ียม  

ประกวดพูดภาษาสาธิตเปนภาษาอังกฤษ 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายณรงค สิงหตุย  

การแขงขันเกมส RoV E-Sport 
ชนะเลิศ ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายธีรเดช เก้ือมา  

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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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายขจรศักดิ ์สอนใต  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกล 

นายจิราย ุแยมมีเชาว  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายประดิษฐ บุญปน  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายธนชิต อินทรน่ิม  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายพีรพัรภัทร พิมพสวัสดิ ์ 

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายวันชัย พลอยประดับ  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายศักดิ์ชัย แซเอ้ีย  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายชัยวัฒน ภาสดา  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายภูรณิัฐ จันทรโชติ  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายกิตติชัย คงรอด  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายปฏิภาน ทับทิมทอง  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายกรณศิ อินมณ ี 

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายคฑาวุฒิ รูรอบ  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายพีรณัฐ ไชยมงคล  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายธีร โนนขันแกว  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายวัฒนะ บิณฑวิหค  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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ชื่อ-สกลุ/รายการ รางวัล ระดับ ใหโดย 

นายศุภกิตติ ์คีรีแรง  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวพัชรมณ ีโมรา  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวสุพิชญา สังฆวรรณ  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายชัยชนะ  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายชัยชนะ ชางเกา  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวธัญลักษณ ปรีชาแสงจันทร  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายวงศกร คงสวาท  

การประกวดสิ่งประดิษฐ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายกัญจน จันทรหอม  

การประกวดมารยาทไทย 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวเกวลิน นอยสคราญ  

การประกวดมารยาทไทย 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นายปุณณวิช ศุภพิโรจน  

การประกวดมารยาทไทย 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวพิมพิศา หนองขุนสาร  

การประกวดมารยาทไทย 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวอินทุอร วุฒิคุณากร  

การประกวดมารยาทไทย 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวเยาวลักษณ แถวสุวรรณ  

การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาวปาริชาต ิใยทา  

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาววรรณิสา ก่ิงจําปา  

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 

นางสาววารินทรทิพย รัตนรตัน  

การประกวดการกลาวสุนทรพจนภาษาจีน 

รอง

ชนะเลิศ 
ภาค 

สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน แหง

ประเทศไทย กลุมภาคกลาง 
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สวนท่ี 3 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

             
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ประกอบดวย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น

ดังนี้ 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

การจัดการอาชีวศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู มี

ทักษะและการประยุกตใชเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

1.1 ดานความรู 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริง เปนไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 
 

1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และการดํารงชีวิต

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

 

1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจ

และรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี

ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสํานึกรักษ

สิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล

สถานศึกษา ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผู เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน ตามหลักสูตร 

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัดการศึกษาและการ

ประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
 

2.3 ดานการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน ศูนยวิทยบรกิาร สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาท่ี

มีอยูอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
 

2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญท่ีหนวยงาน

ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษาและผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษารวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทํา

นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ประกอบดวยประเด็นการประเมิน ดงันี้  
 

3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศใน

การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย

ใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 
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3.2 ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนไดตามวัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

สวนท่ี 4 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

             
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ประกอบดวยผลสัมฤทธิ์ จุดเดน จุดท่ีควร

พัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค 

4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

1) ดานความรู 

ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนว

ปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือทํางานโดยเนนความรูเชิงทฤษฏี และหรือขอเท็จจริงเปนไป

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษา 

ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ พอใช  คะแนน 

3.43 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

1.1 เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขา 525  คน สําเร็จการศึกษา  284  คน 

- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขา 661  คน สําเรจ็การศึกษา  441  คน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 54.10 

- ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 67.72 

ผูสําเร็จการศึกษารวมท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) รอยละ 66.13  วิทยาลัยฯ ดูแลและติดตามนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด มีการสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางครู วิทยาลัยและผูปกครอง รวมกันแกไขปญหานักเรียนท่ีมีความเสี่ยง สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2561 เพิ่มสูงข้ึนกวาปการศึกษา 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   

- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ จํานวน15 คน 

- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ

อิสระ จํานวน 10 คน 

      2.2 เชิงคุณภาพ 

- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย มีสมรรถนะเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี คิดเปนรอยละ 66.67  อยูในระดับดี 

        2.3 ผลสะทอน 

จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรยีนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ 

ประกอบอาชีพอิสระ และมีผู เรียนท่ีประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระท่ีหลากหลาย ไดแก 

รานอาหาร-เครื่องดื่ม-เบเกอรี่  ธุรกิจโรงแรม  การขายออนไลน ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ  ธุรกิจเสริมความ

งาม เปนตน 
 

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย คุณภาพอยู

ในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      3.1 เชิงปริมาณ 

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรอื 

งานวิจัย  จํานวนท้ังสิ้น 19  ผลงาน 

       3.2 เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  

ภายในสถานศึกษา และนําผลงานท่ีชนะการประกวดแขงขัน เขาประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับ

รางวัล ในระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

        3.3 ผลสะทอน 

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  ท่ีเกิดจากความรูของผูเรียนสามารถใชงานไดจริง  

เปนท่ียอมรับ และทําใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน พรอมท่ีจะวางแผนพัฒนา ตอยอดผลงาน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป 
 

4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      4.1 เชิงปริมาณ 

ผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33 จัดโดยสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง จํานวน 134 คน 

      4.2 เชิงคุณภาพ  

            วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการสนับสนุน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา แสดงศักยภาพ

ความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ โดยฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ ชุดฝกท่ีเพียงพอ    
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   4.3 ผลสะทอน 

วิทยาลัยเห็นความสําคัญดานทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา จึงสงเสริม 

สนับสนนุการประกวดแขงขันอยางสมํ่าเสมอ  สงผลใหไดรับรางวัลในระดับภาคทุกสาขาวิชา 
 

5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  คุณภาพอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      5.1 เชิงปริมาณ 

ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 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 

จํานวนผูเรียนท่ีผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

จํานวน 626 จากผูเขาสอบ 764 คน 

      6.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูเรียนท่ีผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-

NET)  คิดเปนรอยละ 77.96  

      6.3 ผลสะทอน 

จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  สูงถึงรอยละ 77.96  สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 

7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ยอดเย่ียม  

คะแนน 5 คะแนน 

      7.1 เชิงปริมาณ 

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 676 คน จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 676 คน คิดเปน รอยละ 

100 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมีความรู และทักษะวิชาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา

ตอของทุกสาขาวิชา ครบ 100% 

7.3 ผลสะทอน 

ผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยปการศึกษา 2560  ทํางานในสถานประกอบการ  

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอก และ

ชุมชน 

 

2) ดานทักษะและการประยุกตใช 

  ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะ

ชีวิตเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับการศึกษาสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการ

ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ  พอใช  คะแนน 2.86 โดยมีผลการ

ประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

1.1 เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขา 525  คน สําเร็จการศึกษา  284  คน 

- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขา 661  คน สําเรจ็การศึกษา  441  คน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 54.10 

- ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 67.72 

ผูสําเร็จการศึกษารวมท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) รอยละ 66.13  วิทยาลัยฯ ดูแลและติดตามนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด มีการสรางความสัมพันธท่ีดี

ระหวางครู วิทยาลัยและผูปกครอง รวมกันแกไขปญหานักเรียนท่ีมีความเสี่ยง สงผลใหผูสําเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2561 เพิ่มสูงข้ึนกวาปการศึกษา 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   

- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ จํานวน15 คน 

- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ

อิสระ จํานวน 10 คน 

        2.2 เชิงคุณภาพ 

- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย มีสมรรถนะเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี คิดเปนรอยละ 66.67  อยูในระดับดี 

        2.3 ผลสะทอน 

จากผลการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรยีนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือ การ 

ประกอบอาชีพอิสระ และมีผู เรียนท่ีประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระท่ีหลากหลาย ไดแก 

รานอาหาร-เครื่องดื่ม-เบเกอรี่  ธุรกิจโรงแรม  การขายออนไลน ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ  ธุรกิจเสริมความ

งาม เปนตน 
 

3. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย คุณภาพอยู

ในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      3.1 เชิงปริมาณ 

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ 

งานวิจัย  จํานวนท้ังสิ้น 19  ผลงาน 

       3.2 เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  

ภายในสถานศึกษา และนําผลงานท่ีชนะการประกวดแขงขัน เขาประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับ

รางวัล ในระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

        3.3 ผลสะทอน 

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  ท่ีเกิดจากความรูของผูเรียนสามารถใชงานไดจริง  

เปนท่ียอมรับ และทําใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน พรอมท่ีจะวางแผนพัฒนา ตอยอดผลงาน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป 
 

4. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      4.1 เชิงปริมาณ 

ผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33 จัดโดยสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง จํานวน 134 คน 

      4.2 เชิงคุณภาพ  

            วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการสนับสนุน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา แสดงศักยภาพ

ความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ โดยฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ ชุดฝกท่ีเพียงพอ    
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4.3 ผลสะทอน 

วิทยาลัยเห็นความสําคัญดานทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา จึงสงเสริม 

สนับสนุนการประกวดแขงขันอยางสมํ่าเสมอ  สงผลใหไดรับรางวัลในระดับภาคทุกสาขาวิชา 
 

5. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  คุณภาพอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      5.1 เชิงปริมาณ 

ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 558 คน จาก 803 คน 

      5.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามีความรูในภาคทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ 

สงผลใหผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ ดี   

      5.3 ผลสะทอน 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

มีนักเรียนนักศึกษาผานเกณฑการประเมินในการสอบครั้งแรกรอยละ 69.49 
 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คุณภาพอยูในระดับ 

ดีเลิศ  คะแนน 4 คะแนน 

      6.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนท่ีผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

จํานวน 626 จากผูเขาสอบ 764 คน 

      6.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูเรียนท่ีผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-

NET)  คิดเปนรอยละ 77.96  

      6.3 ผลสะทอน 

จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  สูงถึงรอยละ 77.96  สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 

7. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ยอดเย่ียม  

คะแนน 5 คะแนน 

      7.1 เชิงปริมาณ 

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 676 คน จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 676 คน คิดเปน รอยละ 

100 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมีความรู และทักษะวิชาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา

ตอของทุกสาขาวิชา ครบ 100% 

7.3 ผลสะทอน 

ผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยปการศึกษา 2560  ทํางานในสถานประกอบการ  

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอก และ

ชุมชน 

 

3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

      ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ

กิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและ รักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนาท่ีของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสาธารณะ 

และมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม 

      ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ พอใช  

คะแนน 2.57 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. การดูแลและแนะแนวผูเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

1.1 เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปท่ี 3 แรกเขา 525  คน สําเร็จการศึกษา  284  คน 

- จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปท่ี 2 แรกเขา 661  คน สําเรจ็การศึกษา  441  คน 

1.2 เชิงคุณภาพ 

- ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. คิดเปนรอยละ 54.10 

- ผูสําเร็จการศึกษา ปวส. คิดเปนรอยละ 67.72 

ผูสําเร็จการศึกษารวมท้ังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 66.13  วิทยาลัยฯ ดูแลและติดตามนักเรียน นักศึกษาอยางใกลชิด มีการสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางครู วิทยาลัยและผูปกครอง รวมกันแกไขปญหานักเรียนท่ีมีความเสี่ยง สงผลใหผูสําเร็จ

การศึกษาปการศึกษา 2561 เพิ่มสูงข้ึนกวาปการศึกษา 2560 (ปการศึกษา 2560 มีผูสําเร็จการศึกษารอยละ 

58.07) 

1.3 ผลสะทอน 

  จากการสํารวจของวิทยาลัยพบวาสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จ

การศึกษาอยูในระดับ ดีมาก 
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2. ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม  คะแนน 5 

คะแนน 

2.1 เชิงปริมาณ 

- จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.1,517 คน ระดับ ปวส. 1,264 คน รวมท้ังสิ้น 2,781 คน 

- จํานวนผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 2,675 คน 

      2.2 เชิงคุณภาพ 

ผูเรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค คิดเปนรอยละ 96.18 มี

คุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

       2.3 ผลสะทอน 

สถานประกอบการพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํา คาเฉลี่ย 3.51 -5.00 คิด 

เปนรอยละ 95.44 
 

3. ผูเรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพอยูใน

ระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน 

      3.1 เชิงปริมาณ   

- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมายท่ีผานการพัฒนาเปนผูประกอบการหรือการประกอบ

อาชีพอิสระ จํานวน15 คน 

- จํานวนผูเรียนประสบความสําเร็จสูการเปนผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพ

อิสระ จํานวน 10 คน 

      3.2 เชิงคุณภาพ 

- จํานวนผูเรียนกลุมเปาหมาย มีสมรรถนะเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี คิดเปนรอยละ 66.67  อยูในระดับดี 

      3.3 ผลสะทอน 

จากผลการสง เสริม สนับสนุนและพัฒนาผู เรียนให มีสมรรถนะในการเปน

ผูประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ และมีผูเรียนท่ีประสบความสําเร็จการประกอบอาชีพอิสระท่ี

หลากหลาย ไดแก รานอาหาร-เครื่องดื่ม-เบเกอรี่  ธุรกิจโรงแรม  การขายออนไลน ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ  

ธุรกิจเสริมความงาม เปนตน 
 

4. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย คุณภาพอยู

ในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      4.1 เชิงปริมาณ 

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ 

งานวิจัย  จํานวนท้ังสิ้น 19  ผลงาน 
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      4.2 เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทําผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  

ภายในสถานศึกษา และนําผลงานท่ีชนะการประกวดแขงขัน เขาประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับ

รางวัล ในระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับ ดี 

      4.3 ผลสะทอน 

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  ท่ีเกิดจากความรูของผูเรียนสามารถใชงานไดจริง  

เปนท่ียอมรับ และทําใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน พรอมท่ีจะวางแผนพัฒนา ตอยอดผลงาน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป 
 

5. ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ คุณภาพอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      5.1 เชิงปริมาณ 

ผูเรียนท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะวิชาชีพ ครั้งท่ี 33 จัดโดยสมาคมวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย กลุมภาคกลาง จํานวน 134 คน 

      5.2 เชิงคุณภาพ  

            วิทยาลัยมีแผนงาน โครงการสนับสนุน มุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา แสดงศักยภาพ

ความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ โดยฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ ชุดฝกท่ีเพียงพอ       

 

5.3 ผลสะทอน 

วิทยาลัยเห็นความสําคัญดานทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา จึงสงเสริม 

สนับสนุนการประกวดแขงขันอยางสมํ่าเสมอ  สงผลใหไดรับรางวัลในระดับภาคทุกสาขาวิชา 
 

6. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  คุณภาพอยูในระดับ ดี  คะแนน 3 คะแนน 

      6.1 เชิงปริมาณ 

ผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จํานวน 558 คน จาก 803 คน 

      6.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษามีความรูในภาคทฤษฏี และมีทักษะในการปฏิบัติตามสาขาวิชาชีพ 

สงผลใหผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก อยูในระดับ ดี   

      6.3 ผลสะทอน 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชพีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

มีนักเรียนนักศึกษาผานเกณฑการประเมินในการสอบครั้งแรกรอยละ 69.49 
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) คุณภาพอยูในระดับ 

ดีเลิศ  คะแนน 4 คะแนน 

      7.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเรียนท่ีผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)  

จํานวน 626 จากผูเขาสอบ 764 คน 

      7.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละของผูเรียนท่ีผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-

NET)  คิดเปนรอยละ 77.96  

      7.3 ผลสะทอน 

จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  สูงถึงรอยละ 77.96  สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
 

8. การมีงานทําและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ยอดเย่ียม  

คะแนน 5 คะแนน 

      8.1 เชิงปริมาณ 

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2560 มีงานทําในสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จํานวน 676 คน จากผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 676 คน คิดเปน รอยละ 

100 

8.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยมีความรู และทักษะวิชาชีพ 

สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา

ตอของทุกสาขาวิชา ครบ 100% 

8.3 ผลสะทอน 

ผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยปการศึกษา 2560  ทํางานในสถานประกอบการ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ เปนท่ียอมรับจากหนวยงานภายนอก และ

ชุมชน 
 

9. การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม คะแนน 5 

คะแนน 

            9.1 เชิงปริมาณ :  

จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 20 กิจกรรม 

            9.2 เชิงคุณภาพ :  

ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับยอดเยี่ยม 
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            9.3 ผลสะทอน :  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผูไดรับการยอมรับจากชุมชม จากการใหบริการ

ชุมชนและจิตอาสา โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานภายนอก เชนกิจกรรม Aksorn 

minimarathon เปนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระดมทุนในการจัดซ้ือเครื่องมือแพทย โดยอาศัยความรวมมือจาก 

ผูปกครอง นักเรยีน ชุมชน เมืองพัทยา และหนวยงานอ่ืนในการจัดกรรมในครั้งนี้ 
 

4.1.2 จุดเดน  

 1. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ท้ังหมดของปการศึกษา 2560 มีงานทําในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระและ

ศึกษาตอ มีจํานวนท้ังหมด คิดเปน 100% 

      2. วิทยาลัยฯจัดโครงการและกิจกรรม ท่ีทําใหผูเรียนผูเรียน มากกวารอยละ 80 มีคุณธรรม 

จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะ

ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา ภูมิปญญา

ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

      3. ไดมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา 

โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา

โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม  
     

4.1.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

 1. เพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. 

 2. พัฒนาผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ ใหไดรางวัลระดับชาติ 

 3. พัฒนาผลการแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ใหไดรางวัลระดับชาติ 

 4. เพิ่มอัตราสวนจํานวนผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
 

4.1.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

 1. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและแนะแนวผูเรียนใหผูสําเร็จการศึกษาในระดับปวช. เพิ่มข้ึน โดย

พัฒนาหรือเพิ่มโครงการ กิจกรรมท่ีมีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. สงเสริมการสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพ ในระดับชาติ โดยรวมมือกับหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของเพื่อเขารวม 

 3. สงเสริมการสงนักเรียนไปแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ในระดับชาติ โดยรวมมือกับหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของเพื่อเขารวม 

 4. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริม จํานวนอัตราสวนผูเรียนท่ีวิทยาลัยฯเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน

ใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระมีกลุมเปาหมาย ตอ  จํานวนนักศึกษา

ประสบความสําเร็จมีสมรรถนะการเปนผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ ใหมากข้ึน 
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4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

     4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 

      1) ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา  

  สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน 

สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดมิ หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมให

ทันตอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความรวมมือกับสถาน

ประกอบการหรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ      

           ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดี คะแนน 

4.25 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  ผลการประเมินอยูในระดับ 

ยอดเย่ียม  คะแนน 5 คะแนน  

     1.1 เชิงปริมาณ 

   ประเภทวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังหมดมีการพัฒนา ใหเปนหลักสูตรฐาน

สมรรถนะอยางเปนระบบ  

          1.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ  อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม 

             1.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดรับความรวมมือจากฝายบริหารทรัพยากร 

ฝายวิชาการ อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และสถานประกอบการ ใน

การสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 

  2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม

หรือกําหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ผลการประเมินอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน            

           2.1 เชิงปริมาณ 

   สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม จํานวน 9 สาขาวิชา  

          2.2 เชิงคุณภาพ 

   สาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุง

รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม รอยละ 60.00  

          2.3 ผลสะทอน 

   ภาษาจีนไดรับความรวมมือจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึง

ขอรับการจัดสรรครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผานสํานักงานตวัแทนฮั่นปนประจาํประเทศไทย 
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  3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด

เย่ียม คะแนน 5 คะแนน 

        3.1 เชิงปริมาณ 

   แผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพเปนจํานวน รอยละ 100 

         3.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

        3.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ

จัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารยประจํา

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มาอบรมใหกับครูผูสอนในหัวขอการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ  
 

  4. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน 

       4.1 เชิงปริมาณ 

   จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญและนําไปใชในการจัดการเรยีนการสอน จํานวน 69 คน จากครูท้ังหมด 69 คน 

        4.2 เชิงคุณภาพ 

   ครูผูสอนท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 100 

        4.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ

จัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารยประจํา

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มาอบรมใหกับครูผูสอนในหัวขอการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ 

 

2) ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจํานวนตามเกณฑท่ีกําหนด ไดรับการพัฒนา

อยางเปนระบบ ตอเนื่อง เพื่อเปนผูพรอมท้ังดานคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

จัดการเรียนการสอน     ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตอบสนองความตองการของผูเรียนท้ังวัยเรียนและวัยทํางาน 

ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา แตละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ แตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูจัดการเรียน

การสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
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          ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก  

คะแนน 4.67 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1. การจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ  คะแนน 4 คะแนน 

            1.1 เชิงปริมาณ  

      1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จํานวน 

55 คน 

      2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน จํานวน 55 คน 

จากจํานวนครูท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 

      3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จํานวน 55 คน จากจํานวนครูท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 

      4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง การ

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน  55 คน จากจํานวนครูท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 

      5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหา

การจัดการเรียนรู จํานวน 55 คน จากจํานวนครูท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 

            1.2 เชิงคุณภาพ 

   รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอoรอยละ 79.71 

             1.3 ผลสะทอน 

   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ

ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละ

หลักสูตรสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณมีการพัฒนา

รายวิชาหรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
 

  2. การบริหารจัดการช้ันเรียน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม คะแนน 5 

คะแนน 

            2.1 เชิงปริมาณ  

       1. ครูผูสอนท่ีจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  จํานวน 69 คน 

      2. จํานวนครูผูสอนท่ีมีขอมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจําชั้นเรียน และ

รายวิชาเปนปจจุบัน จาํนวน 55 คน 

      3. จํานวนครูผูสอนท่ีใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมี บรรยากาศท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู จํานวน 55 คน 

      4. จํานวนครูผูสอนท่ีใชวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจ ในการ

เรียน จํานวน 55 คน 
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      5. จํานวนครูผูสอนท่ีดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการเรียน และดาน

อ่ืน ๆ จํานวน 69 คน 

                 2.2 เชิงคุณภาพ 

   ครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน รอยละ รอยละ 87.83 

                 2.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ

จัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะโดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญคือ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารยประจํา

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มาอบรมใหกับครูผูสอนในหัวขอการจัดทําแผนการสอนฐานสมรรถนะ 

  

  3. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม  คะแนน 5 คะแนน 

            3.1 เชิงปริมาณ 

   หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 63 หอง 

            3.2 เชิงคุณภาพ 

   รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความ เร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 81.92 

            3.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยใชเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงผานใยแกวนําแสง ของบริษัท 

CAT internet  ท่ีความเร็ว 270 Mbps 

 

3) ดานการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากรสภาพแวดลอมภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณ

ของสถานศึกษาท่ีมีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

          ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก  

คะแนน 4.90 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1. การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม

คะแนน 5 คะแนน 

        1.1 เชิงปริมาณ :  

      1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ  

จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100  ของครูผูสอนท้ังหมด 
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      2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100  ของครูผูสอนท้ังหมด 

      3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนท้ังหมด 

      4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ  

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนท้ังหมด 

      5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ

ท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนท้ังหมด 

        1.2 เชิงคุณภาพ 

   รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 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 

   ผูบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม ในการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารวม 4 รายการประเมิน   มีคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ 

          2.3 ผลสะทอน 

   สถานประกอบการท่ีทําความตกลงรวมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี

ความพึงพอใจตอ ผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม โดยมากกวารอยละ 80 มีคา

ความพึงพอใจ ในระดับด ี
 

   3.การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  

        3.1 เชิงปริมาณ 

   มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีความเร็ว 270 Mbps 
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                  3.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษา อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

             3.3 ผลสะทอน 

   สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน โดยใช ระบบ โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School Information 

System Advance (SISA)   
 

  4. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี    ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม   

คะแนน 5 คะแนน 

       4.1 เชิงปริมาณ  

      1. รอยละของสาขาวชิาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ 

20 

      2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ  28.01 

       4.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับ

ยอดเยี่ยม 

       4.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ

ภาคี โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน ท้ังคณะครู ผูปกครอง ผูเรียน สถานประกอบการ ครอบคลุมทุกสาขา  
 

  5. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด

เย่ียม   คะแนน 5 คะแนน 

       5.1 เชิงปริมาณ 

  ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน คิดเปน

รอยละ 100 

  5.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

       5.3 ผลสะทอน 

   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ ระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ไดแก สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมรถยนต สถาน

ประกอบการประเภทธุรกิจท่ีพักแรมสถานประกอบการประเภทธุรกิจดานโลจิสติกส หนวยงานสังกัด

สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรม หนวยงานราชการ  สถานประกอบการเอกชน           
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  6. อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม   คะแนน 5 คะแนน 

       6.1 เชิงปริมาณ 

   รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการ หรือโรงฝกงานท่ีไดรับการ พัฒนาใหเอ้ือ

ตอการจัดการเรียนรู คิดเปนรอยละ 100 

       6.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง

ฝกงานหรืองานฟารม  อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

       6.3 ผลสะทอน 

   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของเขามาใชบริการ อาคาร

สถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม  ไดแก  โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ โรงเรียนอักษร

พัทยา โรงเรียนอักษรศึกษา ใชสถานท่ีหอประชุมนิคม กาญจนา ในการจัดกิจกรรมวันแหงความสําเร็จ  บริษัท 

มิตรยนต จํากัด จัดกิจกรรม กิจกรรมอบรมใหความรูทางทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชางยนตสภากาชาดไทย

รวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีคณะครูและนักเรียนเขารวมกิจกรรม ท่ี

หอง 301 
 

  7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน    ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม   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 ยอดเย่ียม   คะแนน 

5 คะแนน 

       8.1 เชิงปริมาณ 

   รอยละของผูเรียนท่ีใชบริการแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ คิดเปนรอยละ  

82.99% 
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       8.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ อยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

       8.3 ผลสะทอน 

   ความพึงพอของผูใชบริการท่ีมีตอแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ มากกวา

รอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี 
 

  9. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ผลการประเมินอยูในระดับยอดเย่ียม   คะแนน 5 คะแนน 

  9.1 เชิงปริมาณ 

   ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ท่ีความเร็ว 270 Mbps และครอบคลุม

พื้นท่ีใชงาน และสถานศึกษา   

       9.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา   อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

       9.3 ผลสะทอน 

   ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี 
 

  10. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน

ผลการประเมินอยูในระดับยอดเย่ียม คะแนน 5 คะแนน 

      10.1 เชิงปริมาณ 

   จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอน68 หองจาก 83 หอง 

       10.2 เชิงคุณภาพ 

   รอยละของหองเรียนหองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการ

จัดการเรียนการสอนคิดเปนรอยละ 81.92 

       10.3 ผลสะทอน 

   ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี 
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4) ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสําเร็จในการดาํเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสําคัญ

ท่ีหนวยงาน ตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย  โดยความรวมมือของผูบริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมท้ังการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

            ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก  

คะแนน 5.00 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1. การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี  ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ีย 

คะแนน 5 คะแนน 

1.1 เชิงปริมาณ   

      1.รอยละของสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีคิดเปนรอยละ 20 

      2. รอยละของผูเรียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเปนรอยละ  28.01 

      1.2 เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินและขอมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูในระดับยอด 

เยี่ยม 

 1.3 ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ดําเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิ 

ภาคี โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน ท้ังคณะครู ผูปกครอง ผูเรียน สถานประกอบการ ครอบคลุมทุกสาขา 
  

            2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด

เย่ียม คะแนน 5 คะแนน 

2.1 เชิงปริมาณ 

ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

คิดเปนรอยละ 100 

      2.2 เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  อยู 

ในระดับ ยอดเยี่ยม 

      2.3 ผลสะทอน 

องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ ระดม 

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ไดแก สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมรถยนต สถาน

ประกอบการประเภทธุรกิจท่ีพักแรมสถานประกอบการประเภทธุรกิจดานโลจิสติกส หนวยงานสังกัด

สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรม หนวยงานราชการ  สถานประกอบการเอกชน  
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3. การบริการชุมชนและจิตอาสา  ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม   คะแนน5 

คะแนน 

      3.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 20 กิจกรรม 

      3.2 เชิงคุณภาพ  

ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับยอด 

เยี่ยม 

       3.3 ผลสะทอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผูไดรับการยอมรับจากชุมชม จากการใหบริการ 

ชุมชนและจิตอาสา โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานภายนอก เชนกิจกรรม Aksorn 

minimarathon เปนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระดมทุนในการจัดซ้ือเครื่องมือแพทย โดยอาศัยความรวมมือ

จาก ผูปกครอง นักเรยีน ชุมชน เมืองพัทยา และหนวยงานอ่ืนในการจดักรรมในครั้งนี้ 
 

4. ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา  

ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม   คะแนน 5 คะแนน 

      4.1 เชิงปริมาณ 

ความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต ท่ีความเร็ว 270 Mbps และครอบคลุมพื้นท่ี 

ใชงาน และสถานศึกษา   

      4.2 เชิงคุณภาพ 

ผลการประเมินและขอมูลระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช งานดาน 

สารสนเทศภายในสถานศึกษา   อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

      4.3 ผลสะทอน 

ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการใช 

งานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี 
 

5. การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม   คะแนน 5 คะแนน 

      5.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ในการ 

จัดการเรียนการสอน 68 หอง  จาก 83 หอง 

      5.2 เชิงคุณภาพ 

รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการท่ีมีระบบอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงในการ 

จัดการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 81.92 
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      5.3 ผลสะทอน 

ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการ 

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มากกวารอยละ 80 คาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี 
 

4.2.2 จุดเดน  

1. วิทยาลัยมีการศึกษาความตองการของตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนาหรือการปรับปรุง

หลักสูตร มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร มี

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ เพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการ

ของตลาดแรงงาน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนาและมีการติดตาม ประเมินผล และ

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีไดจากการพัฒนา อยางตอเนื่อง 

            2.  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการให ครูผูสอนมีการวิเคราะหหลักสูตร

รายวิชา เพื่อกําหนดหนวยการเรียนรูท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการ

จัดการเรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัด การเรียนรูท่ีหลากหลาย 

แผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรูท่ี

เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน มีมีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธกีารท่ีหลากหลาย  

            3. วิทยาลัยจัดใหครูผูสอนมีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล มีขอมูลสารสนเทศหรือ

เอกสารประจําชั้นเรียนและรายวิชา ใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู เปนผูเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลชวยเหลือผูเรียนรายบุคคลดานการ

เรียนและดานอ่ืนๆ 

            4.   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาดําเนินการใหมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อ

สงเสริมใหครูผูสอนเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ใชในการ

จัดการเรียนการสอน การสืบคน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 

            5) วิทยาลัยจัดใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ 

ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผลการพัฒนาตนเองมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม 

ไดรับการยอมรบั หรือเผยแพร 

            6) วิทยาลัยจัดใหมีขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหารวิทยาลัย มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ 
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            7) วิทยาลัยดํา เนินการจัดการอาชีว ศึกษาระบบทวิภาคี  ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด ครบท้ัง 5 ข้ันตอน 

            8) วิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ

อาชีวศึกษาในประเทศ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครูผู เชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน

ประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

            9) วิทยาลัยดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอ

การใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของวิทยาลัย 

            10) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค ประกอบดวย ระบบไฟฟา ระบบ

ประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมท้ัง การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัย

เทคโนโลยีอักษรพัทยาอยางมีประสิทธิภาพ เพื่ออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแก

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในวิทยาลัย 

            11) วิทยาลัยมีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดท่ีมีความพรอมและเพียงพอ

สําหรับใหครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพื่อสงเสริมการ

เรียนรู มากกวารอยละ 80 

            12) วิทยาลัยมีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให

เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ในดานความสะดวก รวดเร็ว 

ถูกตอง ทันเหตุการณ ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศระหวางวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยากับสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาและ

หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

            13) วิทยาลัยมีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการ

วิชาชีพ และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริม

ใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
 

4.2.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

1. เพิ่มจํานวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม   

2. เพิ่มจํานวนครูผูสอนใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน             

3. เพิ่มจํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

4. เพิ่มจํานวนครูผูสอนท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 

5. เพิ่มจํานวนครูผูสอนท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการ

สอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
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6.เพิ่มจํานวนครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการ

เรียน การสอน 

7.เพิ่มจํานวนครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการ

เรียนรู 
 

4.2.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

1. ดําเนินการใหสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาเพิ่มเติม  ใหครบทุกสาขา 

2. พัฒนากระบวนการในการสรรหาบุคลากรครูผูสอนใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน 

3. จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหครูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน หรือจัดหา

ครูท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวมาเพิ่มเติม 

          4. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนใหมีแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาท่ีสอน 

          5. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนใหมีจัดการเรียนการ

สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอน ท่ีหลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 

          6. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนท่ีใชสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียน การสอน 

          7. ควบคุม กํากับ ติดตาม และจัดกิจกรรมโครงการใหความรูแก ครูผูสอนท่ีครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู 

          8. สงเสริมสนับสนุนการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

           4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ 

1) ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

  สถานศึกษามีการสรางความรวมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ  ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เพื่อพัฒนาผูเรียนและคนในชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู 

  ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดีมาก  

คะแนน 4.80 โดยมีผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

         1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม 

คะแนน 5 คะแนน 
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       1.1 เชิงปริมาณ  

      1. จํานวนครูผูสอนท่ีจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม การพัฒนาวิชาชีพ 

จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100  ของครูผูสอนท้ังหมด 

      2. จํานวนครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 

จํานวน 69 คน คิดเปน รอยละ 100  ของครูผูสอนท้ังหมด 

   3. จํานวนครูผูสอนท่ีนําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพมาใช

ในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนท้ังหมด 

   4. จํานวนครูผูสอนท่ีมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนา วิชาชีพ 

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนท้ังหมด 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีมีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการ พัฒนาวิชาชีพ

ท่ีไดรับการยอมรับหรือเผยแพร จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอนท้ังหมด 

       1.2 เชิงคุณภาพ : รอยละของครูผูสอนท่ีไดรับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

รอยละ 87.83 ระดับ ยอดเยี่ยม 

       1.3 ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ ตอ

สมรรถนะของครูผูสอน ไดแก ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในเรื่อง

งานวิจัย  
 

  2. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ คะแนน 

4 คะแนน 

       2.1 เชิงปริมาณ 

   รอยละของครูและบคุลากรท่ีมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษารอยละ 100 

       2.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมอยูในระดับดี

เลิศ 

       2.3 ผลสะทอน 

   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ บริหาร

สถานศึกษา ไดแกวิทยาลัยฯไดรับความรวมมือจากชุมชน ผูปกครอง  คร-ูอาจารย ในการบริหารสถานศึกษา 
 

  3. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา    ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม   คะแนน 5 คะแนน  

         3.1 เชิงปริมาณ 

   มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการ ภายใน

สถานศึกษาครบทุกฝายท่ีมีประสิทธิภาพ  
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          3.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการสถานศึกษา ในระดับ ยอดเยี่ยม 

           3.3 ผลสะทอน 

   สถานศึกษามีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ี

หลากหลาย ทันสมัย และเปนปจจุบัน  
 

  4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินอยูในระดับ ยอด

เย่ียม  คะแนน 5 คะแนน 

       4.1 เชิงปริมาณ 

   ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

คิดเปนรอยละ 100 

       4.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและขอมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน  

อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 

        4.3 ผลสะทอน 

   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการ ระดม

ทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน ไดแก สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมรถยนต สถาน

ประกอบการประเภทธุรกิจท่ีพักแรมสถานประกอบการประเภทธุรกิจดานโลจิสติกส หนวยงานสังกัด

สถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรม หนวยงานราชการ  สถานประกอบการเอกชน  
 

  5. การบริการชุมชนและจิตอาสา ผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเย่ียม คะแนน 5 

คะแนน 

       5.1 เชิงปริมาณ 

   จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 20 กิจกรรม 

       5.2 เชิงคุณภาพ 

   ผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสาอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม 

       5.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาผูไดรับการยอมรับจากชุมชม จากการ

ใหบริการชุมชนและจิตอาสา โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากหนวยงานภายนอก เชนกิจกรรม Aksorn 

minimarathon เปนกิจกรรมจิตอาสา เพื่อระดมทุนในการจัดซ้ือเครื่องมือแพทย โดยอาศัยความรวมมือจาก 

ผูปกครอง นักเรยีน ชุมชน เมืองพัทยา และหนวยงานอ่ืนในการจัดกรรมในครั้งนี้ 
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2) ดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

 สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย โดย

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือรวมกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ ท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนไดตาม วัตถุประสงค และเผยแพรสูสาธารณชน  

 ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพอยูในระดับ ดี  คะแนน 3.50 โดยมี

ผลการประเมินตามรายการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 

  1. ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ผลการ

ประเมินอยูในระดับ ดี คะแนน 3 คะแนน 

          1.1 เชิงปริมาณ 

จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัย ในปการศึกษา 

2561 มีจํานวนท้ังสิ้น 19  ผลงาน 

      1.2 เชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยดําเนินการใหผูเรียนจัดทํา ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  

ในสถานศึกษา และนําผลงานท่ีผานการคัดเลือก ไปประกวดสิ่งประดิษฐและสื่อการเรียนรู ไดรับรางวัล ใน

ระดับภาค มีคุณภาพอยูในระดับดี 

          1.3 ผลสะทอน 

ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  ท่ีเกิดจากความรูของผูเรียน  ท่ีไดรับการอบรม สั่ง 

สอนจากคณะอาจารย สามารถใชงานไดจริง เปนท่ียอมรับ และทําใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน พรอมท่ีจะ

วางแผน พัฒนา ตอยอด ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของผูเรียนในรุนตอไป 
 

       2. การจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ   คะแนน 4 คะแนน 

       2.1 เชิงปริมาณ   

      1. จํานวนครูผูสอนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  

     2. จํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชาท่ีสอน จํานวน 55  คน 

จากจํานวนครู ท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอน 

      3. จํานวนครูท่ีจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู ดวย

เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จํานวน 55  คน จากจํานวนครู ท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของ

ครูผูสอน 

     4. จํานวนครูท่ีใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงการ

เรียนรูในการจัดการเรียนการสอน จํานวน 55  คน จากจํานวนครู ท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของ

ครูผูสอน 

   5. จํานวนครูผูสอนท่ีทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรูและ แกปญหา

การจัดการเรียนรู จํานวน 55  คน จากจํานวนครู ท้ังหมด 69 คน คิดเปนรอยละ 79.71 ของครูผูสอน 
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        2.2 เชิงคุณภาพ 

   รอยละของครูผูสอนท่ีมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน รอยละ รอยละ 

79.71 

        2.3 ผลสะทอน 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยาไดรับความรวมมือจากฝายบริหารทรัพยากร 

ฝายวิชาการ อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ และสถานประกอบการ ใน

การสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
 

4.3.2 จุดเดน  

 1) การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวม

กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนําผล

การพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 

ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผยแพร 

  2) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา    ผูบริหารจัดใหมีขอมูล

พื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ มีการใชขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และ

มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ 

 3) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน     วิทยาลัยมีการสรางเครือขายความรวมมือ

ในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการอาชีวศึกษา ในประเทศและ ในดานครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถ่ิน ครู

ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ ดานงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ และ

มีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 4) การบริการชุมชนและจิตอาสา วิทยาลัยมีการบริหารจัดการการบริการชุมชนการบริการวิชาการ

การบริการวิชาชีพและจิตอาสาโดยการมีสวนรวมของผูบริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และ

สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 
 

4.3.3 จุดท่ีควรพัฒนา  

      1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม   ผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ  ควรเพิ่มเติมใน

การใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

      2. การแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ควรไดรับการพัฒนาใหไดรับรางวัลเพิ่มในระดับชาติ 
 

4.3.4 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  

 1. สงเสริมสนับสนุนการใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 2. สงเสริมการสงนักเรียนไปแขงขันสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ในระดับชาติ โดยรวมมือกับหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของเพื่อเขารวมในระดับท่ีสูงข้ึน 
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สวนท่ี 5 

ผลการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดี (Best Practice) 

             
“กิจกรรมสรางจิตสาธารณะแบบมีสวนรวมกับชุมชน” 
 

5.1 ความสําคัญและความเปนมา  

             การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการท่ีบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุน ทําประโยชนในเรื่อง

ตางๆ โดยการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การบริหารงาน การชวยเหลือและทําประโยชน และการรับผิดชอบ

รวมกันการบริหารการมีสวนรวมทางการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน ครู ผูบริหาร ผูปกครองและชุมชน มีสวน

รวมอยางจริงจัง ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนา ทําแผนการเรียนการเรียน และการติดตามประเมินผล  เปนการ

บริหารงานแบบผูรวมงานทุกคนมีสวนรวมมุงเนนใหทุกคนรวมวางแผน และปฏิบัติตามแผนไดจริง  มีเปาหมาย

ของการปฏิบัติงานท่ีคํานึงถึงผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับผูบริหารและผูรวมงาน ซ่ึงเปนไปตามท่ีตกลงรวมกัน 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชนและจิตอาสา การบริการวิชาการ การ

บริการวิชาชพี และจิตอาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนและชุมชน 

สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสา โดยใชวิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม โดยวิทยาลัยไดจัด

กิจกรรมจิตสาธารณะของสถานศึกษา  เปนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เนนรวมกัน

ออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน รวมสรุปและประเมินผลการจัด

กิจกรรม รวมรายงานผล พรอมท้ังประชาสัมพันธเผยแพรผลการจัดกิจกรรม 
 

5.2 วัตถุประสงค 
 

5.2.1 เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร ครู ผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมจิต

สาธารณะ  

5.2.2  เพื่อสรางความสํานึกรับผิดชอบ 

5.2.3  เพื่อสรางพลังความสามัคคี 

5.2.4  เพื่อสรางความซ่ือสัตย 
 

5.3 กรอบแนวคิด 

การมีจิตสาธารณะนั้นเปนเรื่องสําคัญท่ีเราควรกระทํา เพื่อสังคมท่ีนาอยูตอไป และกอใหเกิด

ความเขมแข็งของสังคม สงผลให การเมือง เศรษฐกิจ ศีลธรรมในสังคมนั้นดีข้ึน  การท่ีมนุษยในสังคมจะ

แสดงออกซ่ึงการมีจิตสาธารณะนั้นเปนเรื่องท่ียาก หากไมไดรับการเลี้ยงดูมาแบบสงเสริมหรือเอ้ือตอการเกิด

พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ สังคมก็จะเปนไปแบบเห็นแกตัว คือตัวใครตัวมัน ไมสนใจสังคมรอบขางคิดแต

ประโยชนแหงตนเทานั้น ชุมชนออนแอ ขาดการพัฒนา เพราะตางคนตางอยู สภาพชุมชนมีสภาพเชนไรก็ยังคง

เชนนั้น ไมเกิดการพัฒนาและยิ่งนานไปก็มีแตเสื่อมทรุดลงอาชญากรรมในชุมชนอยูในระดับสูง ขาดศูนยรวม

จิตใจ ขาดผูนําท่ีนําไปสูการแกปญหา เพราะคนในชุมชนมองปญหาของตัวเองเปนเรื่องใหญ ขาดคนอาสานํา
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การพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพย กลัวเสียเวลา หรือกลัวเปนท่ีครหาจากบุคคลอ่ืน การมีจิตสาธารณะเปนความ

รับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ ความรูสึกนึกคิด จิตใตสํานึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงอยูในจิตใจ และ

สงผลมาสูการกระทําภายนอก ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จะเห็นวาเกิดจากการขาดจิตสํานึกของคนสวนรวมใน

สังคมเปนสําคัญ จิตสาธารณะจึงเปนสิ่งสําคัญในสังคม เยาวชนตองใหความสําคัญและตระหนักในสิ่งนี้ความ

รับผิดชอบตอตนเอง ดังนั้นวิทยาลัยจึงได   สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมสรางจิตสาธารณะแบบมีสวนรวมกับ

ชุมชน เพื่อ 

1.  สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวม รูถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หนาท่ี ความ

รับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม 

2  .ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเอง คือสวนหนึ่งของสังคมตองมีความ

รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนเรื่องของสวนรวม ท้ังตอประเทศชาติ  

3. ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหาของตนเอง เปนสิ่งท่ี

ตองรับผิดชอบรวมกัน 

         4. ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนให

คนทําความดีท้ังสิ้น ถาปฏิบัติไดจะทําใหตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังกอใหเกิดประโยชนตอสังคมดวยทําใหเรา

สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยตัวอยางหลักธรรมทางศาสนาท่ีเก่ียวของกับตนเอง 
 

5.4 วิธีการดําเนินงาน 

 วิทยาลัยไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของ กิจกรรมสรางจิตสาธารณะแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยมี

พันธกิจ และเปาประสงคดังนี้ 
 

5.5 พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพในสถานประกอบการอยางเก้ือกูลกัน 

  2. สรางเครือขายกับภาคสวนตางๆในการจัดการศึกษา 

3. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

 

5.6 เปาประสงค   

1. ผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะ เปนท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

2. ครูมีความเปนมืออาชีพ สามารถสอนศิษยใหเปนคนดีและรับผิดชอบตอสังคม 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับ

ชุมชน สังคม 

4. สถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการและทักษะวิชาชีพใหแกชุมชน 

วิทยาลัยคํานึงถึงงานจิตสาธารณะท่ีนักเรียน  ครู ผูปกครอง และชุมชน ไดทําแผนงาน 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 กิจกรรมปลกูปาชายเลน 

2. โครงการหลักสูตรระยะสั้น 

            2.1 กิจกรรมการบาํรุงรักษารถจักรยานยนต 

 2.2 กิจกรรมการซอมไฟฟาเบื้องตน 

 2.3 กิจกรรมการพับผาเช็ดปาก 

 2.4 กิจกรรม I design my brooch (ออกแบบเข็มกลัด) 

 2.5 กิจกรรมการตลาดยุคใหม 4.0 

 2.6 กิจกรรมการบัญชีครวัเรือนและ 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 ทุกกิจกรรมท่ีวิทยาลัยไดดําเนินการ ผานเกณฑการประเมินในระดับดีมาก 

เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ประสบความสําเร็จดวยความรวมมือจากผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง 

ชุมชน หนวยงานทองถ่ิน ท่ีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม สําหรับโครงการท่ีเปนท่ีภาคภูมิใจสูงสุดของ

วิทยาลัยและถือเปนกุศลท่ียิ่งใหญ คือ โครงการวิ่งเพื่อการกุศล กิจกรรมอักษรมินิมาราธอน กิจกรรมวิ่ง

เพื่อสมทบทุนจัดซ้ือเครื่องมือแพทยและสรางอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ 150 ปโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม

ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ไดรับเงินบริจาคจํานวนท้ังสิ้น  2,016,524 บาท 
 

 

5.8 บทเรียนท่ีจะไดรับ 

ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานทองถ่ิน มีสวนรวมในการทําประโยชนเพื่อ

สวนรวม ตระหนักเห็นความสําคัญในการชวยเหลือสวนรวมท้ังครอบครัว ชุมชน หมูบาน จังหวัด และ
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ประเทศ มีความสามัคคีปรองดอง ชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากข้ึนวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการทําความ

ดี จิตอาสาของนักเรียน อันเปนท่ียอมรับของผูปกครองและชุมชน ผูปกครองมีความสุขท่ีบุตรหลานมีวินัย

ในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีของพอแม มีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนและสวนรวม จึงสนใจ ใหความ

รวมมือเขารวมกิจกรรมของของวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอมีจํานวนมากข้ึน จนเกิดเปนความนิยมท่ีจะสงบุตร

หลานมาเขาเรียนในวิทยาลัย ชุมชนรับรูการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรมดานจิตอาสาในวิทยาลัย ตื่นตัว ให

ความรวมมือชวยเหลือท้ังดานแรงงานและทุนทรัพย ในการพัฒนาโรงเรียนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ

คุณธรรมอัตลักษณ ของวิทยาลัย ท่ีวา  “การมีจิตสาธารณะ” 
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สวนท่ี 6 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา  

(แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

1. เพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปวช. ใหสูงข้ึน  

2. สงเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพ ในระดับภาค และระดับชาติ  

3. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ

การประกวดแขงขัน ในระดับภาค และระดับชาติ 

4. เสริมสรางและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะใน

การเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพ

อิสระ มีกลุมเปาหมาย ตอ จํานวนนักศึกษา

ประ สบค ว า ม สํ า เ ร็ จ มี ส ม ร ร ถน ะ กา ร เ ป น

ผูประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ เพิ่มข้ึน  

1.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  1.1กิจกรรมการจัดสอนเสริมเรียนปรับระดับ   

คะแนน  

  1.2กิจกรรมประชุมผูปกครองเพื่อพัฒนาผลการ

เรียนอยางเขมขน  

2.โครงการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  

  2.1กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนอยางตอเนื่อง  

  2.2กิจกรรมเครือขายผูปกครอง  

3.โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา  

  3.1กิจกรรมบริหารความเสี่ยง 5 ดาน ( ดานสังคม 

ดานการพนันม่ัวสุม ดานยาเสพติด ดานทะเลาะวิวาท 

ดานความปลอดภัย)  

4.โครงการสงเสริมศักยภาพทางการแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  

  4.1 กิจกรรมการสรางนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

เพื่อการสงแขงขัน ระดับภาคและระดับชาต ิ 

5.โครงการศูนยบมเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา            

  5.1 กิจกรรมอบรมโดยผูเชี่ยวชาญจากเจาของ

ธุรกิจ  

  5.2 กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการธุรกิจ  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามเกณฑการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

             
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 ท่ีเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 

ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกตใช คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรากฏผลดังตาราง

ท่ี 1.1  

ตารางที่ 1.1 ผลการประเมินดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 

(50) 

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ําหนักXคาคะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผูเรียน 3 ดี 2 6 

2 ผูเรยีนมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผูเรยีนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ 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 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดาน

อาชีวศึกษา (V-NET) 
4 ดีเลิศ 3 12 

8 การมีงานทําและศึกษาตอของผูสาํเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 187 

รอยละของคะแนน ดานท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 250 74.8 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา 

อยูในระดับ ดีเลิศ (รอยละ 70.00 – 79.99)  



 
 

     1.1.2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ มี

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชา

เพ่ิมเติม และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะท่ีจําเปนใน

ศตวรรษท่ี 21 ปรากฏผลดังตารางท่ี 1.2  

ตารางที่ 1.2 ผลการประเมินดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 

(10) 

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ําหนักXคาคะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  

5 
 

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปน

ระบบ 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ

ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ

กําหนดรายวิชาเพ่ิมเตมิ 

3 ดี 3 9 

2. การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  

5 
 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัต ิ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 

การจัดทําแผนการจดัการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ี

เนนผูเรียน เปนสําคัญและนําไปใชใน การ

จัดการเรียนการสอน 

4 ดีเลิศ 3 12 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 41  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 82 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 

อยูในระดับ ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู 

ตามมาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน และผูบริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาใหบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว ปรากฏผลดังตารางท่ี 1.3  

ตารางท่ี 1.3 ผลการประเมินดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการ

ประเมิน  

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คา 

น้ําหนัก 

(20) 

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ําหนักXคา

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

1. ครูผูสอน 
  

10 
 

1.1 การจัดการเรยีนการสอน 4 ดีเลิศ 5 20 

1.2 การบริหารจัดการช้ันเรยีน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผูบริหารสถานศึกษา 
  

10 
 

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมสีวนรวม 4 ดีเลิศ 5 20 

2.2 
การบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 5 25 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 90  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 100 90 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 3 ดานครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับ ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.4 ดานการมีสวนรวม 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางท่ี 1.4  

ตารางท่ี 1.4 ผลการประเมินดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 

 

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 

(10) 

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ําหนักXคาคะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5 ยอดเยี่ยม 6 30 

2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจติอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ดานท่ี 4 ดานการมีสวนรวม 

อยูในระดับ  ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.5 ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานท่ี หองเรียน 

หองปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและ

เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือผูรับบริการ เอ้ือตอการจัดการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

ปรากฏผลดังตารางท่ี 1.5  

ตารางท่ี 1.5 ผลการประเมินดานปจจัยพ้ืนฐานโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายการประเมิน 

ขอท่ี รายการประเมิน 

ผลการประเมิน คา 

น้ําหนัก 

(10) 

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

(คาน้ําหนักXคาคะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 

คุณภาพ 

1 
อาคารสถานท่ี หองเรยีน หองปฏบัิติการ โรงฝกงาน 

หรืองานฟารม 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

4 
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชงานดาน

สารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

5 
การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนท่ีไดจาการประเมิน 50  

รอยละของคะแนน ดานท่ี 5 = (ผลรวมคะแนนท่ีได X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคณุภาพสถานศึกษา ดานท่ี 5 ดานปจจยัพ้ืนฐาน 

อยูในระดับ  ยอดเยี่ยม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ดาน ปรากฏผลดังตารางท่ี 1.6  

ตารางท่ี 1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจําแนกเปนรายดาน 

ท่ี ดานการประเมิน 

คา 

นํ้าหนัก 

(100) 

คะแนนท่ีได 

จากการประเมิน 

แตละดาน 

รอยละของคะแนน 

ท่ีไดจากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนท่ีไดจากการประเมิน

ของดาน X นํ้าหนักคะแนนของดาน) / 

คะแนนรวมของดาน 

1 ผูเรยีนและผูสําเรจ็การศึกษา 50 187 (187 x 50) / 250 = 37.40 

2 หลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน 10 41 (41 x 10) / 50 = 8.20 

3 ครูผูสอนและผูบรหิารสถานศึกษา 20 90 (90 x 20) / 100 = 18.00 

4 การมีสวนรวม 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

5 ปจจัยพ้ืนฐาน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

รอยละคะแนนท่ีไดจากการประเมนิในภาพรวม 418 83.60 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

อยูในระดับ ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ขึ้นไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือใหความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

คําส่ัง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คําส่ังแตงตั้งอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คําส่ังแตงตั้งอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
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