คำนำ

ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 2 ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา
มี ส าระบั ญ ญั ติ ก าหนดในมาตรา 48 ให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในและให้ ถื อ ว่ า
การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการกระบวนการบริ ห ารที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก าหนด ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ น า
มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยได้ ก าหนดให้ ส านั ก งานคณะกรรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
พัฒนามาตรฐานในระดับอาชีวศึกษา ที่เรียกว่า “มาตรฐานการอาชีวศึกษา” มาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในส าหรั บ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า ง พั ฒ นาขึ้ น ภายใต้ ม าตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกาศ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง ในการดาเนินการจัดอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพและใช้
ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ การด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การประกั น คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย
8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ ที่มีความชัดเจนในการนาสู่การปฏิบัติ สอดคล้องกับมาตรฐานการการประเมินสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของสานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี ได้ ต ระหนั ก ในเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และนโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่ให้ไว้พร้อมที่จะดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขึ้นให้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลมาตรฐานในแต่ละด้านแต่ ละตัวบ่งชี้ จัดทากรอบแนวทางการวัด
และประเมินตัวบ่งชี้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล วิเคราะห์ผล สรุปผล จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษา
และทิศทางการพัฒนาในอนาคต
รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ นี้ เป็ น การรายงานผลการ ด าเนิ น งานประกั น
คุ ณ ภาพภายในวิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี เ สนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย ฯ และใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาสถา นศึ ก ษาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น
ปณิ ธ า น อั น แน่ ว แ น่ ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ส าร พั ด ช่ า ง ล พบุ รี เ พื่ อ แส ด ง ค ว า มรั บ ผิ ด ช อ บ ที่ มี ต่ อ ก า ร จั ด
การศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้ประสบผลสาเร็จที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

(นายนิติ นาชิต)
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. ประวัติวิทยาลัย
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการอาชีวศึกษา ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง เพื่อเปิดทาการสอน
หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น และหลั ก สู ต รพิ เ ศษอื่ น ๆ รวมทั้ ง การสอนวิ ช าชี พ แก่ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ให้มีจานวนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี
สังกัดกองวิทยาลั ยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2534
ก่อสร้ างด้ว ยเงิน งบประมาณ ประจาปี 2535 จานวนเงิน 33,870,000 บาท โดยนายอัมพร ภักดี ชาติ
ผู้อานวยการกองการศึกษาอาชีพ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ ลบ.466 หมายเลขโฉนดที่
19851 เนื้อที่ 5 ไร่ ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต่อจากกรมส่งเสริ มสหกรณ์ ผู้ครอบครอง
ยิ น ยอมให้ เข้ าใช้ ป ระโยชน์ ก่อ สร้ า งโรงเรี ย นสารพั ดช่ า งลพบุ รี ตามหนั งสื อกรมธนารั กษ์ ด่ ว นมาก ที่ กค
0407/10744 ลงวันที่ 20 ธั นวาคม 2533 และได้รับมอบที่ดินจากนายกิ่ง ถิ่นจันทร์ เทศมนตรีเมืองลพบุรี
จานวน 3 ไร่ ราคา 1,800,000 บาท อยู่ห่างจากวิทยาลัยฯประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ 1 ตาบล ท่า
ศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2534 ให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อไว้ก่อสร้างบ้านพัก
ครู - อาจารย์ และคนงาน ภารโรง โดยมีนายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ในระยะเริ่มต้นต่อมากระทรวงศึ กษาธิการได้ประกาศ
พัฒ นาปรั บ ปรุ ง และยกฐานะประเภท โรงเรีย นสารพั ดช่ า งและการอาชี พ เป็ นวิ ท ยาลั ย สารพัด ช่ า งลพบุ รี
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535
เวลา 09.29 น. โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และมี นาย
เอกชัย เชียงศรี เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
2. สถานที่ตั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (Lopburi Polytechnic College) ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 3
ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์ 036420950
โทรสาร 0 36784833 Website www.lpc.ac.th E-mail Address : lopburi07@lpc.ac.th ปัจจุบันมี
นายนิติ นาชิต เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
3. ปรัชญาวิทยาลัย
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนาวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม”
ความหมายปรัชญา
พัฒนาฝีมือ
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษา มีทักษะด้านวิชาชีพมีการพัฒนาฝีมือเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพได้
ยึดถือคุณธรรม
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
ก้าวนาวิชาการ
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สร้างงานเพื่อสังคม คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษา ได้พัฒนาบุคลิกภาพ รู้จักบาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

4. อัตลักษณ์ “มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”
5. เอกลักษณ์ “สร้างงานสู่ชุมชน”
6. วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ใน
การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
7. พันธกิจ
7.1 จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน และสถานประกอบการ
7.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
7.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ มีส่วนร่วม ในการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ
7.4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. นโยบายวิทยาลัย
8.1 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) และ
หลักสูตรพิเศษ (โครงการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ)
8.2 จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เสริมสร้างคุณวุฒิ
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
8.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
8.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ผู้สอน การประดิษฐ์คิดค้นทาโครงการ โครงงาน และวิจัย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน
8.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น
9. ผลการประเมินตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน
9.1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ในปีการศึกษา 2556 ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 65.66
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการ หน่ ว ยงาน ชุ ม ชน
ที่มีคุณภาพต่อผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพในปี 2556
มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวนทั้งสิ้น 38 คน สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ จ านวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละของผู้เรียนที่มี คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในปีการศึกษา
2556 มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวนทั้งสิ้น 38 คน สามารถผ่านเกณฑ์มาตรการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ตั้งแต่
ค่าคะแนนเฉลี่ ย ระดับ ชาติขึ้นไปในกลุ่มวิช าภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2556 มีผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ตรวิช าชีพ (ปวช.) จ านวนทั้งสิ้ น 38 คน สามารถผ่ านเกณฑ์มาตรการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (V-Net) จ านวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.74 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ร้อยละของผู้ สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ในปีการศึกษา 2556 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.29 เมื่อเทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าในปีการศึกษา 2554 อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ร้อย
ละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี ผู้สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จาแนกเป็นศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และได้งานทาในสถานประกอบการ จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้า
ทางานที่มีต่อคุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก
9.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน ปี การศึกษา 2556 อยู่ในระดับ ดี ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 จานวน 81 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 90 รายวิชา รวม 171 รายวิชา มีการ
จัดทาแผนการเรียนรู้ ทั้ง 2 ภาคเรียน จานวน 134 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับ
คุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ในปีการศึกษา 2556 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 จานวน 87 รายวิชา รวม 194 รายวิชา ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชามีการปฏิบั ติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดี ม าก ระดั บ คุ ณ ภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า อยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ระดั บ คุ ณ ภาพในการวั ด
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิช ามีการปฏิบั ติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้ให้มีการสารวจสถานประกอบการเพื่อให้ตรงตามหลักสูต รและสาขางานของนักศึกษา
ฝึกงานเพื่อให้เกิดทักษะในการฝึกงานของผู้เรียนให้มากที่สุด และจัดให้ครูออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน เพื่อติดตามผลของการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานและครูนิเทศการวัดผลร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน และได้จัดการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นระหว่าง
สถานประกอบการ หน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อนาผลมาปรับปรุงและแก้ไขในการฝึกงานของนักศึกษาต่อไป
อยู่ในระดับ ดีมาก
9.3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยวิธีการดาเนินงาน วิทยาลัยมี
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณา
ผลการเรียน การร่วมพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการทางานของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพิจารณาและ
พัฒนาสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย สรุปการประเมิน
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับ
คุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการ
ตรวจสอบติ ด ตามประเมิ น ผล อยู่ ใ นระดั บ ดีม าก ระดั บ คุณ ภาพในการพั ฒ นาสถานศึก ษ าตามอั ต ลั ก ษณ์
วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งลพบุ รี มี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ “มี ฝี มื อ ยึ ด ถื อ คุ ณ ธรรม” โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เช่น โครงการ ศูนย์อาชีวศึกษา
ร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix It Center) โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา เป็นต้น อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะของผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลั ย ฯ มีก ารสรรหาคณะกรรมการวิทยาลั ยเป็นไปตามขั้ นตอน มีการจั ดทาคาสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
วิทยาลัย มีการรายงานการประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีรายงานประชุมครูและ
บุคลากร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ และมีการจัดทาประเมินผลการ
บริหาร และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการวิทยาลัย อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับคุณภาพใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ผลการพัฒนาระดับคุณภาพ ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีการปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ และผลกาประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.21 อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับคุณภาพในการบริหาร
ความเสี่ยง ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ประเด็น ซึ่งผลากร
ประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ระดับคุณภาพในการจัดการระบบดูแลผู้เรียน ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการ
จัดระบบดูแลผู้เรียน มีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ระดับคุณภาพในการ
พัฒ นาและดูแลสภาพแวดล้ อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร สภาพแวดล้ อมและภูมิทัศน์
สวยงาม การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ ดี
มาก ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ จากผลดาเนินการและมีข้อมูล
แนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เช่น แบบบันทึกคาขอใช้ แบบรายงานการซ่อม
บารุง ฯลฯ รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้งานที่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/
สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยจะเป็นไปตามโครงการที่ได้วางแผน
ไว้ อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ งบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 14.28 รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต จากการ
ใช้วัดสุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 0.00 งบประมาณดาเนินงานสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ร้อยละ 5.61 งบประมาณให้ครูและผู้เรียนจัดทาแผนดาเนินการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ร้อยละ
5.68 งบประมาณในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกร้อยละ 24.01
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์ ดี ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ จากการ
ดาเนินงานโครงการให้ความรู้นักศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญงานตามสาขาวิชา ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้
ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้อ งถิ่น จากการดาเนินงานโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ
นักศึกษา ทาให้นักศึกษาเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่จะต้องใช้ฝีมือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
9.4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริหารวิชาการและวิชาชีพ การดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่าง
ลพบุรี มีการวางแผน โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ และวิชาชีพ โดยให้มีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่และ
นักเรียน นักศึกษา ทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจ กรรในการดาเนินงานครั้งนี้มีคณะ
บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100 และนักเรียน นักศึกษา

ในแต่ละสาขางาน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 และผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.85 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
9.5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ระดับคุณภาพในการบริการจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน วิทยาลัย
สารพัดช่างลพบุรี ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงานและมีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ในวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลและมีการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน
จังหวัด ภาค และชาติ อยู่ในระดับ ดี มาก ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้ างสรรค์ หรื องานวิจั ย ของครู วิทยาลัย สารพัดช่างลพบุรี ได้มีการส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครู จัดทาโครงการ
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงานและมีการนาผลงานไป
ใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลและมีการนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ อยู่ในเกณฑ์ ดี
9.6 ด้านการปลูกจิตสานักและเสริมสร้างความเป็นผลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ ดี ระดับคุณภาพในการส่งเสริม
ด้านกีฬาและนันทนาการ อยู่ในระดับ ดี ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ในระดับ ดีมาก
9.7 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายใน มีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ระดับคุณภาพในการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 จากตารางพบว่าการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2556 จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน (ดีมาก) เท่ากับ 24 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี
9.8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อยู่ในระดับ ดี
มาก ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สดอคล้องกับความต้องการขชองชุมชน
สถานประกอบการ อยู่ในระดับ ดีมาก ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา มีการดาเนินการ
ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 96.65 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ระดับคุณภาพในการฝึกอบรม
หลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้น จากผลดาเนิน การด้านการจัดการฝึกอบรมหลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้น สถานศึกษา
ดาเนินการมอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรีนนรู้ที่ครอบคลุมสมรรถนะรายวิชา มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน และมีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ รวมทั้งในสาขาวิชา/
สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีหลักสูตรตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละของ
ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา วิทยาลัยได้พัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มี
ความรู้ ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น ทาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะมากขึ้น และ
น าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประกอบอาชี พ ต่ อ ไป อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี ม าก ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารการเงิ น และ
งบประมาณ การบริหารการเงินและงบประมาณรายจ่ายด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน คิดเป็นร้อยละ 58.92

ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00
ขึ้นไป จานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตาวิชาชีพระยะสั้น (ประชาชนทั่วไป) ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 96.10 จานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เรือนจา) ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 94.38 จานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตาวิชาชีพระยะสั้น (คู่ขนาน เรือนจา) ที่มีผลกรฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 75.42 และจานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตาวิชาชีพระยะสั้น (แกนมัธยม) ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 72.56 รวมจานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่มีผล
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 90.16 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเข้า ปีการศึกษา 2556 จานวนผู้สาเร็จการฝึ กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เมื่อเทียบกับ
จานวนผู้ลงทะเบียน เข้ารับการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 79.40 อยู่ในเกณฑ์ ดี ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม นา
ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก
10. ตารางสรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน ประจาปีการศึกษา 2555
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานักและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา

คะแนน
3.38
4.80
4.92
5.00
4.50
4.50

ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

4.50
4.90
4.56

อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

11. จุดเด่น
1. วิทยาลัยฯ จัดการการศึกษาวิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีหลั กสูตรหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการ ของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น
2. ผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นาความรู้ไปประกอบอาชีพหรือนาไปใช้ประโยชน์ ตรง
ตามความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
3. วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสู ตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงโดยส่งเสริมสนับสนุนจัดหา จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัยพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สิ่งอานวยความสะดวกทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน ให้ มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติรวมถึงความปลอดภัยอย่างเหมาะสม
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (บ่งชี้ที่ 1.3 / 100%)
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี (บ่งชี้ ที่
1.8 / 100%)
6. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้สาเร็จการศึกษา (บ่งชี้ที่ 1.9 / 100%)
7. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบหรือประชาคมอาเซียน (บ่งชี้ที่ 2.1 / 100%)
8. ระดับคุณภาพในการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา (บ่งชี้ที่ 2.4 / 100%)
9. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน ( บ่งชี้ที่ 2.5 / 100%)
10. การบริหารจัดการอาชีวศึกษา ( บ่งชี้ที่ 3.1 , 3.2 , 3.3 , .3.4, 3.5 , 3.6 , 3.7 , 3.8 , 3.9 , 3.12
/100% )
11. การปลูกฝังจิตสานึกและสร้างเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก(บ่งชี้ที่ 6.1 ,6.3 , 6.4 ,/100% )
12. การประกันคุณภาพการศึกษา ( บ่งชี้ที่ 7.1 / 100 %)
13. การจัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( บ่งชี้ที่ 8.1 , 8.2 , 8.4 , 8.5 , 8.6 , 8.10 / 100%)
12. จุดที่สถานศึกษาควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ผู้มีการบริหารจัดการงบดาเนินการ ด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทน
บุคลากรภายนอกให้พอเพียง และเหมาะสม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยการจัดสอนเสริม ในหลักสูตร โดยเฉพาะในรายวิชาสมรรถนะทั่วไป
ของหลักสูตร ปวช. เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา
(V-NET)
3. ส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
4. ส่ งเสริ มการจั ดการเรี ย นรู้ ในกลุ่ มวิช าภาษาอั งกฤษ ปวช. เพื่อ รองรับ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา (V-NET)
5. ส่งเสริมการดาเนินการด้านงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด
6. สถานศึกษาดาเนิ น การให้ ครู แต่ล ะคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนรู้ด้ว ยเทคนิ ควิธีที่
หลากหลาย มุ้งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. สถานศึกษามีการบริหารการเงินและงบประมาณเหมาะสม และ เพียงพอ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การประจาปี
8. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่า โดยการจัดการเรีย น ซ่อมเสริม พร้อม
จัดกิจกรรมสิ่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ ให้กับผู้เรียน
13. ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
พัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1. เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชายให้ความรู้ในการสอนที่บูรณาการหลักการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และสนับสนุนทักษะการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน การสนทนาทั้ง ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
2. ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญในการฝึกทักษะวิชาชีพ ฝึกปฏิบัติจาก
สถานการณ์จริง และประเมินผลตามสภาพจริง
3. เชิญสถานประกอบการ มาให้ความรู้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรม เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติเมื่อเข้า
ทางาน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรของสถานศึกษา โดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ เพิ่ม
คุณวุฒิทางการศึกษา ส่งครูเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
2. ส่ งเสริ มให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการศึกษา สื่ อ นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมให้เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค วามรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านมาให้ความรู้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิ ช าชีพได้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามระเบียบการปฏิบัติ
5.
ส่งเสริมสนับสนุนให้สร้างและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานมาใช้พัฒนา
การเรียนการสอนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
1. เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ (หลากหลาย) หลักสูตรเสริมวิชาชีพ(แกนมัธยม)หลักสูตรพิเศษ(โครงการ
ฝึ ก อบรมวิ ช าชี พ สอน 108 อาชี พ ) สอดคล้ อ งตามความต้ อ งการของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ
และภาคเอกชน
2. ให้ บ ริ ก ารวิ ช าชี พ และฝึ ก อบรมวิ ช าชี พให้ ค วามรู้ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาล โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center)
โครงการสอน 108 อาชีพ โครงการอาชีวบริการ เป็นต้น
3. ฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา (ผู้ต้องขังเรือนจากลางลพบุรี , ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน)
4. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดาเนินการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพ และฝึกอบรมวิชาชีพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นการมีส่วนร่วมแต่งตั้งครู
และบุคลากรทาหน้าที่หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายตามความ
เหมาะสม ความสามารถและความถนัด
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม และศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ความตระหนักมนบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แก่ครูและบุคลากร
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ทางานเป็นทีมอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จากสานักงาน
มาตรฐานอาชีวศึกษา และภาคเอกชนตามสาขาวิชาชีพ
2. การสนับสนุนจากต้นสังกัดให้จัดสรรตาแหน่งบรรจุให้กับบุคลากร และครู-อาจารย์อัตราจ้างเพื่อให้เกิด
วามมั่นคงในตาแหน่งงาน
3. การร่วมกันจัดทาหลักสูตรจากสถานประกอบการและท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการ
4. ส่งเสริมหารายได้ระหว่างเรียนแก่ผู้เรียน จากชุมชนและเอกชน
5. การฝึกอาชีพ จากสถานประกอบการ
6. ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสาร คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรวมทั้งการปฏิรูป
การเรียนรู้ จากสานักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
7. การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการบริหารและติดต่อสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
8. การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี จากภาครัฐและเอกชน

สภาพทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
1. ประวัติวิทยาลัย
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการอาชีวศึกษา ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง เพื่อเปิดทาการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสู ตรพิเศษอื่น ๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาให้ มี
จานวนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงให้จัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี สังกัด
กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2534 ก่อสร้าง
ด้วยเงินงบประมาณ ประจาปี 2535 จานวนเงิน 33,870,000 บาท โดยนายอัมพร ภักดีชาติ ผู้อานวยการ
กองการศึกษาอาชีพ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ ลบ.466 หมายเลขโฉนดที่ 19851 เนื้อที่
5 ไร่ ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต่อจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ครอบครองยินยอมให้เข้าใช้
ประโยชน์ก่อสร้างโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนมาก ที่ กค 0407/10744 ลงวันที่
20 ธันวาคม 2533 และได้รับมอบที่ดินจากนายกิ่ง ถิ่นจันทร์ เทศมนตรีเมืองลพบุรี จานวน 3 ไร่ ราคา
1,800,000 บาท อยู่ห่างจากวิทยาลัย ฯประมาณ 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ 1 ตาบลท่าศาลา อาเภอเมื อง
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2534 ให้กรมอาชีวศึกษา เพื่อไว้ก่อสร้าง บ้านพักครู - อาจารย์
และคนงาน ภารโรง โดยมีนายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นผู้ประสานงาน
การจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ในระยะเริ่มต้นต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศพัฒนาปรับปรุง และยก
ฐานะประเภท โรงเรียนสารพัดช่างและการอาชีพ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534
และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 09.29 น. โดยมีนาย
บุญเทีย ม เจริ ญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีว ศึกษา เป็นประธานพิธีวางศิล าฤกษ์ และมีนายเอกชัย เชียงศรี
เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
2. สถานที่ตั้ง
ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (Lopburi Polytechnic College) ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 3
ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000 โทรศัพท์ 036420950
โทรสาร 036784833 เว็บไซด์ www.lpc.ac.th E-mail : Lopburi lopburi07@lpc.ac.th ปัจจุบันมี
นายนิติ นาชิต เป็นผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
3. ปรัชญาวิทยาลัย
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนาวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม”
ความหมายปรัชญา
พัฒนาฝีมือ
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษา มีทักษะด้านวิชาชีพมีการพัฒนาฝีมือเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพได้
ยึดถือคุณธรรม
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

ก้าวนาวิชาการ

คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ
ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สร้างงานเพื่อสังคม คือ มุง่ มั่นให้นักศึกษา ได้พัฒนาบุคลิกภาพ รู้จักบาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
4. อัตลักษณ์ “มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”
5. เอกลักษณ์ “สร้างงานสู่ชุมชน”
6. วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม ใน
การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
7. พันธกิจ
7.1 จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน และสถานประกอบการ
7.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
7.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ มีส่วนร่วม ในการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ
7.4 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. นโยบายวิทยาลัย
8.1 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทียบโอนประสบการณ์ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) และ
หลักสูตรพิเศษ (โครงการฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ)
8.2 จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอนประสบการณ์ เสริมสร้างคุณวุฒิ
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและสถานประกอบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
8.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)
8.5 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ผู้สอน การประดิษฐ์คิดค้นทาโครงการ โครงงาน และวิจัย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
8.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน
8.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น

9. ระบบโครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบัน
นายนิติ
นายอนุชาติ

นาชิต
อุนะพานัก

นายวสันต์

แสงนิล

ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

แผนผังการบริหารงาน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ผู้อานวยการ
นายนิติ นาชิต

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายอนุชาติ อุนะพานัก

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายอนุชาติ อุนะพานัก

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายวสันต์ แสงนิล

งานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลมี

งานวางแผนและงบประมาณ
นางรุ่งอาไพ เพศแพง

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสุรเดช เติมเจิม

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายวิทยา สุวัตนพิเศษ

งานบุคลากร
นางเกล้านภา สุขประสงค์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวบุษบา นิลหมื่นไวย์

งานครูที่ปรึกษา
นางธันยพร ปานพรหมมาศ

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมักร

หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์

งานการเงิน
นางสุนีย์ อุนะพานัก

งานความร่วมมือ
นายนพดล ปั้นย้อย

งานปกครอง
นายสุจินดา ตางาม

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวยุภาพร มาตรา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ

งานการบัญชี
นางเกษร คามี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายสมศักดิ์ ป่าวรรณ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายศักดิ์สิทธิ์ วิจารย์ประสิทธิ์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร

งานพัสดุ
นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นายสนธยา นุตระ

งานสื่อการเรียนกานสอน
นายปราโมทย์ ผดุงศิลป์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

งานอาคารสถานที่
นายอานาจ ไพศาลสุขสมปอง

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายธเนศน์ ใจแก้ว

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสุรเดช เติมเจิม

หัวหน้าแผนกวิชาอาหาร – ขนม
นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ

งานระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา
นางธันยพร ปานพรหมมาศ

หัวหน้าแผนกวิชาประดิษฐ์ของชาร่วย
นางเกล้านภา สุขประสงค์

หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย
นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร

หัวหน้าแผนกวิชาดอกไม้ประดิษฐ์
นางพรพิมล ยงประเสริฐสุข

หัวหน้าแผนกวิชาตัดเสื้อ
นางสาวบุษบา นิลหมี่นไวย์

งานทะเบียน
นางจันทร์นิภา สุวัฒนพิเศษ
งานประชาสัมพันธ์
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลมี

นางเกสร คามี

ฝ่ายวิชาการ
นายวสันต์ แสงนิล

8. ข้อมูลนักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 1
แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับชั้น
จานวนนักศึกษา
หลักสูตร/โครงการ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
53
24
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
44
14
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
12
 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26
13
รวม
138
63
ตารางที่ 2
ที่
1
2

ที่
1
2

รวม

22

99

4
9

62
36

10
45

10
39
246

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 74 (เรือนจา)
รายวิชา

ช่างจักรยานยนต์
การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 3

ปีที่ 3

จานวน
ชั่วโมง
150
120

จานวนนักศึกษา
เรือนจา
74/1
74/2
25
28
25
25
50
53

รวม

หมายเหตุ

53
50
103

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 75 (เรือนจา)
รายวิชา

ช่างจักรยานยนต์
การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ชั่วโมง
150
120

จานวนนักศึกษา
เรือนจา
75/1
75/2
25
25
25
25
50
50

รวม
50
50
100

หมายเหตุ

ตารางที่ 4
ที่
1
2

รายวิชา
ช่างจักรยานยนต์
การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 5

ที่
1
2

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 78 (เรือนจา)

150
120

จานวนนักศึกษา
เรือนจา
78/1
78/2
25
25
25
25
50
50

รวม

หมายเหตุ

50
50
100

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 80 (เรือนจา)
รายวิชา

ช่างจักรยานยนต์
การประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 6

จานวน
ชั่วโมง

จานวน
ชั่วโมง
150
150

จานวนนักศึกษา
เรือนจา
80/1
80/2
25
25
25
25
50
50

รวม

หมายเหตุ

50
50
100

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คู่ขนาน (เรือนจา)

ที่

รายวิชา

1
2
3
4

ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมาย
การบัญชีเกี่ยวกับภาษี
รวมทั้งสิ้น

จานวน
ชั่วโมง
54
54
36
54

จานวนนักศึกษา
คู่ขนาน (เรือนจา)
1/2556
22
22
22
22
88

รวม
22
22
22
22
88

หมายเหตุ

1

ตารางที่ 7

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น คู่ขนาน (เรือนจา)
จานวนนักศึกษา
จานวน
คู่ขนาน (เรือนจา)
รายวิชา
ชั่วโมง
2/2556
มารยาทและการเข้าสมาคม
75
29
พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
75
29
การใช้เครื่องใช้สานักงาน
75
29
รวมทั้งสิ้น
87

ที่
1
2
3

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แกนมัธยม
จานวนนักศึกษา
จานวน
แกนมัธยม
รายวิชา
ชั่วโมง
1/2556
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1
60
42
ประดิษฐ์ของชาร่วยและของที่ระลึก
60
43
รวมทั้งสิ้น
85

รวม

หมายเหตุ

29
29
29
87

1

ตารางที่ 8
ที่
1
2

หมายเหตุ

42
43
85

ตารางที่ 9
ที่
1
2

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แกนมัธยม
จานวนนักศึกษา
จานวน
แกนมัธยม
รายวิชา
ชั่วโมง
2/2556
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1
60
42
การใช้โปรแกรมกราฟฟิก
60
41
รวมทั้งสิ้น
83

รวม

รวม
42
41
83

หมายเหตุ

ตารางที่ 10

แสดงจานวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับชั้น
จานวนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1
หลักสูตร/โครงการ
รุ่นที่ 74 รุ่นที่ 75 รุ่นที่ 76 รุ่นที่ 77
 สาขาวิชาช่างยนต์
21
 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
43
23
38
41
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
23
6
 สาขาวิชาการเลขานุการ
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5
7
 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
49
34
40
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
87
29
34
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
4
 การซอยผม – ตัดผม – ทาสีผม
16
16
8
 สาขาวิชาสามัญ
รวม
206
39
143
136
ระดับชั้น
หลักสูตร/โครงการ
 สาขาวิชาช่างยนต์
 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิชาการเลขานุการ
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 การซอยผม – ตัดผม – ทาสีผม
 สาขาวิชาสามัญ
รวม

จานวนนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 2
รุ่นที่ 78 รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 รุ่นที่ 81
21
20
18
32
17
36
35
39
37
42
29
11
17
5
6
11
13
7
6
5
4
8
109
105
120
85

รวม
21
145
29
12
123
150
4
40
524
รวม
21
87
147
99
11
37
17
419

9. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
ตารางที่11
แสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับตาแหน่ง
ที่
1

2

3

4

5

ประเภทบุคลากร
ผู้บริหาร
1.1 ผู้อานวยการ
1.2 รองผู้อานวยการ
รวม
ข้าราชการครู (ครูผู้สอน)
2.1 ครู (เชี่ยวชาญ)
2.2 ครู (ชานาญการ
พิเศษ)
2.3 ครู (ชานาญการ)
2.4 ครู
รวม
พนักงานราชการ
3.1 ทาหน้าที่สอน
3.2 ปฏิบัติงานอื่น
รวม
ลูกจ้างประจา
4.1 ทาหน้าที่สอน
4.1 ปฏิบัติงานอื่น
รวม
ลูกจ้างชั่วคราว
5.1 ทาหน้าที่สอน
5.2 ปฏิบัติงานอื่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

ระดับการศึกษา

คศ.1

คศ.2

คศ.3

คศ.4

อื่นๆ

รวม

-

2
2

1
1

-

-

1
2
3

-

-

-

-

-

2
2

11
11

-

-

-

-

-

-

-

2

13

ต่ากว่า

ป.ตรี

โท

เอก

รวม

-

-

1
2
3

-

1
2
3

-

-

-

-

-

-

-

11
2
13

-

4
2
6

7
7

-

11
2
13

-

1
1

1
1

-

-

1
1

-

1
1

-

-

1
5
6

1
5
6

5
5

-

1
1

-

1
5
6

1

-

13
15
24
31

13
15
24
47

7
7
12

11
8
15
21

2
2
14

-

13
15
24
47

ป.ตรี

10. ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยฯ ได้เปิดการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้
10.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
10.1.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
10.1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบเทียบโอนประสบการณ์
10.2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
- สาขางานการจัดการทั่วไป
10.3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
10.3.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาช่างยนต์
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10.3.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาการเลขานุการ
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
10.3.3 ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
10.4 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)
10.4.1 ประเภทวิชาพณิชยการ เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาพณิชยการ
- วิชาการใช้โปรแกรมกราฟฟิก
10.4.2 ประเภทวิชาคหกรรม เปิดสอน 1 สาขาวิชา ได้แก่
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
- วิชาประดิษฐ์ของชาร่วย
10.5 หลักสูตรพิเศษ
10.5.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ (108 อาชีพ)

11. ข้อมูลทรัพยากร
11.1 อาคารสถานที่
11.1.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
11.1.2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น
11.1.3 อาคารสานักงานและหอประชุม
11.1.4 บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7 – 8
11.1.5 บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 5 หน่วย
11.1.6 บ้านพักครูแบบเรือนแถว 2 ชั้น 7 หน่วย
11.1.7 บ้านพักภารโรงชั้นเดียว 2 หน่วย
11.1.8 ห้องน้า-ห้องส้วม
11.1.9 รางระบายน้า ค.ส.ล.
11.2 ครุภัณฑ์การศึกษา
11.2.1 แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี
จานวน
11.2.2 แผนกวิชาช่างตัดเสื้อชาย
จานวน
11.2.3 แผนกวิชาช่างเสริมสวย
จานวน
11.2.4 แผนกวิชาอาหาร
จานวน
11.2.5 แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์
จานวน
11.2.6 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
จานวน
11.2.7 แผนกวิชาบัญชี
จานวน
11.2.8 แผนกวิชาเลขานุการ
จานวน
11.2.9 แผนกพัสดุ
จานวน
11.2.10 แผนกสื่อการเรียนการสอน
จานวน
11.2.11 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
จานวน
11.2.12 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
จานวน
11.2.13 แผนกวิชาช่างเครื่องทาความเย็น
จานวน
11.2.14 แผนกวิชาช่างยนต์
จานวน
11.2.15 แผนกวิชาสามัญ
จานวน
11.2.16 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
จานวน
11.2.17 แผนกวิชาช่างเชื่อม
จานวน
11.2.18 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
จานวน
11.2.19 แผนกวิชาช่างภาพ
จานวน
11.2.20 งานสารบรรณ
จานวน
11.2.21 งานอาคาร
จานวน
11.2.22 งานประชาสัมพันธ์
จานวน
11.2.23 งานการเงิน
จานวน
11.2.24 งานศูนย์ข้อมูล
จานวน
11.2.25 งานเอกสารการพิมพ์
จานวน
11.2.26 งานวางแผน
จานวน
11.2.27 งานห้องสมุด
จานวน

งปม. 2534
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2535
งปม. 2549
งปม. 2549
18
16
31
29
16
13
6
15
14
24
58
53
31
90
19
18
62
4
1
8
17
2
1
7
10
1
21

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
ราง

11.2.28
11.2.29
11.2.30
11.2.31

งานวัดผลและประเมินผล
งานทะเบียน
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
งานความร่วมมือและบริการชุมชน
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
5
3
595

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ป้อมยาม

แผนผังวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรปี ี 2556
ห้องเรียนแผนก
วิชาดอกไม้

ห้องเรียนแผนก
วิชาเสริมสวย

โรงจอดรถจักรยานยนต์

โรงจอดรถยนต์

ศูนย์
บ่ม
เพาะ

โรงอาหาร

งานอาคารสถานที่

อาคารอานวยการ

อาคารเรียนแผนกพาณิชยการ, ฝ่ายวิชาการ
และงานทะเบียน

สนามฟุตซอล

อาคารเรียนชั่วคราว

ที่นั่งนักเรียน

อาคารเรียนแผนกช่าง

11.2 งบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2556
ตารางที่ 8
แสดงจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ – จ่าย
จานวนเงินงบประมาณ (บาท)
ที่
รายการ
รายรับ
รายจ่าย
คงเหลือสุทธิ
5,290,401.87
5,290,401.87
0
1 งบบุคลากร
7,826,000
7,308,015.87
517,984.13
2 งบดาเนินงาน
2,115,100
1,711,328.49
403,771.89
3 งบอุดหนุน
1,557,396.96
395,180.49
1,162,216.49
4 เงินบารุงการศึกษา
21,408,898.83
19,304,926.32
2,103,972.51
รวม

หมายเหตุ

12. สภาพชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
เป็นเขตชุมชนเมืองที่ราบลุ่ม ด้านเหนือมีเทือกเขาสามยอด เขาหนีบ ด้านทิศใต้เป็นที่ราบ ด้านทิศตะวันออกมีลา
ห้วยอ่างซับเหล็ก ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ 5.1 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,187.5 ไร่ มีจานวน
ประชากรในเขต จานวน 10,768 คน และจานวนหลังคาเรือน จานวน 5,357 หลังคาเรือน
อาณาเขต
ทิศเหนือติดกับตาบลเขาสามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ติดกับตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดกับตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดกับตาบลป่าตาล อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ข้อมูลอาชีพ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทานา
ข้อมูลสถานที่สาคัญ หมวดการทางลพบุรี
ข้อมูลกลุ่มอาชีพ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
1. ห้องอินเตอร์เน็ต
2. ห้องสมุด
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม

แหล่งเรียนรู้ภายนอก
1. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2. พระนารายณ์ราชนิเวศน์
3. พระที่นั่งพิมานมงกุฎ
4. ศาลพระกาฬ
5. พระปรางค์สามยอด
6. วัดพระศรีมหาธาตุ
7. เทวสถาน หรือ ปรางค์แขก
8. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านวิชาเยนทร์
9. พระที่นั่งเย็น
10. วัดสิริจันทร์นิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
11. หมู่บ้านทาดินสอพอง บ้านหินสองก้อน อาเภอเมือง
12. หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่ บ้านกล้วย อาเภอบ้านหมี่
13. วัดเขาวงกต เชิงเขาสนามแจง
14. เขาวงพระจันทร์ ตาบลห้วยโป่ง อาเภอโคกสาโรง
15. สวนรุกชาติน้าตกวังก้านเหลือง ตาบลท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล
16. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อาเภอพัฒนานิคม
17. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
18. พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี
19. พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
20. พิพิธภัณฑ์ในศูนย์การทหารปืนใหญ่
21. พิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
22. พิพิธภัณฑ์ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
23. พิพิธภัณฑ์ในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ห้องพระราชประวัติ รัชกาลที่ 8
24. พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า ตาบลท่าหิน อาเภอเมือง
25. พิพิธภัณฑ์วัดไลย์
26. ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์ และพิพิธภัณฑ์สุเมธาธิบดี
27. พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้าป่าสัก
28. พิพิธภัณฑ์วัดเขาวงพระจันทร์
29. พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว
30. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
31. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองลพบุรี
32. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอพัฒนานิคม
33. ห้องสมุดประชาชน อาเภอเมืองลพบุรี
34. ห้องสมุดประชาชน อาเภอโคกสาโรง
35. ห้องสมุดประชาชน อาเภอบ้านหมี่
36. ห้องสมุดประชาชน อาเภอท่าหลวง
37. ห้องสมุดประชาชน อาเภอพัฒนานิคม
38. ห้องสมุดประชาชน อาเภอสระโบสถ์

39.
40.
41.
42.
43.

ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน

อาเภอชัยบาดาล
อาเภอลาสนธิ
อาเภอท่าวุ้ง
อาเภอโคกเจริญ
อาเภอหนองม่วง

13. เกียรติยศและชื่อเสียงของสถานศึกษา
ตารางที่ 9 แสดงผลงานเกียรติยศและชื่อเสียงของสถานศึกษา
ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2543 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
2543

รางวัลชนะเลิศ

2543

รางวัลชนะเลิศ

2543

รางวัลที่ 1

2543

รางวัลที่ 1

2543

รางวัลที่ 3

2543

รางวัลชมเชย

2544

รางวัลกองร้อยลูกเสือวิสามัญดีเด่น

2544

รางวัลชนะเลิศ

ประเภท / เรื่อง
การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอย
กระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2543 จากเทศบาลเมืองลพบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ
วิชาช่างเสริมสวย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 42
กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
วันที่ 28-30 มกราคม 2543
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ
วิชาคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 42
กลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันที่ 28-30
มกราคม 2543 จากนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ
วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 48
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ
วิชาเสริมสวย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 49
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดปทุมธานี
จากนายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทหลักสูตรพิเศษ
วิชาคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 49
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดปทุมธานี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “พรมเช็ดพื้นรองเท้าอัตโนมัติ” ณ อยุธยาปาร์ค
จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ
กรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 11 วันที่ 12-16 มีนาคม 2544
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
จากนายจรูญ ชูลาภ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอย
กระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม
จากนายอเนก คงเดชประทีป เทศมนตรีเมืองลพบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2544 จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี

ประจำปี
รำงวัลที่ได้รับ
2544 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2544

รางวัลชมเชย

2545

รางวัลชนะเลิศ

2545

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

2546

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2546

รางวัลชนะเลิศที่ 1

2546

รางวัลชนะเลิศที่ 2

2546

รางวัลชมเชย

2546

รางวัลชมเชย

2546

รางวัลชมเชย

2547

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2547

รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดขบวนแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทงย้อน
ยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม จากเทศบาลเมืองลพบุรี
วันที่ 31 ตุลาคม 2544
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เตาทองม้วนไฟฟ้า” ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอย
กระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม จากนายกประเวศ
พุม่ พวง นายกรัฐมนตรีเมืองลพบุรี
จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2545
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตาบล
“1 สถาบัน 1 ผลิตภัณฑ์” ผลงาน “เตาทองม้วนไฮเทค2002”
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันที่ 18-20 ธันวาคม 2545
การประกวดกระทง ประเภทความคิด งานประเพณีลอย
กระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม
จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2546
ในการประกวด “แต่งผ้าไทย อย่างไรให้งาม” ประเภทชุด
ผ้าไทยสไตล์แฟชั่น (ชุดกลางวัน) ในงาน “มหกรรมสินค้า
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี
ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จากนายชนินทร์ บัวประเสริฐ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ในการประกวด “แต่งผ้าไทย อย่างไรให้งาม” ประเภทชุดผ้า
ไทยสไตล์แฟชั่น (ชุดกลางวัน) ในงาน “มหกรรมสินค้า หนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จากนายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ชุดถอดหลอดฟลูออเรสเซนต์” ณ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เตาขนมรังผึ้งไฟฟ้า” ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เตาทองม้วนกึ่งอัตโนมัติ” ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เสื้อเชิ้ตสตรีสมัยนิยมประเภทบุคคลทั่วไป การแข่งขันตัดเย็บ
เสื้อเชิ้ตระดับชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 เซ็นทรัลเวิลด์
พลาซ่า กรุงเทพมหานคร
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “เตาย่างหมูไฟฟ้า” ณ วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2547 รางวัลชมเชย
2548

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2548

รางวัลชมเชย

2549

รางวัลชนะเลิศ

2549

รางวัลชนะเลิศ

2549

รางวัลชนะเลิศ

2549

รางวัลชนะเลิศ

2549

รางวัลชนะเลิศ

2549

รางวัลชนะเลิศ

2549

รางวัลชมเชย

2549

รางวัลชมเชย

2549

รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ชุดถอดหลอดไฟฟ้า” ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “มินิโรลการบูร” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครสวรรค์ วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2548
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ระดับชาติ ผลงาน “มินิโรลการบูร” ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ
กรุงเทพฯ วันที่ 1-4 ธันวาคม 2548
การประกวดแดนเซอร์การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่1
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 17 มีนาคม 2549
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
การประกวดสื่อ IT “รักในวัยโจ๋ ทาอย่างไรจึงห่างไกลเอดส์”
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของอาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทความคิด งานประเพณีลอย
กระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม” จากนางวนิดา มโน
สุจริตธรรม นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี
จัดโดยเทศบาลเมืองลพบุรี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2549
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
“ดินสอพองสมุนไพรหอม” จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิ
การใช้พลังงาน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า” จัดโดยอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “รถจักรยานไฟฟ้า”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ระดับชาติ“ดินสอพองสมุนไพรหอม”ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน “รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า”
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “รถจักรยานไฟฟ้า”
ระดับชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2549 ณ ไบเทค บางนา
กรุงเทพมหานคร

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2549 รางวัลชมเชย

2550

รางวัลชนะเลิศ

2550

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2550

รางวัลชมเชย

2550

รางวัลชนะเลิศ

2550

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชนะเลิศ

2551

รางวัลชนะเลิศ

2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภท / เรื่อง
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
การประกวดกองเชียร์ งานกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 2
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2550
การประกวดการแสดง งานกีฬาครูอาชีวะลพบุรี ครั้งที่ 2
จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2550
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ประเภทผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
“รถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้า” จัดโดยอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2550
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงาน“สบู่บางล้างมือ
สมุนไพร” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 6 กันยายน 2550
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาคกลาง
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมดินสอพอง”
วันที่ 18-24 มกราคม 2552 จ.กาญจนบุรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “น้ายาทาความสะอาดและขัดเงาปลอดสารเคมี”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ผลงาน
“อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟ้ากระแสสลับโดยอาศัยการเหนี่ยวนา”
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2551
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “ไม้เท้าคนพิการทางสายตาระบบเซ็นเซอร์แสง”
ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
ณ วอศ.เพชรบุรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลงาน “น้ายาทาความ
สะอาดและขัดเงาปลอดสารเคมี” ระดับภาคกลาง วันที่ 2122 กรกฎาคม 2551 ณ วอศ.เพชรบุรี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่
ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟ้ากระแสสลับโดยอาศัยการ
เหนี่ยวนา” ระดับภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2551
ณ วอศ.เพชรบุรี
การจัดนิทรรศการการประชุมคณะกรรมการส้วมสาธารณภัย
ผลงาน “สบู่บางล้างมือสมุนไพร” วันที่ 28-29 ตุลาคม
2551 ณ รร.มิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2551 รางวัลชมเชย
2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชนะเลิศ

2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชนะเลิศ

2551

รางวัลชนะเลิศ

2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชมเชย

2551

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชนะเลิศ

2552

รางวัลชนะเลิศ

2552

รางวัลชนะเลิศ

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน “รถสามล้อผู้ป่วย
ไฟฟ้า” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่ 18-21 พฤศจิกายน
2551
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ผลงาน “เครื่องหั่นตะไคร้ไฟฟ้า” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ลพบุรี วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ผลงาน “ครีมขัดเครื่องเงิน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2551
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ผลงาน “เครื่องยนต์เล็ก
ดีเซลใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี วันที่
18-21 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ผลงาน “ฮอนด้าประหยัด
น้ามันเชื้อเพลิง” ระดับภูมิภาค
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 3 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 13 มกราคม 2552
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 3 ประเภทการแสดงบนเวที
วันที่ 13 มกราคม 2552
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU”
วันที่ 18-24 มกราคม 2552 จ.นครศรีธรรมราช
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ผลงาน “ครีมขัดเครื่องเงิน”อาชีวศึกษา
ระดับชาติ กรุงเทพฯ วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
ผลงาน “ฮอนด้าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง”
ระดับประเทศ วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับ อศจ. จังหวัดลพบุรี
ประเภทแฮนบอล (หญิง), ฟุตซอล (ชาย), มวยสากล (ชาย,หญิง)
, มวยไทยสากล (ชาย, หญิง), วิ่ง 4 x 100 เมตร (ชาย),
กระโดดไกล (ชาย,หญิง), ขว้างจักร (หญิง)
วันที่ 28 ก.ย. – 1 ต.ค. 52
การแข่งขันกีฬาอาชีวะระดับภาคกลาง ครั้งที่ 8
“ลพบุรีเกมส์”
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ ครั้งที่ 4 ประเภทกองเชียร์
วันที่ 18 ธันวาคม 2552

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2552 รางวัลชนะเลิศ
2552

รางวัลชนะเลิศ

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2552

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

2552

รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทกระโดดไกล (ชาย)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทกระโดดไกล (หญิง)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทแฮนด์บอล
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทขว้างจักร
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทมวยสากล รุ่น 42 กิโลกรัม (หญิง)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทวิ่ง 4 x 100 เมตร
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทมวยสากล รุ่น 60 กิโลกรัม (ชาย)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทมวยไทย รุ่น 60 กิโลกรัม (ชาย)
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคกลาง ครั้งที่ 8 “ลพบุรีเกมส์”
ระดับภาคกลาง ประเภทวิ่ง 400 เมตร
วันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552
การแข้งขันอาชีวะระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ภูเก็ตเกมส์”
ประเภทกระโดดไกล (หญิง)
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2552
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “เครื่องฉายโปรเจกเตอร์อเนกประสงค์”
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2552 รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับภาค
กลาง ผลงาน “เครื่องเป่าลมร้อนอัตโนมัติ”
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับภาค
กลาง ผลงาน “เครื่องยนต์ดีเซลเล็กใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG” วันที่
15-17 กรกฎาคม 2552 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับภาค
กลาง ผลงาน “ชุดจาลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ด้วยPLC” วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“ชุดชาระล้างโถปัสสาวะอัตโนมัติ” วันที่ 12-13 มกราคม
2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องเป่าลมร้อนอัตโนมัติ” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เตาย่างหมูไฟฟ้า” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ อยุธยาปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องยนต์ดีเซลเล็กใช้เชื้อเพลิงแก๊ส LPG”
วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องผลิตน้ามันไบโอดีเซล” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องเผาข้าวหลามไฟฟ้า” วันที่ 12-13 มกราคม 2553
ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ” วันที่ 12-13 มกราคม
2553 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2552 รางวัลชมเชย
2552

รางวัลชมเชย

2552

รางวัลชมเชย

2553

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
7 ประเภท

2553

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

2553

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน

2553

รางวัลชนะเลิศ

2553

รางวัลชมเชย

2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

2553

รางวัลชมเชย

2553

รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“การประดิษฐ์ภาพจากเครื่องพิมพ์ดีด” วันที่ 12-13
มกราคม 2553 ณ อยุธยาปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน“สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 23-28 มกราคม 2553
ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การแข่งขันรอบคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU”
วันที่ 21-25 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาคกลาง ครั้งที่ 9 เพชรคีรี
ขันธ์เกมส์ จังหวัดเพชรบุรี ประเภท วิ่ง 100 เมตรชาย , วิ่ง 200
เมตรชาย , วิ่ง 400 เมตรชาย , วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตรชาย , วิ่งข้าม
รั้ว 400 เมตรชาย , วิ่งผลัด 4 x 100 เมตรชาย, วิ่งผลัด 4 x 400
เมตรชาย ระหว่างวันที่ 24-30 พ.ย. 53
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7
นครพิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
ชาย ระหว่างวันที่ 9-16 ม.ค. 54
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 7
นครพิงค์เกมส์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร
ชาย ระหว่างวันที่ 9-16 ม.ค. 54
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5
ประเภท
กองเชียร์ วันที่ 2 ก.พ. 54
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ. 54
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “แป้งหอม R Chee Wa” วันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลม”
วันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครื่องซักผ้าล้างจาน” วันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ผลงาน
“ชุดระบายความร้อนคอมเพรสเซอร์-เครื่องปรับอากาศประหยัด
พลังงาน” วันที่ 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สระบุรี จ.สระบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2553 รางวัลชมเชย
2553

รางวัลชมเชย

2553

รางวัลชมเชย

2553

รางวัลชมเชย

2553

รางวัลชมเชย

2553

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
ระดับภาคกลาง

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชนะเลิศ

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ชุดสาธิตอาการเสียดีวีดี”วันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ของที่ระลึกจากเครื่องพิมพ์ดีด”
วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “สมุนไพรหอมดูดกลิ่น” วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน “แป้งหอม R Chee Wa” ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ.
54 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน “เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลม”
ระหว่างวันที่ 23-27 ก.พ. 54 ณ เดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงเทพฯ
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”
วันที่ 17-23 ม.ค. 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
ผลงาน “ฮอนด้าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง” ระดับประเทศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “ปลั๊กไฟมหัศจรรย์” วันที่ 21-23
กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับ
ภาคกลาง ผลงาน “เครื่องดักยุง” วันที่ 21-23 กรกฎาคม
2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการค่ายนักประดิษฐ์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน “เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลม” วันที่ 2-5 ก.พ.55
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการค่ายนักประดิษฐ์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน “ปลั๊กพ่วง
ไฟฟ้าปลอดภัย” วันที่ 2-5 ก.พ.55 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี นนทบุรี
การแข่งขันดนตรีสากล อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ประจาปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2554 รางวัลชมเชย
2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชมเชย

2554

รางวัลชนะเลิศ

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ปลั๊กพ่วงไฟฟ้าปลอดภัย” วันที่ 15 – 18 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “หน้ากากเชื่อมไฟฟ้าไร้ควัน” วันที่ 15 – 18 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครื่องให้อาหารปลาควบคุมด้วยเวลา”
วันที่ 15 – 18 ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ชุดวัดระยะถอยหลังรถยนต์” วันที่ 15 – 18 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดพร้อมปุ๋ย” วันที่ 15 – 18
ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ”
วันที่ 15 – 18 ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ดินสอพองสปา” วันที่ 15 – 18 ก.พ. 54
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “วงจรควบคุมเพื่อประหยัดพลังงานแก๊ส”
วันที่ 15 – 18 ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีท”
วันที่ 15 ม.ค. – 1 ก.พ. 54 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน “ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีท”
วันที่ 7-11 มี.ค.55 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
การแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน
วันที่ 3 – 4 ก.พ. 55 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
การแข่งขันกีฬาครูอาชีวะ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6
ประเภทกองเชียร์ วันที่ 23 ก.พ. 55

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2554 รางวัลชมเชย
2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

2555

รางวัลชนะเลิศ

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

2555

รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษารอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”
วันที่ 14-20 มี.ค. 2555 ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจาปี2555
ผลงาน “ฮอนด้าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง”
ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “แพกรองน้าสะอาด”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“ปลั๊กควบคุมการทางานเครื่องดูดฝุ่น”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “ตุ๊กตาจับน้าเดือด”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“อุปกรณ์ตีเส้นลานจอดรถ”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“เครื่องกรอกทรายใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPG”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “เครื่องล้างหอยแครงอัตโนมัติ”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “สบู่ใยใบไม้”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“เตาแก๊สดิจิตอล”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “ปลั๊กประหยัดพลังงานพัดลม”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2555 รางวัลชมเชย
2555

รางวัลชนะเลิศ

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลขวัญใจมหาชน

2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

2555

รางวัลชมเชย

2555

รางวัลชมเชย

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“ชุดโคมไฟLEDพลังงานแสงอาทิตย์”
วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“ตู้อบพลังานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีทและ
โซล่าร์เซลล์” วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัย
บาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟือง
ท้ายใช้ลมV2” วันที่ 6-7 ธ.ค. 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพชัย
บาดาล
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องกรอกทรายใช้เชื้อเพลิงแก๊สLPG”
วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555 ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์
จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เครื่องล้างหอยแครงอัตโนมัติ”
วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555 ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์
จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “สบู่ใยใบไม้” วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555
ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน” วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555
ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“เตาแก๊สดิจิตอล” วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555
ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน“ตู้อบพลังานแสงอาทิตย์แบบแคนฮีทและโซล่าร์เซลล์”
วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555 ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์
จ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง
ผลงาน “เครื่องเติมน้ามันเกียร์และน้ามันเฟืองท้ายใช้ลมV2”
วันที่ 17-21 ธ.ค. 2555 ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์
จ.พระนครศรีอยุธยา

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2555 รางวัลชมเชย

2555

2555
2555

2555

2556

2556

2556

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน” วันที่ 29 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 2556
ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
กรุงเทพฯ
รางวัลชนะเลิศHonor Awards
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน“เตาแก๊สดิจิตอล” วันที่ 29 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 2556
ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
กรุงเทพฯ
ชนะผ่านรอบคัดเลือก เป็น 1 ใน 40 การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU รอบคัดเลือก
ทีม เข้าแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”
ABUระดับชาติ
วันที่ 21-25 ม.ค. 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
รางวัลชมเชย
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ระดับชาติ
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง”
วันที่ 6-9 เม.ย. 2556 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาปาร์ค
จ.พระนครศรีอยุธยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่”
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา” วันที่ 2-5 ก.พ.56
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
รางวัลชมเชย
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจาปี 2556
ผลงาน “ฮอนด้าประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ” ระหว่างวันที่ 29
พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2556 ณ สนามไทยแลนด์เซอร์กิต อ.นครชัย
ศรี จ.นครปฐม
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น
ปวช. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน”
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชมเชย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น
ปวช.ระดับภาค ภาคกลาง ผลงาน “สมุนไพรไก่ชน” ระหว่าง
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.
ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น
ปวช.ระดั บอาชีว ศึก ษาจัง หวั ดลพบุรี ผลงาน “ดอกไม้ ส าคู
หอม”
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชมเชย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับชั้น
ปวช.ระดั บ ภาค ภาคกลาง ผลงาน “ดอกไม้ ส าคู ห อม”
ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคโพ
ธาราม จ.ราชบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2556 รางวัลชมเชย
2556

รางวัลชมเชย

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

รางวัลชมเชย

2556

รางวัลชมเชย

2556

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชมเชย
2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชมเชย

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จั ง หวั ด ลพบุ รี ผลงาน
“เตาแก๊ ส สะดวกใช้ ” วั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“ชุดสาธิตเครื่องรับโทรทัศน์ LED”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เครื่อ งตีเ ชื้อเห็ ดในครัว เรือน” ระหว่า งวัน ที่ 17-20
ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.
กาญจนบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ
ผลงาน“เครื่อ งตี เชื้ อเห็ ดในครัว เรื อน” ระหว่ างวัน ที่ 6 - 9
กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัด ลพบุรี ผลงาน“เครื่อ งย้าสายเเอร์ร ถยนต์ ” วั นที่ 21
พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“ซูชิสมุนไพรหอม” วันที่ 21 พฤศจิกายน
2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“ซูชิสมุนไพรหอม” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จัง หวั ด ลพบุ รี ผลงาน “สมุ น ไพรรั ก ษาไก่ ช น” วั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“สมุนไพรรักษาไก่ชน” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม
2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “โคมไฟสปา” วันที่ 21 พฤศจิกายน
2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประจาปี

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4
รางวัลชมเชย

2556

รางวัลชมเชย

2556

รางวัลชมเชย

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5

ประเภท / เรื่อง
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“โคมไฟสปา” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จั ง หวั ด ลพบุ รี ผลงาน“เตาชี ว มวล” วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน
2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เตาชีวมวล” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “เตาทองม้วนภูมิปัญญาใหม่”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“เครื่องคั้นน้ามะขาม”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“เครื่องขึ้นรูปกระทงใบตอง”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เครื่ อ งขึ้ น รู ป กระทงใบตอง” ระหว่ า งวั น ที่ 17-20
ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.
กาญจนบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน “เตาแก๊ส ดิจิตอลV2” วันที่ 21
พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“เตาแก๊สดิจิตอลV2” ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม
2556
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.กาญจนบุรี
การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
จังหวัดลพบุรี ผลงาน“อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ ภาค ภาคกลาง
ผลงาน“อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา” ระหว่างวันที่ 17-20
ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก 60 พรรษา จ.
กาญจนบุรี

ประจาปี
รางวัลที่ได้รับ
2556 รางวัลชมเชย

2556

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

2556

Gold Prize

ประเภท / เรื่อง
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU 2014 รอบคัดเลือก
ผลงาน “หุ่นยนต์อาชีวศึกษาABU ทีมดินสอพอง” ระหว่าง
วันที่ 24-29 พ.ค. 2557 ณ ศูนย์การค้าซียร์รังสิต จังหวัด
ปทุมธานี
การประกวดผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ในโครงการ “ค่ า ยนั ก
ประดิษฐ์รุ่นใหม่”
จัดโดย สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา”
ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.56 ณ HALL 9 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
แห่งชาติ ผลงาน “อุปกรณ์ตรวจไฟรั่วแบบพกพา”
การประกวดผลงานวิจัยในงาน
“Seoul International Invention Fair (SIIF)2013” ผลงาน
“Electrical leakage test pocket device” จัดโดย Korea
Invention Promotion Association (KIPA) ระหว่างวันที่
29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

14. สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
ตารางที่ 10 สถานประกอบการที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา
ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อผู้ลงนาม
2553
1. ร้านนะ-พร คอมพิวเตอร์
นางนภาพร
ไพบูลย์
2. บริษัท/หจก. ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซนเตอร์ จากัด นายธนายุทธ
ศรีลาย
สาขาท่าโพธิ์ ลพบุรี
2554

1. ร้านนะ-พร คอมพิวเตอร์
2. บริษัท/หจก. ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซนเตอร์ จากัด
สาขาท่าโพธิ์ ลพบุรี

นางนภาพร
นายธนายุทธ

ไพบูลย์
ศรีลาย

2555

1.
2.
3.
4.

นายอรรถกร
นายธวัชชัย
นายณัฐพงษ์
นางนภาพร

เธียรวรรณ
เศรษฐจินดา
บรรณศาสตร์
ไพบูลย์

2556

1. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จากัด
2. บริษัทพรีเวนทีฟ เมนเทนแน็นซ์ เอ็นจินีริ่ง จากัด
3. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
4. บริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซนเตอร์
5. บริษัท โชติอนันต์เจริญ จากัด
6. อู่ณรงค์ไฟฟ้า
7. บริษัท พี.ที.แอร์ ลพบุรี
8. อู่เปี๊ยกเซอร์วิส
9. ร้านนะ-พร คอมพิวเตอร์
10.เทศบาลตาบลท่าศาลา
11.แขวงการทางลพบุรีที่ 1 กรมทางหลวง

นางสาวเรวดี
นายสมศักดิ์
นายสุเทพ
นายอัถวุฒ
นายเชิดศักดิ์
นางสุพรรณี
นายชุติพนธ์
นายอนันต์
นางนภาพร
นายอรรถกร
นายถาวร

สุนทวัฒโรดม
สละชีพ
เพ็งแดง
ลิ้มทรงพรต
ลิ้มทรงพรต
แก้วดา
พิทักษ์พาณิชกุล
นรายุศ
ไพบูลย์
เธียรวรรณ
ปัจจุสนันท์

เทศบาลตาบลท่าศาลา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทวีมอเตอร์
บริษัท พี ที แอร์ลพบุรี จากัด
ร้านนะ-พร คอมพิวเตอร์

ตารางที่ 11 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือจัดการศึกษารับนักศึกษาฝึกงาน
ที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่สถานประกอบการ
1 อู่สมชาย
2 บริษัท พี.ที.แอร์ ลพบุรี
229 หมู่ 2 พหลโยธิน ตาบลท่าศาลา
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3642-6887 , 08-1836-6875
โทรสาร 0-3661-2629
3 อู่ สามารถยนต์
93/2 หมู่ 8 ถนนโกษาเหล็ก
ตาบลป่าตาล อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 08-9830-3566
4 สยามนิสสัน ลพบุรี
199 ม. 2 พหลโยธิน ตาบลท่าศาลา
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1534 , 0-3642-2192 ,
0-3642-2677 โทรสาร 0-3661-2295
5 ลพบุรีแคนยอนร์
6 อู่สนิทการช่าง
7 บริษัท ภัทรลพบุรีธุรกิจ จากัด
226/7-10 ถ.นารายณ์มหาราช
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี
โทร. 0-3661-2254 , 0-3661-3550
โทรสาร 0-3661-2253
8 หจก.ศรีสมบูรณ์เซ็นเตอร์ จากัด
ถนนพระราม ตาบลท่าหิน
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-2616
9 อู่วิสิษฐ์ศักดิ์การช่าง
4 ม.5 ตาบลบางโขมด อาเภอบ้านหมอ
จังหวัดลพบุรี 18130
โทร. 08-1437-6545
10 ร้านละโว้ผ้าเบรก
92/18 พหลโยธิน ตาบลเขาสามยอด
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร.0-3662-0208
11 ห้างหุ้นส่วนจากัด เฉลิมชัยลพบุรี กลการ
344/2-6 นารายณ์มหาราช
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1362 , 0-3661-0863
โทรสาร 0-3641-1353

ที่
12
13

ชื่อสถานประกอบการ
อู่ช่างปุมลพบุรี
บริษัท อุดมโตโยต้า ลพบุรี

14
15

เกียร์ยานยนต์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี

16

ร้านพรสินเครื่องเย็น

17

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

18

ศูนย์มะเร็งลพบุรี

19

องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก

20

นะ – พร คอมพิวเตอร์

21

เทศบาลตาบลท่าศาลา

22

สานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

23

สถานีตารวจภูธรลพบุรี

24

กรมศิลปากร จังหวัดลพบุรี

25

สานักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

ที่อยู่สถานประกอบการ
154 ม. 2 พหลโยธิน ตาบลกกโก
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3661-5444
13 ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
71 ม. 3 พรหมมาสตร์ อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
260 หมู่ 1 ตาบลเขาสามยอด
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3662-1537-45
11-1 ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3662-1800
โทรสาร 0-3642-1679
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
28 ซอยมโนราห์ ตาบลท่าหิน
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3661-8745
299 ม. 2 พหลโยธิน ตาบลท่าศาลา
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทร. 0-3641-4409
ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-1040
ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 08-4136-2701
ถนนรอบพระธาตุ ตาบลท่าหิน
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 0-3641-2510
555 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ที่
26

ชื่อสถานประกอบการ
บริษัท พี.ที.แอร์ ลพบุรี

27

ลพบุรีคาร์แคร์

28

อู่นารายณ์กลการ

29

อู่รณงค์ไฟฟ้า

30

บริษัทศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซนเตอร์

31

บริษัทโชติอนันต์เจริญ จากัด

32

อู่อู๊ดการช่าง

33

อู่เปี๊ยกเซอร์วิส

34

ลพบุรีคาร์เวอร์วิส

35

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

36

บจก.พรีเวนทีฟ เมนเทนแน็นซ์ เอ็นจิเนียริ่ง

37

ดารงค์โทรทัศน์

ที่อยู่สถานประกอบการ
229 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลท่าศาลา
โทร.0-3642-6887,08-18366875
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
1/10 ถนนเทพราชา ตาบลท่าหิน
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.084-1137000
122/6 หมู่ 1 ตาบลเขาสามยอด
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.081-5718265
84 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-413925
4/10 ถนนพระงาม ตาบลท่าหิน
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-412920
344/2-6 นารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
203 หมู่ 1 ถนนจอมพล ตาบลเขาสามยอด
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.088-4289793
31 หมู่ 8 ถนนจอมพลปอ ตาบลท่าศาลา
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.089-0817437
214 หมู่ 8 ตาบลนิคม อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 081-9473420
260 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตาบลเขาสามยอด
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-621537-5030
360 หมู่ 4 ถนนรามเดโช
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. 036-615560
205/3 ถนนวัดคลองสายบัว
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร 036-421446

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

38

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

39

ร้านอิเล็กทรอนิกส์การซ่อม

40

ร้าน นะ-พร คอมพิวเตอร์

41

ร้านเซนต์เดวิล

42

เทศบาลตาบลท่าศาลา

43

บริษัท ลพบุรีฮอนด้าคาร์ส จากัด

44

บริษัท โตโยต้าลพบุรี อุดมชัย จากัด

45

บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด มหาชน
สาขาลพบุรี 2

46

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จากัด

47

แขวงการทางลพบุรีที่ 1 กรมทางหลวง

ที่อยู่สถานประกอบการ
11/1 ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-621800
68 ถนนลอยพระธาตุ ตาบลท่าหิน
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.085-9794231
28 ซองมโนราห์ ตาบลท่าหิน
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-618745
ถ.นารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-422202,089-7368802
299 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-615688 ต่อ 11
152 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
โทร.036-614177-9 แฟ็กซ 615117
154 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัลพบุรี
15000 โทร.036-615444
319 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง ลพบุรี
15000 โทร.036-780777 ต่อ 109
5/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน กม.149
ตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
ถนนพหลโยธิน อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
15000

15. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ซึ่งจาก
การระดมความคิดของคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็น
สาคัญดังนี้
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
กิจกรรม/โครงการ
1. พัฒนาผู้เรียน - การจัดการศึกษา - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - โครงการค่ายคุณธรรมนาความรู้
และผู้สาเร็จ
วิชาชีพและฝึกอบรม คุณลักษณะ
สู่เศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษา
วิชาชีพผ่านเกณฑ์
อันพึงประสงค์ และ
- โครงการพิธีไหว้ครู
การประเมิน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
- โครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
มาตรฐาน
ศาสนา พระมหากษัตริย์
- โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่สูงขึ้น
- โครงการกีฬาสีภายใน
- โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา
- โครงการป้องกันความเสี่ยงของ
นักศึกษาอาชีวศึกษา
- โครงการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงใน
สถานศึกษา
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในสถานศึกษา
- โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
1. พัฒนาผู้เรียน
และผู้สาเร็จ
การศึกษา

- การจัดการศึกษา
วิชาชีพและฝึกอบรม
วิชาชีพผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐาน
ที่สูงขึ้น

- ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูป
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(fix it center)
- โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชนช่วงเทศกาล
- โครงการขับขี่ปลอดภัย
- โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
- โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
- กิจกรรมผู้สาเร็จการศึกษา ปวช.3
ทุกสาขาวิชา สาขางาน ผ่านการสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

เป้ำหมำย

1. พัฒนาผู้เรียนและ
ผู้สาเร็จการศึกษา

ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์
- ส่งเสริมให้มีการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน

กิจกรรม/โครงกำร
- โครงงานนักศึกษา
- โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่
- โครงการสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์
- โครงงานวิทยาศาสตร์
- ส่งเสริมการสร้าง
- โครงการจัดตั้งศูนย์บ่ม
ผู้ประกอบการใหม่และ
เพาะวิสาหกิจ
การหารายได้ระหว่างเรียน - โครงการหารายได้ระหว่าง
เรียน
-จัดทาระบบดูแลให้คาให้ - กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
คาปรึกษาผู้เรียนอย่าง
ทุกวันตอนเช้าเพื่อให้
ต่อเนื่อง
คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับ
การเรียนและความประพฤติ
- การจัดการศึกษาวิชาชีพ - พัฒนาทักษะด้านการฟัง - โครงการวันสุนทรภู่
และฝึกอบรม
การอ่าน การเขียน และ - โครงการวันภาษาไทย
วิชาชีพผ่านเกณฑ์การ
การสนทนาภาษาไทยและ - โครงการพัฒนาทักษะ
ประเมินมาตรฐาน
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
ที่สูงขึ้น
เพื่อการสื่อสารในอาชีพ
- ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้

- โครงการอบรมให้ความรู้
นักศึกษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ชานาญการ
ตามสาขาวิชา
จากหน่วยงานภายนอก

- จัดหาทุนการศึกษา
สาหรับนักศึกษาที่ยากจน

- โครงการจัดหา
ทุนการศึกษากองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาที่ยากจน
- โครงการเงินอุดหนุน
ทุนการศึกษา
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
สาหรับ นศ.
ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
เรียนดี

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

2. พัฒนาครูและบุคลากร - พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทุกคนของ
สถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบและอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาเครือข่ายและ
ส่งเสริม
ความร่วมมือ

- พัฒนาระบบเครือข่าย
และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกับ
สถานประกอบ
ชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์
- จัดระบบกากับดูแล
นิเทศ ติดตามผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม/โครงการ
- กิจกรรมครูนิเทศนักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ
- โครงการปัจฉิมนิเทศ
ผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษาและผู้มีงานทา

- เพิ่มศักยภาพของครูและ - ส่งเสริมสนับสนุนครูและ
บุคลากรของ
บุคลากร
สถานศึกษา
ทุกคนศึกษาต่อ เพิ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษา
- โครงการศึกษาดูงานทั้ง
ภายในและ
ต่างประเทศ
- ส่งครูและบุคลากรเข้าร่วม
ประชุม
สัมมนา อบรม
- ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยี - โครงการพัฒนาสื่อการ
สารสนเทศ
เรียนการสอน
สื่อ นวัตกรรมการสอนมา
ใช้ในการ
เรียนการสอน
- ส่งเสริมให้สร้างและ
พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและ
โครงงาน
มาใช้ในการเรียนการสอน
และบริการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีการ
จัดการศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ
ชุมชนท้องถิ่นเน้นการมี
ส่วนร่วม

- โครงการความร่วมมือเพื่อ
ผลิตและ
พัฒนากาลังคน
- กิจกรรมบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ
การจัดการอาชีวศึกษา
สถานประกอบการ จานวน
5 แห่ง

เป้าหมาย

4. การบริการวิชาชีพสู่
สังคม

ยุทธศาสตร์

- บริการวิชาชีพและ
ส่งเสริมความรู้ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

-พัฒนาระบบเครือข่าย
และศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษา
- บริการวิชาชีพและ
ฝึกอบรมวิชาชีพตาม
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน

กิจกรรม/โครงการ
- โครงการศึกษาดูงาน ปวช.
1 ใน
สถานประกอบการ
- กิจกรรมนักศึกษา ปวช.3
ออกฝึกงาน
ในสถานประกอบการ
- โครงการนิเทศติดตาม
นักศึกษาขณะ
ฝึกงาน
- กิจกรรมปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล(Update data)
- เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
(หลากหลาย) สาหรับ
ประชาชนทั่วไปสนใจ
- เปิดสอนหลักสูตรเสริม
วิชาชีพ
(แกนมัธยม) แก่นักเรียนใน
สังกัดสพฐ.
- เปิดสอนหลักสูตรพิเศษ
(โครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ สอน 108
อาชีพ)
สาหรับ ประชาชนทั่วไปที่
สนใจ
ฝึกอบรม 3 ชั่วโมงต่อ 1
อาชีพ
- โครงการอาชีวะร่วมด้วย
ช่วยประชาชน
ช่วงเทศกาล
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
(fix it center)
- โครงการอบรมการใช้
เชื้อเพลิงแก๊ส
LPG กับเครื่องยนต์เล็ก

เป้าหมาย
5. เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
- พัฒนาระบบการบริหาร - พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ จัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเน้นการมีส่วนร่วม

กิจกรรม/โครงการ
- โครงการจัดทาแผนปฏิบัติ
การราชการ
4 ปี
และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- แต่งตั้งคระครูและบุคลากร
ทาหน้าที่ หัวหน้างาน
หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตามโครงสร้าง
การบริหารงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- โครงการศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการด้าน
คุณธรรม จริยธรรมนา
ความรู้สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา
- มีแผนพัฒนาสถานศึกษา/
แผนปฏิบัติราชการ/
แผนปฏิบัติการประจาปี
- มีปฏิทินปฏิบัติงาน
- นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล สรุปผลและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ขั้น
- บุคลากรเข้าร่วมประชุม
สัมมนาอบรม
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดระบบอินเตอร์และ
ไปพัฒนา
ปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต
การบริหารจัดการและการ - จัดทาเว็บไซด์ของ
สถานศึกษา เผยแพร่
เรียนการสอน
และประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชน

6. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย

วิธีดำเนินกำรและผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00ขึ้นไป
ควำมตระหนัก
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วิธวี ัดและประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง
ควำมพยำยำม
ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ตามเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นระบบ มีการประเมิน
ระหว่างเรียนและหลังเรียน และประเมินจิตพิสัยของผู้เรียนตลอดภาคเรียน ด้านผู้เรียนผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จัดให้เรียนภาคเรียนภาคฤดูร้อน จัดกิจกรรมเพื่อซ่อมเสริม เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา2556 ผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 65.66 ผล
การประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ พอใช้

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ประเภทวิชำ/
ลำดับ

สำขำวิชำ/

จำนวนผู้เรียนที่ได้
2.00 ขึ้นไป

จำนวนผู้เรียน
ชั้นปีที่

สำขำงำน

ลงทะเบียน
ทั้งหมด

ออก
กลำงคัน

คงเหลือ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

เกณฑ์กำรตัดสิน
ดีมำก

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ80ขึ้นไป

70-79.99

60-69.99

50-59.99

ต่ำกว่ำร้อยละ50

ปวช.
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
1

2

3

สาขาวิชาช่างยนต์
สาขางานยานยนต์
สาขางานยานยนต์
รวมสำขำ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
รวมสำขำ
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
รวมสำขำ
รวมประเภทวิชำ

1
2
3
1
2
3
1
2
3

53
24
22

28
2
2

99
44
14
4
62
15
12
9
36
197

32
13
2
1
16
6
1
0
7
55

25
22
20
67
31
12
3
46
9
11
9
29
142

12
11
16
39
14
10
3
27
5
8
9
22
88

48.00
50.00
80.00
58.21
45.16
83.33
100.00
58.70
55.56
72.73
100.00
75.86
61.97

















มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

ประเภทวิชำ/
ลำดับ

สำขำวิชำ/
สำขำงำน

จำนวนผู้เรียนที่ได้
2.00 ขึ้นไป

จำนวนผู้เรียน
ชั้นปี
ที่

ลงทะเบียน
ทั้งหมด

ออก
กลำงคัน

คงเหลือ

จำนวน
(คน)

ร้อยละ

เกณฑ์กำรตัดสิน
ดีมำก
ร้อยละ80ขึ้นไป

1

1

ปวช.
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานการบัญชี
รวมสำขำ
รวมประเภทวิชำ
รวมระดับ ปวช.
ปวส.
ประเภทวิชำพำณิชยกรรม
สาขาการจัดการทั่วไป
รวมสำขำ
รวมประเภทวิชำ
รวมระดับ ปวส.
รวมทั้งสิ้น

1
2
3

1

26
13
10
49
49
246

9
5
0
14
14
69

17
8
10
35
35
177

6
6
9
21
21
109

35.29
75.00
90.00
60.00
60.00
61.58

36

15

21

21

100.00

36
36
36
282

15
15
15
84

21
21
21
198

21
21
21
130

100.00
100.00
100.00
65.66

ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ
( ) ดีมาก ( ) ดี () พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ดี

พอใช้

70-79.99 60-69.99

ต้อง
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

50-59.99

ต่ำกว่ำร้อยละ50













ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้เห็นความสาคัญคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ
ทักษะทางและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ให้เป็นที่พึงพอใจของสถาน จึงมอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพ และงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมตระหนักถึง
ภารกิจในการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา และเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและสถานประกอบการที่นักเรียนได้เข้า
ไปทางาน
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้จัดทาโครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
นักเรียนฝึกงาน โดยได้จัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนานักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เป็นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ดังนี้
ระดับความพึงพอใจของ สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงานที่มีต่อคุณภาพ
ทั้ง 3 ด้านของผู้เรียน โดยภาพรวม

สาขางาน
.1ยานยนต์
.2ไฟฟ้ากาลัง
.3อิเล็กทรอนิกส์
.4พณิชยการ
รวมทั้งสิ้น

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
4.37
4.85
4.1
4.56
4.47

ค่าเฉลี่ย (X)
สมรรถนะ
หลักและทั่วไป
4.46
4.63
4.17
4.43
4.42

สมรรถนะ
วิชาชีพ
4.6
4.69
4.08
4.62
4.5

รวม
4.47
4.72
4.12
4.52
4.46

ผลการตัดสิน
() ดีมาก

( ) ดี

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
จานวนแบบสอบถาม
จานวนของสถาน
ร้อยละของ
ประกอบการ
สถานประกอบการ
ที่ตอบกลับ
ประเภทวิชา/
หน่วยงานและชุมชน ที่
หน่วยงานและชุมชน ที่มี
มีผลการประเมินความ
ผลการประเมินความพึง
พึงพอใจเฉลี่ย 3.51ลาดับ
สาขาวิชา/
พอใจเฉลี่ย 3.51-5.00
สถาน
5.00
ประกอบการ/
ชุมชน
สาขางาน
สถาน
สถาน
หน่วยงาน
ประกอบการ/ ชุมชน ประกอบการ/ ชุมชน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ประเภทวิชาช่างอุตฯ
1
สาขาช่างยนต์
15
5
15
5
15
5
2
สาขาไฟฟ้ากาลัง
8
5
8
5
8
5
3
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
5
5
5
5
5
5
รวมประเภทวิชา
28
15
28
15
28
15
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1
สาขาพณิชยการ
9
5
9
5
9
5
รวมประเภทวิชา
9
5
9
5
9
5
รวมทั้งสิ้น
57
57
57
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม
ประเด็น
ประเด็น ปฏิบัติตาม
ประเด็น
ประเด็น
(1) และมี
(1) และมี ประเด็น
(1) และมี (1) และมี
ผลตาม
ผลตาม
(1)
ผลตาม (4) ผลตาม (3)
(5)
(2)
5 คะแนน








4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

ผลการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการสอบมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้จัดให้มีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
ความพยายาม
ฝ่ายวิชาการ โดยงานวัดผลและประเมินผล ได้จัดให้ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ได้เข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้ครูในสาขางานได้กวดขัน และจัดสอนซ่อมเสริมเพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ พร้อมสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2555 มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวนทั้งสิ้น 38 คน
สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100

สาขางาน
1. ยานยนต์
2. ไฟฟ้ากาลัง
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. การบัญชี
รวมทั้งสิ้น
ผลการตัดสิน
(  ) ดีมาก

จานวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
จานวนผู้เรียน
ที่ลงทะเบียนครบ การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
รวม
คิดเป็นร้อยละ
ตามโครงสร้าง
ภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิบัติ ไม่ต่ากว่า 65%
หลักสูตร
ไม่ต่ากว่า 60% ไม่ต่ากว่า 65%
16
16
16
16
100
3
3
3
3
100
9
9
9
9
100
10
10
10
10
100
38
38
38
38
100

( ) ดี

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร ปวช. ปีการศึกษา 2556
ลาดับ

สาขาวิชา/
สาขางาน

เกณฑ์การตัดสิน

จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนครบตาม
หลักสูตร

จานวน
ผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ฯ

ร้อยละผู้ผ่าน
การประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ร้อยละ 80 ขึน้ ไป

70-79.99

60-69.99

16

16

100



3

3

100



9

9

100



28

28

100



10

10

100



10

10

100



ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

1
2
3

สาขายานยนต์
สาขาไฟฟ้ากาลัง
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยการ

1

สาขาการบัญชี
รวมประเภทวิชา

รวมระดับ ปวช.
38
38
100

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

50-59.99

ต่ากว่าร้อยละ50

ผลการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จึงได้นานักเรียนไปทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ความพยายาม
1. ประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของวิทยาลัยฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับ ปวช. 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
สอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปีการศึกษา 2556
3. นานักเรียน เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานอาชีพที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2556 มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวนทั้งสิ้น 38 คน
สามารถผ่านเกณฑ์มาตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90

ปีการศึกษา 2556
จานวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ
20
3
9
10
42

สาขางาน
1. ยานยนต์
2. ไฟฟ้ากาลัง
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. การบัญชี
รวมทั้งสิ้น
ผลการตัดสิน
( ) ดีมาก

(

) ดี

(

) พอใช้

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
(V-NET) ขึ้นไป
1
1
1
2
5

(

) ต้องปรับปรุง

คิดเป็นร้อยละ
6.25
33.33
11.11
20.00
11.90

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
หลักสูตร/
ลาดับ

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/

เกณฑ์การตัดสิน
จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด

จานวนผู้เรียนที่ จานวนผู้เรียนที่ ร้อยละของ
ลงทะเบียนเข้า
มีผลการ
ผู้เรียนที่มีผล
ทดสอบ
ทดสอบผ่าน การทดสอบผ่าน

สาขางาน

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ 65 ขึ้นไป

ร้อยละ 55-64.99

ร้อยละ 45-54.99

ร้อยละ 35-44.99

ต่ากว่าร้อยละ 35

ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1
สาขางานยานยนต์
20
16
1
6.25
2
สาขางานไฟฟ้ากาลัง
3
3
1
33.33
3
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
9
9
1
11.11
รวมประเภทวิชา
32
28
3
50.69
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1
สาขางานการบัญชี
10
10
2
20
รวมประเภทวิชา
10
10
2
20
รวมระดับ ปวช.
42
38
5
13.16
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้เรียนเข้ารับการทดสอบมากกว่า 1 รายวิชาให้นาค่าที่ได้ของแต่ละรายวิชามาหารแล้วนาค่านั้นเป็นเกณฑ์
ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน








ผลการประเมินตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) จึงได้นานักเรียนไปทาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ
ความพยายาม
1. ประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของวิทยาลัยฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับ ปวช. 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจาปีการศึกษา 2556
3. นานักเรียน เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานอาชีพที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2556 มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวนทั้งสิ้น 38 คน
สามารถผ่านเกณฑ์มาตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74

ปีการศึกษา 2556
จานวนผู้เรียนที่

จานวนผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ลงทะเบียนเข้า
ทดสอบ

ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ

1. ยานยนต์

16

6

37.5

2. สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

12

6

50.00

3. การบัญชี

10

5

20.00

38

17

44.74

สาขางาน

รวมทั้งสิ้น
ผลการตัดสิน
( ) ดีมาก (

) ดี

(

) พอใช้

คิดเป็นร้อยละ

(V-NET) ขึ้นไป

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร/ ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน

ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างยนต์
สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาพาณิชยกรรม
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวช.

จานวน
ผู้เรียน จานวนผู้เรียน จานวนผู้เรียนที่มีคะแนน
ทั้งหมด ทีล่ งทะเบียน เฉลี่ยจากการทดสอบทาง
เข้าทดสอบ การศึกษาระดับชาติขึ้นไป

ดีมาก
ร้อยละ

ดี

พอใช้

ร้อยละ 65 ร้อยละ 55- ร้อยละ
ขึ้นไป
64.99 45-54.99

ต้อง
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

ร้อยละ ต่ากว่าร้อยละ
35-44.99
35

20
12
32

16
12
28

6
6
12

37.5
50.00
42.857

-

1
1

1
1

3
3

15
8
23

10
10
35

10
10
38

5
5
17

50.00
50.00
44.74

-

-

3
3
4

3

7
7
30

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ () ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำผลการดาเนินงาน
ความตระหนัก
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรจัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษำ กิจกรรม
เครือข่ำยผู้ ปกครอง และมีกำรจัดทำงำนวิจัยเกี่ยวกับปัญหำและสำเหตุกำรออกกลำงคันของผู้ เรียน เพื่อ
ป้องกันปัญหำผู้เรียนออกกลำงคัน และกำรพ้นสภำพของนักเรียน
ความพยายาม
1. จัดให้ครูที่ปรึกษำได้พบนักเรียนและให้คำปรึกษำ คำแนะนำ และดูแลติดตำมหลังเข้ำแถวทุกวัน
2. จัดชั่วโมง Home Room สัปดำห์ละครั้ง เพื่อป้องกันกำรออกกลำงคันของนักเรียน
3. จัดทำรำยงำนวิจัยเพื่อศึกษำปัญหำและสำเหตุกำรออกกลำงคันของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์
ในปีกำรศึกษำ 2556 มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 เมื่อเทียบกับ
จำนวนผู้เรียนแรกเข้ำในปีกำรศึกษำ 2554

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเทียบกับแรกเข้ำ
ปีกำรศึกษำ 2556
ปีกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ 2556 ปีกำรศึกษำแรกเข้ำหลักสูตร ปวช. 2554

หลักสูตร/ประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ/สำขำงำน

ลำดับ

ปวช.
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สำขำงำน ยำนยนต์
สำขำงำน ไฟฟ้ำกำลัง
สำขำงำน อิเล็กทรอนิกส์
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สำขำงำน กำรบัญชี
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวช.

1.
2.
3.

1

จำนวน
จำนวน
ผู้เรียน
ผู้สำเร็จ
แรก
กำรศึกษำ
เข้ำ

ดีมำก
ร้อยละ

82
21
32
135

10
7
17

21.87
12.59

35
35
170

9
9
26

25.71
25.71
15.29

ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ
( ) ดีมำก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง
.

ร้อยละ
80
ขึ้นไป

เกณฑ์กำรตัดสิน
ดี
พอใช้ ต้อง
ต้อง
ปรับปรุ ปรับปรุง
ง
เร่งด่วน
ร้อยละ
70-79.99

ร้อยละ
60-69.99

ร้อยละ
50-59.99





12.20

ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79-.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ50-59-.99
ต่ำกว่ำ ร้อยละ 50
() ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 50



5
4
3
2
1

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรติดตำมภำวกำรณ์มีงำนทำของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยมีโครงกำรติดตำม
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร ปวช. ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีของฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
ความพยายาม (Attempt)
ฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ โดยงำนแนะแนวอำชีพและจัดหำงำน ดำเนินโครงกำรติดตำม
ผู้สำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) เพื่อนำข้อมูลมำใช้ในพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
ผู้สำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2550 จำนวน 26 คน ได้งำนทำในสถำนประกอบกำร
ประกอบอำชีพอิสระ และศึกษำต่อ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกเป็น ศึกษำต่อและประกอบ
อำชีพอิสระ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 และได้งำนทำในสถำนประกอบกำร จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.15 ดังตำรำงด้ำนล่ำง

สำขำงำน
1. ยำนยนต์
2. อิเล็กทรอนิกส์
3. บัญชี

จำนวน
ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำปี
2554
10
7
9

ข้อมูลสถำนภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ศึกษำ
ต่อ

สถำน
ประกอบกำร

รำชกำร

อำชีพ
อิสระ

ว่ำงงำน

ติดต่อ
ไม่ได้

4
4
2
5
2
3
6
12
12
2
รวมทั้งสิ้น
26
ได้งำนทำในสถำนประกอบกำร 12 = 46.15 %
ศึกษำต่อ + อำชีพอิสระ 14 = 53.85 %
นักเรียนได้งำนทำ + ศึกษำต่อ + อำชีพอิสระ 26 = 100 %
ผลการตัดสิน
() ดีมำก
( ) ดี
( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

-

ตัวบ่งชี้ 1.8 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ หรือประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อภำยใน 1 ปี
ปีกำรศึกษำ.....2556................................แหล่งข้อมูล..........................
หลักสูตร/
จานวน
ผู้เรียนที่ ประกอบอาชีพ ทำงำนในสถำน
ประเภทวิชา/
ศึกษาต่อ
อิสระ
ประกอบกำร
สาเร็จ
สาขาวิชา/
ลาดับ
การศึกษา
ในปี
สาขางาน
การศึกษา จานวน ร้อย จำนวน ร้อย จานวน ร้อย
ละ
ละ
ละ
ที่ผ่านมา
ปวช.
1
2

1

ประเภทวิชา.ช่างอุตสาหกรรม.
สำขำ งำนยำนยนต์
สำขำ ช่ำงอิเล็กทรอนิกส์
รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพณิชยการ
สำขำ กำรบัญชี
รวมประเภทวิชา
รวมระดับ ปวช.

เกณฑ์การตัดสิน
รวม

ดีมาก

ดี

ต้อง
พอใช้
ปรับปรุง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
จานวน ร้อยละ 80 ขึ้น 706050ไป
79.99 69.99 59.99

10
7
17

2
0
2

20.00
0
11.8

4
2
6

40.00
28.6
35.3

4
5
9

40.00
71.4
52.9

10
7
17

100.00
100.00
100.00

9
9
26

0
0
2

0
0
7.7

6
6
12

66.7
66.7
46.2

3
3
12

33.3
33.3
46.2

9
9
26

100.00
100.00
100.00









ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ต่ากว่า
ร้อยละ 50

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ต่ำกว่ำร้อยละ 50

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมำก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลั ย สารพัดช่างลพบุ รี ตระหนักและเห็ นความส าคัญของการติดตามผลความพึ งพอใจของ
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) ของสถานประกอบการ โดยมีโครงการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร ปวช. ในแผนปฏิบัติการประจาปีของฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลั ยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ
โดยสอบถามจากสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
2. ติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาโดยติดตามข้อมูลนักเรียนที่จบตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ผลสัมฤทธิ์
ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางานที่มีต่อ
คุณภาพทั้ง 3 ด้านของผู้สาเร็จการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการหรือผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนแบบสอบถาม
ประเภทวิชา/
ลาดับ

สาขาวิชา/
สาขางาน

ที่ตอบกลับ

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ผู้รับ
บริการ

จานวนของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
และผู้รับบริการ ที่มีผล
การประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51-5.00

ร้อยละของสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน
และผู้รับบริการ ที่มีผล
การประเมินความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.51-5.00

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

สถาน
ประกอบการ/
หน่วยงาน

ผู้รับ
บริการ

ผู้รับ
บริการ

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) ประเด็น (1) ประเด็น (1)
และมีผล
และมีผล และมีผลตาม
ตาม (5)
ตาม (4)
(3)
5 คะแนน

4 คะแนน

ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม
1

สาขายานยนต์

4

-

4

-

100



2

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

2

-

2

-

100



รวมประเภทวิชา
ประเภทวิชาพณิชยการ

6

-

6

-

100



สาขาการบัญชี

6

-

6

-

100



รวมประเภทวิชา

6

-

6

-

100



รวมทั้งสิ้น

12

100



1

12

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน







3 คะแนน

ปฏิบัติตาม
ประเด็น (1) ปฏิบัติตาม
และมีผลตาม ประเด็น (1)
(2)
2 คะแนน

1 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง กับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความตระหนัก
วิทยาลั ย สารพัดช่างลพบุ รี พัฒ นาหลั ก สู ตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
ตลาดแรงงานและชุมชน

ตามความต้องการของ

ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้การสารวจความต้องการและเก็บรวบรวม ข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อ
ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
ความคิดเห็นของครู – อาจารย์ เกี่ยวกับการใช้ หลักสูตรและสภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส.
เพื่อนาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและชุมชน
ผลสัมฤทธิ์
สาขางานต่างๆ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเปิดสอนได้พัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปี นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติตามประเด็น (1)-(4) ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียนปีการศึกษา 2556
ลาดับ

ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขา
งาน

สารวจข้อมูล
ความต้องการ
ในการพัฒนา
หลักสูตร

มี
1
2
3
4
5
6

แผนกช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
แผนกวิชาบัญชี
แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์

ไม่มี

พัฒนา
หลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

ทดลองใช้
หลักสูตร

ประเมิน
หลักสูตร

มี

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

นาหลักสูตร
ฐาน
รวมปฏิบัติ
สมรรถนะไป
ครบ
ใช้

มี

ไม่มี























-











-





































รวม
ร้อยละ

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร
2 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร
4 สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
5 สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ
(1)-(4) ไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน

มี

ไม่มี







เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตระหนักและเห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการ
เรียนรู้ แบบที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
แผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ได้ผ่านการตรวจจากหัวหน้าสาขางานและฝ่ายวิชาการ มีการรายงานผล
การจัดการเรียนการแบบบันทึกหลังสอน มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการสอน โดยหัวหน้าสาขางาน
หมวดวิชา และฝ่ายวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ภาคเรียน
ที่ 1 จานวน 81 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 90 รายวิชา รวม 171 รายวิชา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้
ทั้ง 2 ภาคเรียน จานวน 134 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ปีการศึกษา 2556
จานวนครู
ลาดับ สาขาวิชา / สาขางาน

1
2
3
4
5
6

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พาณิชยการ
เทคนิคพื้นฐาน
สามัญสัมพันธ์
รวม

ทั้งหมด
3
3
2
3
2
5
18

จัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ครบ
ตามคุณภาพ
3
3
2
3
2
5
18

เกณฑ์การประเมินแผนกวิชา
ร้อยละ
ของครู
100
100
100
100
100
100
100

ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 70-79.99

ร้อยละ 60-69.99

ร้อยละ 50-59.99

74.07
80.00
78.57
77.78
83.33
81.67

78.95
77.34

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50

ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 50-59.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 60-69.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 70-79.99 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา
สถานศึกษามีครูดาเนินการตาม (1) ร้อยละ 80 ของจานวนครูผู้สอนทั้งหมดในสถานศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(√ ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

มี
√
√
√
√
√

ไม่มี

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีตระหนักและเห็นความสาคัญของการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการ
เรี ย นรู้ แบบที่มุ่งเน้ น สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
1. มีการประเมินความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการสอนโดยนักเรียน
2. มีการจัดทาบันทึกหลักการสอนทุกรายวิชา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาในครั้งต่อไป
3. มีการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน
4. ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
5. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ภาคเรียนที่ 1 จานวน 87 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 87 รายวิชา รวม 194 รายวิชา ผลการ
พัฒนาระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชามีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ลาดับ

1
2
3
4
5
6

แผนกวิชา

จานวนครู
ทั้งหมด

สอนตาม
แผนฯ

จานวนครูที่ปฏิบัติ
สรุปใช้สื่อ
บันทึกหลัง
ทาวิจยั
เหมาะสม
สอน

(/)

(/)

(/)

(/)

นาผลวิจัย
ไปใช้
(/)

สามัญสัมพันธ์

4

15

15

15

4

4

พณิชยการ

3

22

22

22

3

3

เทคนิคพื้นฐาน

2

6

6

6

2

2

ช่างไฟฟ้ากาลัง

3

18

18

18

3

3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2

11

12

11

2

2

ช่างยนต์

3

14

14

14

3

3

17

86

87

86

17

17

98.85

100

98.85

-

-

ใช่

ไม่ใช่

รวม
ร้อยละ
ประเด็นการพิจารณา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาที่สอน



2

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน



3

สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลัง
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน



4

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน



5

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน







เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ภาคเรียนที่ 2
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

แผนกวิชา

จานวนครู
ทั้งหมด

สอนตาม
แผนฯ

จานวนครูที่ปฏิบัติ
สรุปใช้สื่อ บันทึกหลัง
เหมาะสม
สอน

(/)

(/)

(/)

(/)

นาผลวิจัย
ไปใช้
(/)

ทาวิจัย

สามัญสัมพันธ์

5

22

22

22

5

5

พณิชยการ

3

18

18

18

3

3

เทคนิคพื้นฐาน

2

6

6

6

2

2

ช่างไฟฟ้ากาลัง

2

12

12

12

2

2

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2

15

15

13

2

2

ช่างยนต์

3

14

14

14

3

3

17

87

87

85

16

16

100.00

100

97.70

-

-

ใช่

ไม่ใช่

รวม
ร้อยละ
ประเด็นการพิจารณา
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาที่สอน



2

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน



3

สถานศึกษาดาเนินการให้มีการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน และให้ครูแต่ละคนทาบันทึกหลัง
การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายวิชาที่สอน



4

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และ
ผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนไปจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน



5

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคนนาผลจากการวิจยั ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนไม่น้อยกว่าหนึ่งรายวิชาที่สอน







เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ความตระหนัก
ครูผู้สอนมีความตระหนักและเข้าใจในเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบ
จากงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ และมีวิธีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
การประเมินผลก่อนเรียน หลังเรียน และการประเมินผลระหว่างเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และ
กิจ นิสั ยในการทางาน มี การประเมิน ผลตามเกณฑ์ โดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งการสั งเกต
แบบทดสอบ และประเมินชิ้นงาน
ความพยายาม
1. มีการจัดทา Course outline และกรอบการจัดการเรียนรู้ แจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา
2. มีการประเมินความพึงพอใจของครูต่อคุณภาพการสอนโดยนักเรียน
3. มีการจัดทาบันทึกหลักการสอนทุกรายวิชา
4. มีการจัดทางานวิจัยในชั้นเรียนทุกภาคเรียน
5. ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
ผลสัมฤทธิ์
ในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชามีการปฏิบัติตาม
ประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปีการศึกษา 2556
จานวนครูที่ปฏิบัติ
ลาดับ

แผนกวิชา

1

ช่างยนต์

2

ช่างไฟฟ้ากาลัง

3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4

พณิชยการ

5

เทคนิคพื้นฐาน

6

สามัญสัมพันธ์

รวม
ร้อยละ

แจ้งเกณฑ์
วัดผลก่อน
เรียน

วัดผลตาม
แผนการ
จัดการเรียนรู้

วัดผล
หลากหลาย

3
3
2
3
2
5

(/)
3
3
2
3
2
5

(/)
3
3
2
3
2
5

(/)
3
3
2
3
2
5

(/)
3
3
2
3
2
5

(/)
3
3
2
3
2
5

(/)
3
3
2
3
2
5

18
100

18
100

18
100

18
100

18
100

18
100

18
100

จานวนครู
ทั้งหมด

ผู้เรียน
นาผลไป
มีส่วนร่วม พัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติครบ
ทุกประเด็น

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการสารวจสถานประกอบ หน่วยงานและทาบันทึกความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานตรงตามหลักสูตรหรือสัมพันธ์กับสาขางานและมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษาก่อนออกฝึกงานพร้อมกับมีคู่มือการฝึกงานให้กับนักศึกษาทุกคนไว้บันทึกการปฏิบัติงานฝึกงาน ครูนิเทศ
นักศึกษาฝึกงานมีการวัดผลการฝึกงานของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และมีการประชุมสัมมนาการ
ฝึกงานของนักศึกษาเพื่อนาผลไปปรับปรุงในการฝึกงานของนักศึกษาต่อไป
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ได้ดาเนินการสารวจสถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อออกการฝึกงานของนัก ศึกษาตรงตามสาขางาน
และทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ในการส่งนักศึกษาเข้า รับการฝึกงาน
2. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกงานและมีคู่มือการออกฝึกงานให้กับนักศึกษาทุกคนได้บันทึกการ
ปฏิบัติงาน
3. ได้มีการจัดครูออกนิเทศตรวจการฝึกงานในสถานประกอบการ หน่วยงาน
4. วิทยาลัยได้มีการวัดผลการฝึกงานของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. จัดทาหนังสือเชิญสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ได้มีการลงนามความร่วมมือ เข้าร่วมสัมมนา
เพื่อนาผลไปปรับปรุงในการฝึกงานของนักศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีได้ให้มีการสารวจสถานประกอบการเพื่อให้ตรงตามหลักสูตรและสาขางานของ
นักศึกษาฝึกงานเพื่อให้เกิดทักษะในการฝึกงานของผู้เรียนให้มากที่สุด และจัดให้ครูออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานใน
สถานประกอบการ หน่วยงาน เพื่อติดตามผลของการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงานและครูนิเทศมีการวัดผลร่วมกับ
สถานประกอบการ หน่วยงาน และได้จัดการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียนได้มีการแรกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น
ระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อนาผลมาปรับปรุงและแก้ไขในการฝึกงานของนักศึกษา
ต่อไป

มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
การปฏิบัติ
ลาดับ

แผนกวิชา

ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ

ช่างยนต์

2

ช่างไฟฟ้ากาลัง

3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รวม
ร้อยละ

นิเทศฝึกงาน
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100

4
100

4
100

4
100

4
100

4
100

เกณฑ์การณ์ตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติครบทุก
ประเด็น

จัดปฐมนิเทศ

(/)
1

วัดผลร่วมกับ
สัมมนาการ
สถาน
ฝึกงาน
ประกอบการ

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ค่าคะแนน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5
4
3
2
1

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ความตระหนัก
วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการได้ปฏิบัติตามอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษา
ความพยายาม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา โดยทาการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลั ยตาม
ขั้นตอนอย่างถูก
2. เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. จัดทารายงานการประชุมของคณะกรรมการวิทยาลัย
4. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ร่วมจัดทาแผนบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. ประเมิ น ความพึ ง พอใจการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา หรื อ วิ ท ยาลั ย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลสัมฤทธิ์
1. วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณาผลการเรียน การร่วมพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการทางานของสถานศึกษา การมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาและพัฒนาสถานศึกษาในเรื่องต่างๆ
2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3. สรุปการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยตามที่กาหนดใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาดาเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบัติงาน
ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยในการปฏิบัติงานร่วมกับ
สถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 5.00
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
รวม

2
3
4
5






5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญเรื่องของการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้กาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
ความพยายาม
1. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.(พ.ศ.2554-2557) โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาปฏิบัติการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. จัดทาสรุปรายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี โดยการ
มีส่วนร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีการตรวจสอบติดตามประเมินผล

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
แบบประเมินระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา2556
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ลาดับ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน



2

สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา



3
4
5

สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง



สถานศึกษามีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
รวม



เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
( ) ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง



5
ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ความตระหนัก
วิทยาลัย สารพัดช่างลพบุ รี ให้ ความส าคัญในการพัฒ นาสถานศึ กษาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ ง
สถานศึกษา คือ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม
จริยธรรม ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน และสถานประกอบการ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เป็นศูนย์
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ความพยายาม
1. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานศึกษา ประกอบไปด้วย
อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจของสถานศึกษา ซึ่งได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวิทยาลัย
2. จัดทาแผนงาน โครงการ พัฒนาสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- โครงการศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it Center)
- โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการกาหนดอัตลักษณ์ “มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม” โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เช่น โครงการ ศูนย์อาชีวศึกษาร่วม
ด้วยช่วยประชาชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (Fix it Center) โครงการพัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา เป็นต้น

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
แบบประเมินระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ประจาปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ข้อ

ประเด็นของการพิจารณา

1

มีการกาหนด อัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
มีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
รวม

2
3
4
5

เกณฑการตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑการตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1






5

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะของผู้บริหารสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการบริหารจัดการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการประชุมครู บุคลาทุกฝ่าย ร่วมทั้งผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังมี
การประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. มีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย
3. จัดประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
4. จัดโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อใช้เป็นสนามฟุตซอล
ผลสัมฤทธิ์
วิ ท ยาลั ย ฯ มี ก ารสรรหาคณะกรรมการวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปตามขั้ น ตอน มี ก ารจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวิทยาลัย มีการรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีรายงาน
ประชุมครูและบุคลากร ภาคเรียนละ 1 ครั่ง มีการรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ และมีการจัดทา
ประเมินผลการบริหาร และภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการวิทยาลัย

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อ
1
2
3
4
5

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด



สถานศึกษามีการประชุมครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ
2 ครั้ง
สถานศึกษามีการประชุมผู้ปกครอง ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงานและภาวะผู้นาของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00






รวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สามารถให้บริการจัดการระบบสารสนเทศต่างๆ โดยครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน
และมีสารสนเทศการจัดความรู้ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทราบ จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายในวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี กับสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา และหน่ ว ยงานภายนอกต่ า งๆ เช่ น จั ด ท าระบบเว็ บ ไซต์ ข อง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จัดระบบศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นต้น
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดาเนินการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ดังนี้
1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ตามคาสั่งประจาปีของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่เป็นพื้นฐานครบ 9 ประเภท
3. มีร ะบบสารองข้อมูล ที่เกี่ย วข้องอย่างเป็นระบบโดยติดตั้งเครื่อง Server ที่มีระบบพิสู จน์ตัว ตน
ในการใช้งานอิน เตอร์ เน็ ตของวิทยาลั ย สารพัดช่างลพบุรี ที่มีความปลอดภัยสู ง และมีการจัดหาช่องทาง
สัญญาณอินเทอร์เน็ต จานวน 2 ช่องทาง เพื่อป้องกันการขาดหายของสัญญาณ
4. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ของวิทยาลัยเพื่อใช้ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย
ทั้งรูปแบบและข่างสารต่าง ๆ
5. มีการจัดทาสถิติผู้เข้าใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต อย่างสม่าเสมอ และเป็นปัจจุบัน
6. มีระบบบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษา ทั้งระบบงานสารบรรณ ระบบงานบุคลากร และระบบงาน
นักเรียน นักศึกษา
7. สรุปผลการประเมิลความพึงพอใจในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครู และบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
8. จัดทาโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพั ฒ นาระดั บ คุ ณ ภาพ ในการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของสถานศึ ก ษา
มีการปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ และผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉลี่ยร้อยละ 4.21

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ลาดับ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท และข้อมูลอื่นจาเป็นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วน
และเชื่อมโยงเป็นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล



2

สถานศึกษามีการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน



3

สถานศึกษาดาเนินการให้ ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้ รียนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ



4

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน



5

สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51-5.00



5

รวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และวัยรุ่นในปัจจุบัน ในด้าน
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย การทะเลาะวิวาท สิ่งเสพติด สังคม การพนันและ
การมั่วสุม ดังนั้นวิทยาลัย จึงได้หาแนวทางมาตรการและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
ความพยายาม
1. ด้านความปลอดภัยจัดทาโครงการป้องกันความเสี่ยงของนักศึกษาในอาชีวศึกษา โครงการตรวจ
รถก่อนใช้ปลอดภัย แน่นอน จัดทาการประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนนักศึกษา
2. ด้านการทะเลาะวิวาทจัดทาโครงการป้องกันความเสี่ยงของนักศึกษาในอาชีวศึกษา
3. ด้านสิ่งเสพติดจัดทาโครงการป้องกันความเสี่ยงของนักศึกษาในอาชีวศึกษา โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน โครงการตรวจสารเสพติด และโครงการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
4. ด้านสังคมจัดทาโครงการป้องกันความเสี่ยงของนักศึกษาในอาชีวศึกษา
5. ด้านการพนันและการมั่วสุมจัดทาโครงการป้องกันความเสี่ยงของนักศึกษาในอาชีวศึกษา และการ
จัดกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนในชั่วโมงกิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง มีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ประเด็น ซึ่งผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริหาร ความเสี่ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุ่ม โดย
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาผู้เรียนและผู้ปกครอง



2

มีการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ



3

มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ



4

มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารความเสีย่ ง



5

มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน



เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการตัดสิน
() ดีมาก ( ) ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดการระบบดูแลผู้เรียน
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญต่อการเรียนของนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดระบบดูแลหา
แนวทางแก้ปัญหา ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหาหรือมีแนวโน้มที่จะออกกลางคัน เพื่อให้แก้ปัญหาได้
ทันท่วงที ส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี
ความพยายาม
1.
2.
3.
4.
5.

มีการจัดการปฐมนิเทศผู้เรียน
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อดูแลนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
จัดชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูม ให้นักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษาตลอดปีการศึกษา
จัดหาทุนการศึกษาและมอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี
ครูที่ปรึกษาประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง หาทางแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง
6. ให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียน นักศึกษาที่ขาดเรียนหรือกลุ่มเสี่ยงโดยการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียน นักศึกษา
7. มอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี
ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน มีการปฏิบัติตามประเด็น ๕ ข้อ ซึ่งผลการแระ
เมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นของการพิจารณา
สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน
สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจานวนผู้เรียนที่ร้องขอ
สถานศึกษามีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ

ผลการปฏิบัติงาน
มี
ไม่มี






เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก

( ) ดี

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
ความตระหนัก
1. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้สวยงาม จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการและจัดหา สิ่งอานวยความสะดวก
2. วางแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการและสิ่งอานวยความสะดวก
ความพยายาม
1. ปรับปรุง ดูแล ซ่อมแซมสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ และสิ่งอานวย ความสะดวก
2. จัดทาตารางการใช้ห้อง
3. ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ
ผลสัมฤทธิ์
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม การจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
และสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ
ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและ
ผู้เรียน

2

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ

3

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน






4

สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51-5.00



5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ



รวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
( ) ดี
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ความตระหนัก
สถานศึกษามุ่งเน้นให้มีแผนงาน โครงการ จัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้งานที่สามารถ
ตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน มีการประเมินความพึงพอใจ ของครู และ
บุคลากร ทุกฝ่าย และผู้เรียนภายในวิทยาลัยฯ โดยใช้แบบประเมิน
ความพยายาม
1. ดาเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ
2. ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทุกฝ่าย และผู้เรียน ทุกแผนกวิชา
ผลสัมฤทธิ์
จากผลดาเนินการและมีข้อมูลแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เช่น
แบบบันทึกคาขอใช้ แบบรายงานการซ่อมบารุง ฯลฯ รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้งานที่สามารถตอบสนองการ
ใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์
ผลการปฏิบัติ

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์



2



3

สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน

4

สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00



5

สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจัดการ



เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(  ) ดีมาก
( ) ดี

( ) พอใช้

มี

ไม่มี



เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ ได้รับการอบรมด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยฯ และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการ
ประกาศ
เกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดาเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
3. มีหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรเรื่อง ทุนการศึกษา ทุนวิจัย
4. ปฏิบัติการความร่วมมือกับสถานบันและสถานศึกษาอื่น ในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน
4. มีการดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
5. นาบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์
ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเป็นไปตามโครงการที่ได้วางแผนไว้

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ
1

ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

2 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษากับสถานศึกษาอื่นหรือหน่วยงาน องค์กรภายนอกตรงกับสาขาวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
4 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
5 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
เกณฑ์การตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1















ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญในเรื่องของการบริหารการเงินและงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการประจาปี ในเรื่องของค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์ และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างเพียงพอและหมาะสม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาโครงการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย และโครงการ กิจกรรมด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ความพยายาม (Attempt)
1. จัดสรรเงินงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการ
สอน
2. การติดตามรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน
3. จัดสรรเงินงบประมาณดาเนินงานสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
4. จัดสรรเงินงบประมาณให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย
5. จัดสรรเงินงบประมาณในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
1. งบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 14.28
2. รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 0.00
3. งบประมาณดาเนินงานสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 5.61
4. งบประมาณให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
ร้อยละ 5.68
5. งบประมาณในด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ร้อยละ 24.01
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ผลการปฏิบัติ
ไม่ผ่าน
ผ่านเกณฑ์
เกณฑ์

ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ

2

สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก

3

สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ

√

4

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

√

5

สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

√

√

√

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ผลการประเมินุคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( √ ) ดี () พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

แบบบันทึกข้อมูลการบริหารเงินและงบประมาณ
ปีการศึกษา2556
งบดาเนินการทั้งหมด7,883,792.34 บาท
ลาดับ
1

รายการประเมิน
รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดาเนินการ

จานวนเงิน

ร้อยละของ
งบดาเนินการ

1,126,243

14.28

0

0

2

รายได้หรือมีมูลค่าผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก

3

รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดาเนินการ

442,565

5.61

4

รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

448,355

5.68

5

รายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบดาเนินการ

1,893,318.15

24.01

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12

ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ

ความตระหนัก
สถานศึกษามุ่งเน้นในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ เครือข่าย ในประเทศในด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯให้เหมาะสม
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
ความพยายาม
1. ดาเนินการจัดโครงการให้ความรู้นักศึกษา ปวช. โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญงานตามสาขาวิชา จาก
หน่วยงานภายนอก
2. ดาเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษา ปวช.1
ผลสัมฤทธิ์
1. จากการดาเนินงานโครงการให้ความรู้นักศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญงานตามสาขาวิชา ทา
ให้นักศึกษาได้รับความรู้ตรงกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. จากการดาเนินงานโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักศึกษา ทาให้นักศึกษาเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพที่จะต้องใช้ฝีมือเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์
ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ
ผลการปฏิบัติ
ข้อ

ประเด็นการพิจารณา

มี

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือข่ายทั้งในประเทศ และ หรือต่างประเทศ



2

สถานศึกษามีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ ร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จานวนสาขางานที่เปิดสอน



3

สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง



4

สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ฯลฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 รายการ



5

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ
เพื่อการปรับปรุง



เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก
( ) ดี

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ
( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

ไม่มี

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการบริหารจัดการ โดยให้มีโครงการการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน โดยให้มีการออก
บริการวิชาการและวิชาชีพกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อสร้างเสริม
นักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตรงตามวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีและยังสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับจิตอาสาอาชีวะบริการ
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในสถานศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการออก
บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน และในการดาเนินกิจกรรม ที่ประกอบด้วย ดังนี้
1.โครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ประจาปี 2556
2.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจาปี 2556
ผลสัมฤทธิ์
การดาเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการวางแผน โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ
และวิชาชีพ โดยให้มีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ในการดาเนินงานครั้งนี้มีคณะบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในสถานศึกษา เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 100 และนักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขางาน มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 และผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.85
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพประจาปี 2556
ข้อ

การดาเนินการ

ประเด็นการพิจารณา
มี

1

2

3

4

5

ไม่มี

สรุปผลการดาเนินการ

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการ
วิชาการและวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขางานดาเนินงานไม่ 
น้อยกว่า 2 โครงการ / กิจกรรม ต่อปี
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ / กิจกรรม

สรุปผลแผนประจาปี 2556
สรุปผลดาเนินการโครงการ
1.โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วย
ประชาชน
2.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน


ร้อยละ 100

สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนในแต่ละสาขางาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.515.00

ร้อยละ 80


ค่าเฉลี่ย 4.85

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

ค่าคะแนน

ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

1

() ดีมาก ( ) ดี

( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ความตะหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาชั้น ปีสุดท้าย จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน และนาผลงานไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา และยังได้มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน และเผยแพร่ผลงาน ในระดับชุมชน จังหวัด
ภาค ระดับชาติ นอกจากนี้ได้มีการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้นักเรียน นักศึกษาจัดทาสิ่งประดิษฐ์โครงการ/โครงงาน
2. จัดการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษา
3. นาผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เข้าร่วมประกวดแข่งขัน และเผยแพร่งานใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ
4. นาผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย นาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
ผลสัมฤทธ์
จากการที่วิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายจัดทาโครงการ ทาให้
ได้รับองค์ความรู้ และทักษะ และจากการจัดให้มีการประกวดโครงงาน และส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวด แข่งขัน
และเผยแพร่ผลงาน ในระดับชุมชน จังหวัด ภาคและระดับชาติ นอกจากจะได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์
แล้ว ผลคือได้รับรางวัล จากการประกวดและแข่งขันนั้น และมีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ใน
ระดับชุมชน จังหวัด

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
ข้อ
ประเด็นการพิจารณา
1 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
2

3
4
5

สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 3 และระดับชั้น ปวส. 2 จัดทา
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตาม
เกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน 3 คน : 1 ชิ้น และระดับชั้น ปวส. 2 จานวน
2 คน : 1 ชิ้น
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานศึกษา
สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

มี

ไม่มี








เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครู
ความตะหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงานและมีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยฯ มีการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลและมีการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ครูจัดทาสิ่งประดิษฐ์โครงการ/โครงงาน งานวิทยาลัย
2. จัดการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงานของครู
3. นาผลงาน สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยฯ ชุมชน จังหวัด ภาค ชาติ
4. นาผลงาน สิ่งประดิษฐ์โครงงาน เข้าร่วมประกวด แข่งขัน ในระดับจังหวัด ภาค และชาติ
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู จัดทาโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงานและมีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัยฯ มีการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขันและได้รับรางวัลและมีการนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

มาตรฐานที่ 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัยของครู
ข้อ
1
2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย
สถานศึกษาได้จัดประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
สถานศึกษา ได้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน
สถานศึกษาดาเนินการให้นานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ในระดับ
ชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

5
4
3
2
1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก (  ) ดี ( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

มี

ไม่มี







ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
และผู้เรียนทุกคนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัต ริย์ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน นักศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
2. โครงการถวายเทียนพรรษา
3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี พุทธศักราช 2556
4. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช พุทธศักราช 2556
5. โครงการวันสถาปนา ปี 2557
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน
โครงการที่ 1
ผู้ บ ริ ห าร/ครู / บุ ค ลากร
43
ทางการศึกษา
1. ช่างยนต์
63
2. ช่างไฟฟ้ากาลัง
21
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
26
4. พณิชยการ
38
รวม
148

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 4 โครงการที่ 5
43
43
43
43
60
20
22
32
134

58
12
18
28
116

57
10
15
28
110

56
17
26
31
130

ประเด็นพิจารณา
ข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึ ก ษามี จ านวนโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3 สถานศึก ษาดาเนิ น การให้ ครู และบุ คลากรทุกฝ่ า ยในสถานศึกษาทุกคนเข้ าร่ว มโครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
การรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัต ริ ย์ ทรงเป็ น ประมุข และทะนุ บ ารุง ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
5 สถานศึ ก ษามี จ านวนโครงการ กิ จ กรรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ด้ า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ใช่










เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการตัดสิน
(  ) ดีมาก

( ) ดี

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่ใช่

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมกิจกรรมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
และผู้เรียนทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน นักศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน
ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้ากาลัง
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. พณิชยการ
รวม

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
13
40
45
56
10
19
17
25
17
35
89
135

ประเด็นพิจารณา
ข้อ

ประเด็นพิจารณา
สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
1
อย่างน้อย 5 โครงการ
สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
2
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้าน
4 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อนาผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
5 ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ใช่

ไม่ใช่







เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการตัดสิน
( ) ดีมาก

() ดี

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
และผู้เรียนทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน นักศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยเทศกาลปีใหม่ 2557
2. โครงการกีฬาสีภายในวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556
3. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี 2556
4. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2013
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
สาขางาน
ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้ากาลัง
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. พณิชยการ
รวม

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3 โครงการที่ 4
40
40
28
40
39
59
56
14
19
16
6
18
25
27
9
25
27
30
19
28
110
132
90
120

ประเด็นพิจารณา
ข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึ ก ษามี จ านวนโครงการ กิ จ กรรม ด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการ ไม่ น้ อ ยกว่ า 5
โครงการ กิจกรรม
2 สถานศึ ก ษาด าเนิ น การให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก คนเข้ า ร่ ว มโครงการ กิ จ กรรม ด้ า นการกี ฬ าและ
นันทนาการ
3 สถานศึกษาดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ
4 สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามโครงการ กิ จ กรรม ด้ า นการกี ฬ าและ
นันทนาการ
5 สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ใช่





ไม่ใช่


เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการตัดสิน
 ดีมาก

 ดี

 พอใช้

 ต้องปรับปรุง

 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญในการเข้าร่ วมกิจกรรมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย
และผู้เรียนทุกคน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดาเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย และนักเรียน นักศึกษาทุกคน
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน
2. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้
3. โครงการคุณธรรมนาความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการสอน 108 อาชีพ
ผลสัมฤทธิ์
สาขางาน
ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา
1. ช่างยนต์
2. ช่างไฟฟ้ากาลัง
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. พณิชยการ
รวม

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 โครงการที่ 3
13
40
30
45
56
37
10
19
6
17
25
9
17
35
17
89
135
69

โครงการที่ 4
17
56
16
16
24
112

ประเด็นพิจารณา
ข้อ
ประเด็นพิจารณา
1 สถานศึ กษามีก ารให้ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งให้ แก่ ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน
2 สถานศึกษามีแผนงาน โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน
3 สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4 สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อนาผลไปปรับปรุงการบริการ
จัดการ
5 สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อการปลูกฝั ง
จิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51-5.00

ใช่ ไม่ใช่






เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5
ปฏิบัติตามประเด็น 4
ปฏิบัติตามประเด็น 3
ปฏิบัติตามประเด็น 2
ปฏิบัติตามประเด็น 1

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการตัดสิน
() ดีมาก

( ) ดี

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญของการดาเนินการประกันคุณภาพมาตรฐาน สถานศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง เพราะทาให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ จึงได้ดาเนินการให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ความพยายาม
1. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โดยการจัดทาแผนพัฒนาจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของครู บุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
2. การดาเนินงานและรายงานผลตามแผน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายใน
4. จัดทาคูมือประกันคุณภาพภายใน
5. จัดทาแผนกากับ ติดตาม การดาเนินงาน
6. จัดทารายงานการประเมินประกันคุณภาพภายในประจาปี
7. มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

ผลสัมฤทธิ์
ผลการพัฒนาระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ ซึ่งผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก.

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ข้อ
1

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ใช่



2

สถานศึกษาได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา



3

สถานศึกษาได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา



4

สถานศึกษาได้จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน



5

สถานศึกษาได้จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก



เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) (4) และ (5)

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) (3) และ (4)

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น (1) (2) และ (3)

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และ (2)

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น (1)

1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่ใช่

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2556
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้ความสาคัญระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการ
ศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 ส่วนที่ 1การจัดการ
อาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้
ผลสัมฤทธิ์
จากตารางพบว่าการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2556 จานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการ
ตัดสินตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ 5 คะแนน (ดีมาก) เท่ากับ 24 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี

มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 2556
จานวนตัวบ่งชี้ที่ได้

จานวน
มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้
ดีมาก
ทั้งหมด
ด้านผู้เรียน และผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
9
4

ดี

2

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา

5

4

1

3

ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

12

11

1

4

ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

1

1

5

ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรืองานวิจัย

2

1

1

6

ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก

4

2

2

7

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1
34

1

1

รวม
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

24

พอใช้

5

ต้อง
ต้องปรับปรุง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

1

1

2

1

1

2

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

30-34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ต้อง
ปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน
24-33 ตัวบ่งชี้
18-23 ตัวบ่งชี้
12-17 ตัวบ่งชี้
ต่ากว่า 12 ตัวบ่งชี้

5

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก (√ ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

4
3
2
1

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้ นประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการฝึกอบรมหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการดาเนินงานตามแผน มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีการจัดทา
แผนการฝึกอบรมหลักสูตร มีการดาเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบตั ิ

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

มี


.2มีการจัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปี



.3มีการดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมประจาปี



.4มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะ



.5มีการจัดทารายงานตามแผนการฝึกอบรมประจาปี



ผลการตัดสิน
() ดีมาก ( ) ดี

( ) พอใช้

( ) ต้องปรับปรุง

( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่มี

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการบริหารจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปีการศึกษา 2556
ประเด็นการพิจารณา

ลาดับ แผนกวิชา

มีการจัดทา
มีการจัดทา
มีการดาเนินงาน
แผนพัฒนาฯโดย แผนพัฒนาฯโดยการ ตามแผนการ
การมีส่วนร่วมกับ มีส่วนร่วมของครูและ
ฝึกอบรมฯ
ชุมชน สถาน
บุคลากรใน
ประกอบการ
สถานศึกษา

มี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้าฯ
ช่างอิเล็กฯ
พาณิชย์
สามัญ
พื้นฐาน
อาหาร
ผ้า
ศิลปะฯ
เสริมสวย





-






ไม่มี











มี





-






ไม่มี











ผลการประเมินคุณภาพ
 ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

9
แผนกวิชา
................ แผนกวิชา

มี





-






ไม่มี











มีการติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
เสนอ
ข้อเสนอแนะ

มี





-






ไม่มี











มีการ
จัดทา
รายงาน
ตาม
แผนการ
ฝึกอบรมฯ

มี ไม่มี




















ผลการ
ประเมิน












ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ความตระหนัก
ในปีการศึกษา 2556 มีการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับชุมชน สถานประกอบการเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สถานประกอบการ
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยกาหนดรายวิชา เนื้อหา โดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน สถานประกอบการ จัดให้มีการทดลองใช้ มีการประเมินหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์

1. มีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

ผลการปฏิบตั ิ
มี
ไม่มี


.2 มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ



.3 มีการทดลองใช้หลักสูตร



.4 มีการประเมินหลักสูตร



.5 มีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อปี ไปใช้ อย่าง 2ไม่เกิน )4( - )1(
น้อยร้อยละ ของจานวนรายวิชาที่จัดนำกอบรม 50



ประเด็นการพิจารณา

ผลการตัดสิน
)( ดีมาก

) ( ดี

) ( พอใช้

) ( ต้องปรับปรุง

) ( ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ข้อ

ผล

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีการสารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

2

สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับชุมชน สถานประกอบการ

3

สถานศึกษามีการทดลองใช้หลักสูตร

4

สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษามีการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พัฒนาแล้วตามข้อ (1)-(4) ไม่เกิน 2 ปี
ไปใช้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนสาขางานที่จัดการเรียนการสอน

5

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี

มี






เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ปฏิบัติตามประเด็น )1) (2) (3) (4) และ )5)

5

ปฏิบัติตามประเด็น )1) (2) (3) และ )4)

4

ปฏิบัติตามประเด็น )1) (2) และ (3)

3

ปฏิบัติตามประเด็น )1) และ (2)

2

ปฏิบัติตามประเด็น )1)

1

พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมินคุณภาพระดับแผนกวิชา
) ( ดีมาก ) ( ดี ) ( พอใช้

) ( ต้องปรับปรุง

) ( ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ไม่มี

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ความตระหนัก (Awareness)
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ที่สอน
ความพยายาม (Attempt)
วิทยาลัยฯ ให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดแทรกปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement)
มีการดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย ที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา อยู่ในระดับ ดีมาก

สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ปีการศึกษา 2556
เกณฑ์การตัดสิน
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

สาขาวิชา/ สาขางาน

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พาณิชยการ
สามัญสัมพันธ์
อาหารและโภชนาการ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

รวมทั้งสิ้น
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

จานวน จานวนแผน
รายวิชาที่ จัดการเรียนรู้
สอน
ทีจ่ ัดทาครบ
ทั้งหมด
ทุกประเด็น
3
3
8
7
2
2
10
10
1
1
5
5
7
6
13
13
49

47

ร้อยละ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

> ร้อยละ
80

ร้อยละ
70-79.99

ร้อยละ
60-69.99

ร้อยละ 5059.99

< ร้อยละ 50

100.00
87.50
100.00
100.00
100.00
100.00
85.71
100.00

/
/
/
/
/
/
/
/

96.65

/

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ปฏิบัติตามประเด็น (1)

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( √ ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความตระหนัก
สถานศึกษามุ่งเน้นให้ครูผู้สอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นรายวิชา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม กาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผล ที่หลากหลายและเหมาะสม และ
นาผลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม
ความพยายาม
1.
ดาเนินการให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
สอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม
จัดโครงการฝึกอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2. มีการแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลและประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อน
การฝึกอบรมทุกรายวิชา
3.
ครูผู้สอนดาเนินการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชา
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณธรรมอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกรายวิชา ที่จัดการฝึกอบรม
ผลสัมฤทธิ์
จากผลดาเนิ นการด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสู ตรวิช าชีพระยะสั้น สถานศึกษาดาเนินการ
มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ครอบคลุ่มสมรรถนะรายวิชา มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน และมีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ รวมทั้ง
ประสิ ทธิภ าพของครู ผู้ ส อน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน และตลาดแรงงานได้อย่า ง
เหมาะสม ในสาขาวิชา/สาขางาน ปฏิบัติตามประเด็นครบ 5 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปีการศึกษา 2556
ผลการปฏิบัติ
มี ไม่มี

ข้อ

ประเด็นพิจารณา

1

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแต่ละคนจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชาตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธสี อนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2
3
4
5



สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีการกาหนดและแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัด
และประเมินผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบก่อนการจัดการฝึกอบรมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม



สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ
เหมาะสมทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม
สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนาผลการจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่จัดการฝึกอบรม



เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก

ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ

5

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน





ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5

ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ความตระหนัก
โครงการจัดทาหลักสูตรร่วมกับท้องถิ่น
ความพยายาม
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรร่วมกับท้องถิ่นในแต่ละสาขาวิชา
ผลสัมฤทธิ์
มีหลักสูตรตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นปี
การศึกษา 2556
ข้อ

ผลการปฏิบัติ
มี
ไม่มี

ประเด็นการพิจารณา

1

สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

√

2

สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

√

3

สถานศึกษาจัดหาสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

√

4

สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ ฯลฯ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

√

5

สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการปรับปรุง

√

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 4 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 3 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 2 ข้อ
ปฏิบัติตามประเด็น 1 ข้อ

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(√ ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ค่าคะแนน
5
4
3
2
1

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา
ความตระหนัก
วิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงจานวนครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รั บการพัฒนาด้านวิชาชีพ ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งมีแผนงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเข้ารับการฝึกอบรมร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและโครงการ
ทัศนศึกษา การศึกษาดูงานนอกสถานที่ สนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับเกียรติคุณยกย่องและให้ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีความพยายามที่จะเพิ่มร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาชะที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพวิขาขีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้ สอนหลักสูตร
วิ ช าชี พ ระยะสั้ น และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รุ ผู้ ส อนหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เข้ า รั บ การอบรมร่ ว ม
ประชุม สั มมนาทางวิช าการทั้งภายในและภายนอก เพื่อ นาความรู้แ ละวิท ยากรใหม่ ๆ มาปรับปรุ งใช้ใ น
สถานศึ กษาให้ มี ความพร้ อมที่จ ะรองรั บ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว ได้อ ย่า งทั น
เหตุการณ์
ผลสัมฤทธิ์
วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีความรู้ ความสามารถตามหน้าที่รับผิดชอบ
มากขึ้น ทาให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และมีทักษะมากขึ้น และนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
ต่อไป

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาปีการศึกษา 2556
เกณฑ์การประเมิน
แผนกวิชา

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7

จานวน
จานวน
ครูที่
ร้อยละ
ครู
ได้รับการ
พัฒนา

ดีมาก

ดี

พอใช้

ร้อยละ 80
ขึ้นไป

ร้อยละ
70.0079.99

ร้อยละ
60.00 69.99

ช่างยนต์

2

2

100



ไฟฟ้า

1

1

100



สามัญสัมพันธ์

1

1

100



พาณิชยการ

1

1

100



อาหารและโภชนาการ

1

1

100



คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

3

3

100



ผ้าและเครื่องแต่งกาย

1

1

100



ต้อง
ต้อง
ปรับปรุง ปรับปรุง
เร่งด่วน

รวม
10
10
100

ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา เท่ากับร้อยละ 100
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ร้อยละ 70-79.99
ร้อยละ 60-69.99
ร้อยละ 50-59.99
ต่ากว่าร้อยละ 50

5
4
3
2
1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
() ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ร้อยละ
50.00 59.99

ต่ากว่าร้อยละ
50.00

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการบริหารงบดาเนินการด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์ สื่อการสอน รวมทั้งค่าตอบแทนบุคคลภาพนอกของสถานศึกษาที่เชิญเป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผู้สอนในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ความพยายาม
วิทยาลัยฯ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าวัสดุฝึกอุปกรณ์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ทุกสาขางาน
ผลสัมฤทธิ์
การบริ หารการเงินและงบประมาณรายจ่ายด้านวัสดุฝึ ก อุปกรณ์ สื่ อการสอน และค่าตอบแทน
วิทยากร คิดเป็นร้อยละ 58.92 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
งบดาเนินการ …...4,892,323.44…..บาท
เกณฑ์กำรประเมิน
ลำดับ

แผนกวิชำ

จำนวนรำยจ่ำย
ด้ำนวัสดุฝึก
อุปกรณ์ สื่อกำร
สอนฯ
ค่ำตอบแทน

ร้อยละ

ดีมำก

ร้อยละ
ร้อยละ
40 ขึ้นไป 35-39.99


1

ช่างยนต์

444,890.00

90.90

2

ช่างไฟฟ้า

426,218.00

87.10



3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

276,258.00

56.50



4

พณิชยการ

278,247.50

56.90



5

เทคนิคพื้นฐาน

240,586.00

49.20



6

สามัญสัมพันธ์

287,366.25

58.70



7

เสริมสวย,ศิลปประดิษฐ์

417,363.00

85.30



8

อาหาร

266,381.00

54.40



9

ตัดเสื้อสตรี

245,324.25

50.10



2,882,634.00

58.92

รวม

ดี

ระดับคุณภำพ
เกณฑ์กำรตัดสิน
ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)
ดี
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)
พอใช้
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)
ต้องปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ปฏิบัติตามประเด็น (1)
ผลกำรประเมินคุณภำพระดับสถำนศึกษำ
(  ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง

ร้อยละ
30-34.99

ร้อยละ
25-29.99

ค่ำคะแนน
5
4
3
2
1

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน
ต่ำกว่ำ
ร้อยละ
25

ผลการประเมินตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทาจานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนนการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เทียบร้อยละกับจานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมคงเหลือ จาแนกตามรายวิชา และประเภทของ
หลักสูตรการฝึกอบรม
ความพยายาม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดทาทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่มีผลคะแนน
การฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป เมื่อเทียบกับจานวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ยกเว้นผู้ที่ออกกลางคัน
ผลสัมฤทธิ์
จานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( ประชาชนทั่วไป ) ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 96.10 จานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( เรือนจา ) ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 94.38 จานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( คู่ขนาน เรือนจา ) ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 75.42 และจานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ( แกนมัธยม ) ที่มีผลการฝึกอบรม 2.00 ขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 72.56 รวมจานวนผู้ที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ที่มีผลการ
ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.16

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป

ลำ
ดับ

แผนกวิชำ

จำนวน
ผู้ลงทะ
เบียน

จำนวนผู้
เข้ำรับ
กำร
ฝึกอบรม
คงเหลือ

จำนวนผู้เข้ำ
รับกำร
ฝึกอบรมที่มี
คะแนนกำร
ฝึกอบรม 2.00
ขึ้นไป

ร้อยละ

1

ช่างยนต์

242

23

219

219

100

2

ช่างไฟฟ้า

232

78

154

154

100

3

อิเล็กทรอนิกส์

36

2

34

20

58.82

4

สามัญสัมพันธ์

17

7

10

7

70

5

อาหารและโภชนาการ

249

88

161

161

100

6

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

270

83

187

187

100

7

คหกรรม

353

53

300

270

90

8

พณิชยการ

300

3

297

210

70.70

1699

337

1362

1228

90.16

รวม

เกณฑ์กำรตัดสิน

จำนวนผ่ำนเกณฑ์

จำนวนผู้
เข้ำรับ
กำร
ฝึกอบรม
ที่ออก
กลำงคัน

ดี
มำก

ดี

√
√
√
√
√
√
√
√
√

เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภำพ
เกณฑ์กำรตัดสิน
ค่ำคะแนน
ดีมาก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
5
ดี
ร้อยละ 70 - 79.99
4
พอใช้
ร้อยละ 60 - 69.99
3
ต้องปรับปรุง
ร้อยละ 50 - 59.99
2
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต่ากว่าร้อยละ 50
1
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
(√ ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

พอ
ใช้

ต้อง
ปรับ
ปรุง

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
ความตระหนัก
ในปีการศึกษา 2556 มีจานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เทีย บร้อยละกับจานวน
ผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าของรุ่นนั้น จาแนกตามรายวิชา
ความพยายาม
วิทยาลัย จัดทาข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นทุกรายวิชา
ผลสัมฤทธิ์
ปีการศึกษา 2556 จ านวนผู้ ส าเร็ จการฝึกอบรมหลั กสูตรวิช าชีพระยะสั้ น เมื่อเทียบกับจานวนผู้
ลงทะเบียน เข้ารับการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 79.40

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าปีการศึกษา 2556
เกณฑ์การตัดสิน
ลาดับที่

แผนกวิชา

จานวน
รายวิชา

จานวนผู้
ลงทะเบียน

จานวนผู้สาเร็จ
การฝึกอบรม

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8

ช่างยนต์
ช่างไฟฟ้ากาลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
พณิชยการ
สามัญสัมพันธ์
อาหารและโภชนาการ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

3
8
2
10
1
5
7
13

242
232
31
305
17
249
270
353

219
154
17
302
10
161
187
299

90.50
66.38
54.84
99.02
58.82
64.66
69.26
84.70

49

1,699

1,349

79.40

รวม

ดีมาก

พอใช้

ต้อง
ปรับปรุง












เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

ค่าคะแนน

ดีมาก

ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5

ดี

ร้อยละ 70 - 79.99

4

พอใช้

ร้อยละ 60 - 69.99

3

ต้องปรับปรุง

ร้อยละ 50 - 59.99

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ต่ากว่าร้อยละ 50

1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ดี

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

ผลการประเมินตามมาตรฐานของอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
คาอธิบาย
สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ ความสามารถ
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของตน เช่น ประกอบอาชีพ
พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และครอบครัว เป็นต้น
มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจโดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 1-5 เพื่อเก็บ
ข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจานวนผู้สาเร็จการฝึกอบรม
แต่ละรายวิชา
*คุณภาพชีวิต หมายถึง การดารงชีวิตอยู่ด้วยการมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ และมีความมั่นคงซึ่งครอบคลุม สุข
ภาวะทั้ง 4 ด้านได้แก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และ สุขภาวะทางจิตและ
วิญญาณ
ความตระหนัก
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตระหนักเห็นความสาคัญความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม นาความรู้
ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในแต่ละรุ่น
จะมีโครงการติดตามผู้ส าเร็ จ การฝึกอบรมหลั กสูตรวิชาชีพระยะสั้ น ในแผนปฏิบัติการประจาปีของวิทยาลั ย
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ความพยายาม
วิทยาลัย จัดทาเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม ได้นาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์ ได้สอบถามจากผู้สาเร็จการฝึกอบรมจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม ได้นา
ความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์
ผลสัมฤทธิ์
ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรม นาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ อยู่ในระดับ ดีมาก

มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จการฝึกอบรมที่มีต่อการนาความรู้ความสามารถไปใช้
ประโยชน์
ปีการศึกษา 2556
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก

เกณฑ์การตัดสิน
ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (5)

ค่าคะแนน

ดี

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (4)

4

พอใช้

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (3)

3

ต้องปรับปรุง

ปฏิบัติตามประเด็น (1) และมีผลตาม (2)

2

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ปฏิบัติตามประเด็น (1)

1

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา
( ) ดีมาก ( ) ดี ( ) พอใช้ ( ) ต้องปรับปรุง ( ) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

5

