
 

 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 
ชื่อสถำนศึกษำ :   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
ที่ตั้ง : เลขที่ 15/17 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนองเกตุใหญ่ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
โทรศัพท์. (038) 222118, (038) 221643         
โทรสำร. (038) 221818           
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Chonburi05        
E-mail Address: blm_iacec@hotmail.com      
Website = www.pattayatech.ac.th  

 

ประวัติและสภำพทั่วไป 
วิทยาลั ย เทคนิค พัทยา  เป็ นสถานศึกษา  สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษ า

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2536  
 โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบปกติ ระบบทวิภาคี  ภาคพิเศษ (เทียบโอน
ประสบการณ์ความรู้)  

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา  มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 15/17 หมู่ที่ 2 ซอยวัดหนองเกตุใหญ่    
ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150  
 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญำ 

คุณธรรมเยี่ยม  =  มีความประพฤติชอบ มีความเมตตากรุณา 
ระเบียบวินัย  เป็นคนดีของสังคม 

เปี่ยมวิชา  =   มีทักษะ ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
ตามสาขาอย่างดีเยี่ยม 

พัฒนาอาชีพ  =   เพ่ือสร้างสรรค์งานและพัฒนาความรู้ 
สู่อาชีพการงานต่อไป  
 

วิสัยทัศน์ 
 

ONE OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION LEADER IN CHONBURI PROVINCE 
หนึ่งในผู้น ำกำรอำชีวศึกษำในจังหวัดชลบุรี 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและ
ของประเทศ 

2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ นักเรียน 
นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยฯ เป็นคนดีของสังคม 



 

 

3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนฝีมือ
แรงงานอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

4. ร่วมมือ บริการ ช่วยเหลือ ชุมชน สังคม ประชาชนในงานด้านอาชีวศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีงานท า และมีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ

ได้ 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   มีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม(แกนมัธยม/
ประถม)  ในระบบและระบบทวิภาคี 
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

1. สาขาวิชาเครื่องกล 
         -  สาขางานยานยนต์ (ปกติ) 
         -  สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี) 

2. สาขาวิชาโลหะการ 
          -  สาขางานเชื่อมโลหะ (ปกติ) 
          -  สาขางานเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี) 
  3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  
         -  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี) 

4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
         -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ปกติ) 
         -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง (ทวิภาคี) 
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ) 
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี) 
   -  สาขางานเทคนิคคอมพวิเตอร์ (ปกติ) 

 

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
1. สาขาวิชาพณิชยการ 

        -  สาขางานการบัญชี (ปกติ) 
        -  สาขางานการขาย (ปกติ) 
        -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ) 
 

      ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

         -  สาขางานการโรงแรม (ปกติ) 
         -  สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี) 
   -  สาขางานการท่องเที่ยว (ปกติ) 
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวส.) 
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 

1. สาขาวิชาเครื่องกล  



 

 

  -  สาขางานเทคนิคยานยนต์  
2. สาขาวิชาโลหะการ  

   -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม  
  3. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
         -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  

4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
        5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์  
 

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
1. สาขาวิชาการบัญชี  

        -  สาขางานการบัญชี  
  2. สาขาวิชาการตลาด  
        -  สาขางานการตลาด   

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
        -  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  
 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  

         -  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
 

หลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 

ประเภทวิชำคหกรรม 
1. สาขาวิชาอาหาร-ขนม 

        -  วิชาอาหารไทย 
        -  วิชาขนมไทย 
   -  วิชาขนมอบ 1, 2 
   -  วิชาเค้ก, คุกก้ี 
   -  วิชาโดนัท-ขนมปัง 

2. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
        -  วิชาเสื้อเบื้องต้น 
        -  วิชาชุดติดกัน 

-  วิชากางเกงสตรี 
-  วิชาเสื้อสมัยนิยม 1 
-  วิชาเสื้อเชิ้ต 
-  วิชากระโปรงเบื้องต้น 

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
        -  วิชาตัดผมชาย 

-  วิชาซอยผม-ดัดผม 
        -   วิชาผมฟรีสไตล์ 
   -  วิชาการแต่งผมชายสมัยนิยม 



 

 

   -  วิชาการเปลี่ยนสีผม 
   -  วิชาการนวดหน้า-แต่งหน้า 

  -  วิชาผมทรงสูง 
 

ประเภทวิชำเกษตรกรรม 
1. สาขาวิชาพืชกรรม 

        -  วิชาปลูกผักยุคใหม่ 
-  วิชาปลูกพืชไร่ยุคใหม่ 
-  วิชาปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย                                                                      

หลักสูตรเสริมอำชีพ (แกนมัธยม) 
 

หลักสูตรฝึกอบรมวิชำชีพ 
- 108 อาชีพ  
-  การท ากล่องแฟนซี 

  -  การท าโบว์แฟนซี 
  -  การท ากะหรี่ปั๊บ 
  -  การท าผ้าบาติก 
  -  การท าขนมไทย 

-  อ่ืน ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

หลักสูตรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์  
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
1. สาขาวิชาเครื่องกล 

         -  สาขางานยานยนต์  
2. สาขาวิชาโลหะการ 

          -  สาขางานเชื่อมโลหะ  
  3. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 
         -  สาขางานเครื่องมือกล  

4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
         -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

ประเภทวิชำพำณิชยกรรม 
1. สาขาวิชาพณิชยการ 

        -  สาขางานการบัญชี  
        -  สาขางานการขาย  
        -  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

         -  สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว (การโรงแรม) 
 

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 



 

 

ประเภทวิชำอุตสำหกรรม 
1. สาขาวิชาเครื่องกล  

         -  สาขางานเทคนิคยานยนต์  
2. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  

          -  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม  
3. สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  

         -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

         -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  
        5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
         -  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์     

6. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
         -  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 
  

ประเภทวิชำบริหำรธุรกิจ 
1. สาขาวิชาการบัญชี 

        -  สาขางานการบัญชี  
2. สาขาวิชาการตลาด  

        -  สาขางานการตลาด  
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

        -  สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  
 

    ประเภทวิชำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  

         -  สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท) 
2. ชมรมลูกเสือวิสามัญ  
 

จ ำนวนบุคลำกร 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา   มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 143 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 5 คน 
(ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการ 4 คน) ข้าราชการ 14 คน  พนักงานราชการ 14 คน ครูพิเศษสอน 52 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 58 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2555) 
 

จ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 
 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา    มีนักเรียน นักศึกษาเรียนระบบปกติ และทวิภาคี ทั้งสิ้น 1,709 คน ระบบเทียบ
โอน 231 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2555) 
 

งบประมำณด ำเนินกำร  
งบประมาณด าเนินการ ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งสิ้น 131,689,929.51  บาท  
 
 

 



 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และเพ่ือเป็นการรองรับการ
ประเมินภายนอก จากส านักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 อนึ่ง ในการด าเนินการของวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามกรอบแนวทางของมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 2  ส่วน  ส่วนที่  1  การจัดการอาชีวศึกษา จ านวน  7  มาตรฐาน  35  ตัวบ่งชี้   และส่วนที่  2  การ
ฝึกอบรมวิชาชีพ   จ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ โดยเริ่มด าเนินการ ตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 1.  ข้ันเตรียมกำร 
  -  ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับบุคลากรและผู้เรียนของวิทยาลัยฯ ให้เห็นความส าคัญและเกิด
ความตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็นของการประกันคุณภาพภายใน  
  -  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ด าเนินการให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  -  จัดท าคู่มือด าเนินงานและสร้างเครื่องมือเพ่ือการติดตามและประเมินผล 
  -  จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 2.  ข้ันกำรด ำเนินงำน 
                     -  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินงานจัดท าตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 
  -  ก ากับติดตาม การด าเนินงานการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  -  ตรวจสอบผลและการแก้ไขปัญหา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นระยะ ๆ  

 

3.  ข้ันรวบรวม สรุปผล และประเมินผล 
  -  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ทั้ง 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ 
  -  สรุป ก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 
 

 4.  ข้ันกำรจัดท ำรำยงำน 
  -  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ เสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 
 
มำตรฐำนและตัวบ่งช้ีที่ดมีำกเรียงตำมล ำดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00  ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ที่มีต่อคุณภาพ    

ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 

  อาชีวศึกษา  (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ    

    ภายใน  1 ป ี
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ 



 

 

                                   ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน  
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ

การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัรฑ์  และคอมพิวเตอร์ 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน 

    ประเทศ หรือต่างประเทศ 
มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ 

    งานวิจัยของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ 

    งานวิจัยของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์ หรือ 

    งานวิจัยของครู 
 
 
 

มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ

สั้น 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

             ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.3  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.4  ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ 

    สั้น 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.6  ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 



 

 

มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 

2.00 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.9  ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
มาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.10  ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการน าความรู้ความสามารถไป

ใช้ประโยชน์ 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชีท้ีด่ีเรียงตำมล ำดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 

  อาชีวศึกษา (V-NET)  ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

    ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
มาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ทีพ่อใช้เรียงตำมล ำดับดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
 

แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำในอนำคต 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยฯ ซึ่งได้จัดท าในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้    
 

          1. แผนพัฒนำผู้เรียน 
1. ด าเนินการประเมินมาตรฐานรายวิชาชีพผู้ส าเร็จการศึกษา และติดตามประเมินผู้ส าเร็จ 

การศึกษาในทุกระดับชั้น และทุกสาขาวิชา    
  2. ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในทุกสาขาวิชาชีพให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

3. การพัฒนาและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการให้กับนักเรีย น
นักศึกษา  
  4. จัดท าหลักสูตรโดยความร่วมมือจากสถานประกอบการ และวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6. ด าเนินการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
  7. จัดหาหนังสือ ต าราเอกสาร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

8. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
 

   2. แผนพัฒนำบุคลำกร และครู อำจำรย์ 
  1. ส่งเสริมให้บุคลากรและครู อาจารย์ ให้ได้รับความรู้เพ่ิมเติมในทุกด้าน โดยการส่งเสริมให้มี
การเพ่ิมวุฒิทางการศึกษา หรือจัดส่งเข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพใน
ด้านการเรียนการสอน 
  2. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่รับผิดชอบอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 



 

 

  3. ส่งเสริมให้บุคลากร และครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  4. ส่งเสริมให้ครู อาจารย์ จัดท าวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

          3.  แผนพัฒนำทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
  1. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาและ
สามารถรองรับการประเมินภายนอก เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

          4.  แผนพัฒนำกำรจัดหำทรัพยำกร 
  1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
  2. โครงการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
 

สิ่งท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1. เอกสาร คู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด รวมทั้งการปฏิรูปการ
เรียนรู้ และการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
  2. การช่วยเหลือด้านงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา จากภาครัฐและเอกชน 
            3. ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา จากสถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ ในท้องถิ่น 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


