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คำนำ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 34 วรรคสองและ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 17 กำหนดให้คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 
กำหนดให้สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน และตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 จำนวน 5 ด้าน 25 หัวข้อ ซึ่งกระบวนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองเป็นการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากผลการบริหารจัดการศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นการประเมินและมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 
ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะและมีส่วน 
เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองฉบับนี้ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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คำช้ีแจง 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสารถพัดช่างลพบุรีฉบับนี้ 
ประกอบด้วย บทสรุปผู ้บริหาร ข้อมูลพื ้นฐานของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วิทยาลัยฯ สามารถนำแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ไปใช้ในการประเมินผล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และใช้
ผลจากการประเมินเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
เชื ่อมั ่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ           
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ในรอบปีการศึกษา 2564 มีการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่าง
ยนต์ โดยได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยการสรุปสาระสำคัญ 
ดังนี้ 

1. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง จำนวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน มีรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ ภาพรวมผลการประเมิน SAR ร้อยละ 77.32 ระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ (ร้อยละ 20.00) 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ (ร้อยละ 52.00) 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 95.79) 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา (ร้อยละ 100) 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ร้อยละ 90.59) 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 100) 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ 100) 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 100) 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย (ร้อยละ 60.00) 

1.2 จุดเด่น 

1) นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2) นักศึกษามีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ 
3) นักศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 
4) ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำและศึกษาต่อ ร้อยละ 75.00 
5) ครูใช้เทคนิควิธีการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
6) ครูใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
7) ครูพัฒนาผลงานจากการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพ 
8) ครูใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา 

1) สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เข้าร่วมการประกวด การแข่งขันทักษะ 
วิชาชีพ ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1) ควรพัฒนาระบบติดตามนักศึกษาแรกเข้าเพ่ือดูแลช่วยเหลือลดปัญหาออกระหว่างเรียน  
2) ควรสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 
3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนจัดทำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  

งานวิจัย และส่งผลงานเข้าประกวดหรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.1 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความรู้ส่งเสริม
พัฒนาทักษะทักษะทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ 

2.2 กลุ่มสถานประกอบการ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานให้สามารถปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.3 กลุ่มสังคม ชุมชน ท้องถิ่น วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์
ความรู้จากการวิจัยสู ่การแก้ไขปัญหาชุมชน มีหลักสูตรการฝึกอบรมตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพ่ือให้การมีส่วนร่วมด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

การจัดการศึกษาของหน่วยงานที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี     
ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์  

4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ 
4.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเป้าหมายที่จะพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพ และพัฒนากำลังคน
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงสนับสนุนให้สถนศึกษาอาชีวศึกษาผลิต
กำลังคนที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศในวิซาชีพแต่ละด้าน รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ         
ของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ภารกิจของวิทยาลัยสารพัดช่างที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยสารพัดช่างดำเนินกจรจัดการศึ กษาให้เป็นไปตาม
นโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของสถานศึกษาประเภทวิทยาลัย
สารพัดช่าง ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะกลุ่มอาชีพ ให้มีทักษะ เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
อาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่ประกอบอาชีพเดิม หรือผู้ต้องการมีอาชีพใหม่ ผู้ว่างงานที่ต้องการ 
Re Skills, Up -Skills, New Skills เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะไปสู่ประกอบอาชีพที่ดีขึ้น เท่ากับเป็นการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งขึ้น 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๔ 

4.2 วัตถุประสงค์ 

   4..2.1 เพ่ือการจัดการศึกษาให้พัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที ่ 21 
   4.2.2 เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
   4.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถตรงตามหลักสูตร 

4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 

     - 

4.4 วิธีการดำเนินงาน 

   4.4.1 ประชุม วางแผน 
   4.4.2 การจัดทำโครงการ / ขออนุมัติดำเนินโครงการ 
   4.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
   4.2.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
   4.2.5 ดำเนินโครงการ 
   4.2.6 สรุปรายผลการดำเนินโครงการ 

4.5 ผลการดำเนินงาน 

   วิทยาลัยฯ ได้พัฒนาต่อยอดหลักสูตรเดิม และพัฒนาหลักสูตรใหม่ สำหรับหลักสูตรช่างแต่งผม
สุภาพบุรุษมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรภายใน
ร่วมมือกับผู้เชี ่ยวชาญจากสถานประกอบภายนอก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้สื ่อ และเครื่องมือ
เทคโนโลยีความงามอย่างเต็มศักยภาพ 

4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

   4.6.1 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาการศึกษาโดยสร้างคุณค่าในการเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติงานจริงและผลิตกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพ 

   4.6.2 ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีสำคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 

  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนน พหลโยธนิ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี 

  โทรศัพท์ 036-420950    โทรสาร 036-784833 

  E-mail Lopburi07ptc@hotmail.com Website www.lpc.ac.th 

  ประวัติสถานศึกษา 

         ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ขยายการอาชีวศึกษา ประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง เพื่อเปิดทำการ
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการสอนวิชาชีพแก่นักเรียนมัธยมศึกษาให้มี
จำนวนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงานจึงให้จัดตั้ง โรงเรียนส ารพัดช่างลพบุรี 
สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษากรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2534 
ก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณประจำปี 2535 จำนวนเงิน 33,870,000 บาท โดยนายอัมพรภักดีชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียนที่ ลบ.566 หมายเลขโฉนดที่ 
1,9851 เนื้อที่ 5 ไร่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ต่อจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้ครอบครอง
ยินยอมให้เข้าใช้ประโยชน์ก่อสร้าง โรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ตามหนังสือกรมธนารักษ์ด่วนมาก ที่ กค 
0407/10744 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2533 และได้รับมอบที่ดินจาก นายกิ่ง ถิ่นจันทร์ เทศมนตรี เมือง
ลพบุรี จำนวน 3 ไร่ ราคา 1,800,000 บาท อยู่ห่างจากวิทยาลัยประมาณ 2 กิโลเมตรตั้งอยู่ หมู่ 1 ตำบลท่า
ศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2535 ให้กรมอาชีวศึกษา เพ่ือไว้ก่อสร้างบ้านพักครู - 
อาจารย์และคนงาน ภารโรง โดยมีนายวิศิษฐ์ สว่างทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นผู้
ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างลพบุรี ในระยะเริ่มต้นต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศพัฒนา
ปรับปรุงและยกฐานะประเภทโรงเรียนสารพัดช่าง และการอาชีพเป็นวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน 2534 และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 
09.29 น. โดยมีนายบุญเทียม เจริญยิ่ง อธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และมี นายเอกชัย 
เชียงศรี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี นายวัชริศ รื่นบุญ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี และนายอนุชาติ อุนะพำนัก เป็นผู้ช่วยอำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ซึ่งปัจจุบันนายจตุพร  
หมอโอสถ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

  การจัดการศึกษา 

        วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการ
จัดการศึกษาที่มุ ่งตอบสนองเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้  มีทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา มีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
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สถานประกอบการ ชุมชนท้องถิ ่น และสอดคล้องกับนโยบาย การเปลี ่ยนแปลงทางด้านอุ ตสาหกรรม 
ตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัดและประเทศ มีการจัดด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการวิชาชีพ ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จมีความสุข และครูมีความสุขในการจัดการเรียน
การสอนร่วมกัน มีทักษะในการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 มีการจัด
การศึกษาทั้งระบบเตรียมอาชีวศึกษา (ปตอ.) ทวิศึกษา ทวิภาคี ระยะสั้น ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

สภาพชุมชน 
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยที่สภาพชุม

ภายใน ตำบลท่าศาลา ระยะห่างจากอำเภอเมืองลพบุรี ประมาณ  2 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับตำบลเขาสามยอด 
ทิศใต้ ติดกับตำบลกกโก 
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนิคมสร้างตนเอง 
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลป่าตาล 

มีถนนพหลโยธินผ่านพื้นที่ระยะทางประมาณ 3  กิโลเมตร 

เนื้อที ่   เทศบาลตำบลท่าศาลา  มีเนื้อท่ี  5.1  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,187.50  ไร่ 

ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  

จำนวนหมู่บ้านในตำบลท่าศาลา  มี  8  หมู่บ้าน  คือ 
หมู่ที ่ 1   บ้านหัวช้าง 
หมู่ที ่ 2   บ้านหัวช้าง 
หมู่ที ่ 3   บ้านหัวช้าง 
หมู่ที ่ 4   บ้านหัวช้าง 
หมู่ที ่ 5   บ้านท่าศาลา 
หมู่ที ่ 6   บ้านเขาหนีบ 
หมู่ที ่ 7   บ้านเขาหนีบ 
หมู่ที ่ 8   บ้านพระนารายณ์ 

จำนวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  14,715 คน  แยกเป็นชาย 6,938 คน  หญิง 7,709 คน  จำนวน 6,849 ครัวเรือน 

สภาพเศรษฐกิจ 

1. อาชีพ ลักษณะอาชีพ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เกษตรกร รับราชการ การเกษตร เนื้อที่ปลูกข้าว  
พืชไร่ ประมาณ 100 ไร่ 

2. หน่วยธรุกิจในเขต เทศบาลท่าศาลา 
2.1 การพาณิชยกรรม        13  แห่ง 

        ธนาคารกรุงไทย    2  แห่ง 
        ธนาคารกสิกรไทย    1  แห่ง 
        ธนาคารกรุงเทพ    3  แห่ง 
        ธนาคารไทยพาณิชย์   2  แห่ง 
        ธนาคารออมสิน    1  แห่ง 
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        ธนาคารอาคารสงเคราะห์   1  แห่ง 
        ธนาคารธนชาต    1  แห่ง 
        ธนาคารทหารไทย    1  แห่ง 
        บริษัทอิออนธนสินทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย) 1  แห่ง 

-  โรงแรม     5  แห่ง 
โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท โรงแรมฉิมพลีดี โรงแรมราชพฤกษ์ โรงแรมเอ็ม อาร์ ดี 

(MRD) โฮเทล โรงแรมลัคกี้ วัน 
- หอพัก  103  แห่ง 
-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3      แห่ง  ปั๊มเชลล์, ปั๊ม ปตท., ปั๊มแก๊ส             
-  บ้านจัดสรร  20    แห่ง 
-  ตลาดนัด  3      แห่ง 
-  โรงภาพยนตร์ 2      แห่ง 
-  ร้านอาหารขนาดใหญ่ 3      แห่ง 
-  ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 5      แห่ง  ห้างบิ๊กซี, ห้างโลตัส, ห้างบิ๊กซี 2} ห้างแม็คโคร      

โฮมโปร, ห้างโรบินสัน  
2.2  การอุตสาหกรรม 

โรงสีขนาดใหญ่   2  แห่ง 
โรงงานหล่อเสาคอนกรีต  2  แห่ง 
กิจการซ่อมเครื่องยนต์  7  แห่ง 
โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ 1  แห่ง  (บจ.สามอี) 

สภาพสังคม 

1. การศึกษา 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           2  แห่ง 
-  โรงเรียนเอกชน    2  แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา    2  แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา    1  แห่ง 
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา    1  แห่ง 
-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลท่าศาลา 1  แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   4  แห่ง 

2. สถาบนัและองค์กรศาสนา มวีัด (พัทธสีมา, วิสุงคามสีมา, สำนักสงฆ,์ ที่พักสงฆ์ ) จำนวน 6 วัด 
    1. วัดเขาหนีบ 
    2. วัดหัวช้าง 
    3. วัดเขาแก้ว 
    4. วัดท่าศาลา 
    5. วัดถ้ำช้าง 
    6. สำนักสงฆ์ถ้ำสระบัว 
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3. การสาธารณสุข 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา           1  แห่ง 
    -  ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สาขาเทศบาลตำบลท่าศาลา 1  แห่ง     
    -  โรงพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเมืองนารายณ์)          1  แห่ง   
    -  ร้านขายยา              5  แห่ง 
    -  คลินิก                              4  แห่ง 

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    มีที่ทำการสายตรวจ 1 แห่ง (ต.02) จาก สภ.เมืองลพบุรี สมาชิก อปพร.ร่วมกับ สายตรวจ 

สภ.เมืองลพบุรี ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดชุดออกตรวจในเวลากลางคืน 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 
 
2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 

  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 0 0 0 0 

ปวช.2 38 0 8 46 

ปวช.3 49 0 14 63 

รวม ปวช. 87 0 22 109 
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ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี รวม 

ปวส.1 0 0 0 

ปวส.2 0 17 17 

รวม ปวส. 0 17 17 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 127 72 56.69 

ปวส.2 11 9 81.82 

รวม 138 81 58.70 

  ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 69 45 65.22 

ปวส.2 25 19 76.00 

รวม 94 64 68.09 

  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชาชีพ(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ รอง
ผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการรับรอง 6 5 6 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 3 3 2 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 5 2 5 

เจ้าหน้าที่ 11 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ 
ฯ) 

5 - - 

รวม ครู 14 10 13 

รวมทั้งสิ้น 32 10 13 
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา 
ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 1 0 1 

พาณิชยกรรม 0 0 0 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 0 0 0 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 

พาณิชยนาวี 0 0 0 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
อุตสาหกรรม 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 1 0 1 

  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 2 

อาคารปฏิบัติการ 2 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 8 

  ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบบุคลากร 8,252,240.00 

งบดำเนินงาน 5,714,600.00 

งบลงทุน 995,000.00 
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ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

งบเงินอุดหนุน 4,790,035.00 

งบรายจ่ายอื่น 1,689,815.00 

รวมทั้งสิ้น 21,441,690.00 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  "พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ สร้างงานเพ่ือสังคม" 
  อัตลักษณ์ 
  “สามัคคี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน” 
  เอกลักษณ์ 
  "สร้างคนดี มีฝีมือ สู่ชุมชน" 

2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
"มุ ่งจัดการศึกษาให้ผู ้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 
21 ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
  พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษท่ี 21 

2. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรมสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. สร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระดับชุมชนท้องถิ่น และนานาชาติ 
4. พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในการพัฒนาการบริหารการจัดการ

เรียนการสอน และตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม 
  เป้าประสงค์ 

1. เพิ่มปริมาณผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตรง
กับความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ 

2. บริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
4. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
5. ภาคีเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษามีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอก 
6. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริมให้มี

คุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ 
1. เพิ่มปริมาณและพัฒนาผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา 
5. สนองนโยบายการจัดการศึกษา 
6. การพัฒนาอาคารสถานที่ 

  กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. การบริหารจัดการสถานศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. ปฏิรูปการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
5. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
6. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์การประกอบ

อาชีพอิสระ และงานวิจัย 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

อุปกรณ์ดัดและขึ้นรูปสุ่มไก่ รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

สถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 

ชนะเลิศ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้าน
การเงินการคลังจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 
2564  

ชนะเลิศ จังหวัด โดย คลังจังหวัดลพบุรี 

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา รอบ
ประจำปีการศึกษา 2564 

รองชนะเลิศ ภาค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายทัตพล กรอบทอง  
อุปกรณ์ดัดและขึ้นรูปสุ่มไก่ 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

นายสนธยา นุตระ  
อุปกรณ์ดัดและขึ้นรูปสุ่มไก่ 

รองชนะเลิศ ชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

นายจตุพร หมอโอสถ  
ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง การฝึกประสบ
การในสถานศึกษาต้นแบบ ตามหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายจตุพร หมอโอสถ  
คณะกรรมการดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เครือข่ายสถานศึกษา ตามโครงการอนุรัก
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายจตุพร หมอโอสถ  
ผ่านการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมิน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายจตุพร หมอโอสถ  
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

นายจตุพร หมอโอสถ  
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี” “หลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น” 

ชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร  
ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ” 
“หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” 

รองชนะเลิศ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๑๔ 

  รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร  
การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผม
เจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร  
การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผม
เจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี 

นายเสกสรร พันธุ์มุย  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายคมกริช พันธุ์บุญนาค  
การแข่งขันทักษะวิชาชีพงาน
รถจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายสนธยา นุตระ  
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายฉัตรชัย เกตุหิรัญ  
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายทัตพล กรอบทอง  
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายคมกริช พันธุ์บุญนาค  
เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายใช้
แรงดันลม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายธเนศน์ ใจแก้ว  
เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายใช้
แรงดันลม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นางสาวณัฐปภัสร์ วุมิปารเมษฐ์  
เครื่องเติมน้ำมันเกยีร์และน้ำมันเฟืองท้ายใช้
แรงดันลม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายธเนศน์ ใจแก้ว  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร  
การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผม
เจ้าสาว ระดับ วิชาชีพระยะสั้น 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

   
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๑๕ 

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายทิชาเทพ ผากา  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) เครื่อง
กายภาพบำบัดข้อมือสำหรับผู้ป่วยรูมา
ตอยด์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายพลพล สีห์สุรัติ  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) เครื่อง
กายภาพบำบัดข้อมือสำหรับผู้ป่วยรูมา
ตอยด์ 

ชนะเลิศ จังหวัด 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายปรีชา บุญลา  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณ์ลดควันดำ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายปรินทร มั่งมูล  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณ์ลดควันดำ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายธนภูมิ ยาวงษ์  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องแจ้งเตือนแล้วตัด
กระแสไฟน้ำท่วม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายทินกร พูลเพ่ิม  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณ์ลดควันดำ 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุพัตรา บุญครอบ  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต เครื่องแจ้งเตือนแล้วตัด
กระแสไฟน้ำท่วม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาววณิชชา โกมุติบาล  
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
กระเป๋าปิ๊กแป๊ก Handmade 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวรุจรวี เกาะคู  
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
กระเป๋าปิ๊กแป๊ก Handmade 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๑๖ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายพัสพล ยาวงษ์  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณ์หมวกกันน็อค
สตาร์ทติดเครื่อง 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาณฐพรรณ งามวิชา  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ำยาบ้วนปาก
สมุนไพร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวรัตติกาล เบ็ญมาศ  
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ น้ำยาบ้วนปาก
สมุนไพร 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายดนัย สังข์บุญชู  
ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 
(ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) อุปกรณ์ทำ
ความสะอาดมืออัตโนมัติ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวชัญญา นามสะอาด  
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
รองเท้าแตะศิลป์ถิ่นละโว้ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายพัชรพร ครุฑนาค  
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
รองเท้าแตะศิลป์ถิ่นละโว้ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุกัลยา สงวนญาติ  
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
รองเท้าแตะศิลป์ถิ่นละโว้  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นางสาวสุจินต์ อยู่เมือง  
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 
รองเท้าแตะศิลป์ถิ่นละโว้ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายนเรศ ผลจันทร์  
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์
อาหาร แคบปลาส้ม 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายพงศธร ผดุงชีพ  
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต อุปกรณ์อาบน้ำสุนัข
และสปา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๑๗ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวกัลยาลักษณ์ ท้วมสกุล  
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรม
ซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 
(Software & Embedded System 
Innovation) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายกฤษดา ยอนประเสริฐ  
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องดักจับแมลงในสวน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายญาณพล กล่ำวงษ์  
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องดักจับแมลงในสวน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายปรินทร มั่งมูล  
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องดักจับแมลงในสวน 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายปรีชา บุญลา  
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องดักจับแมลงในสวน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

นายพิพัฒน์ น้ำจันทร์  
ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการ
ประกอบอาชีพ เครื่องดักจับแมลงในสวน  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

  รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายรฐนนท์ ระวิงทอง  
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายไกรวิชญ์ สายทอง  
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายธนพล ศรีวิสุทธิ์  
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยง
สัตว์ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายปรเมศ ป๊อกเท็ง  
เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๑๘ 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวน้ำทิพย์ กลิ่นทับ  
เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
สำนักงานคณะกรรมการ    

การอาชีวศึกษา 

นายทรงวุฒิ กระตุดนาค  
เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายธนากร ปัญญาผ่อง  
เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายพงศธร ผดุงชีพ  
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายประจักษ์ ดอกเทียน  
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายปรเมศ ป๊อกเท็ง  
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 

นายศุภกฤก มุสิกะพงษ์  
งานจักรยานยนต์ 

รองชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
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ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และสถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลยัสารพัดช่างลพบุร ีประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
   การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้      
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

  ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ที่ด ี

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี 
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสำเร็จในการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที ่กำกับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

 

  



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๒๐ 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทำงาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ 
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที ่ ห ้องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

  สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื ่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีการจัดทำ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย     
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๒๑ 

ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

  4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

 1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จำนวน 80 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 100 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาดำเนินการให้ผู ้เรียนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ และวิธ ีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
จำนวน 80 คน และผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครั้งแรก จำนวน 80 คน 
ผลการประเมิน ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(Vocational National Educational Test :V-NET) รอบแรก จำนวน 3 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(Vocational National Educational Test :V-NET) ร้อยละ 6.82 
1.1.3) ผลสะท้อน : ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอยกเลิกการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :V-NET) ตั ้งแต่ปี
การศึกษา 2563 เป็นต้นไป วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จึงมีการจัดทำแบบสำรวจความ
ต้องการของนักเรียนและดำเนินการจัดการทดสอบดังกล่าว ให้กับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :V-NET) จำนวน 44 คน และผ่าน
เกณฑ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Educational Test :V-NET) ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 

4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ ์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
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1.1.1) เชิงปริมาณ :  
1. ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
อิสระ จำนวน 45 คน 
2. ผู้เรียนประสบความสำเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระ  
จำนวน 16 คน  
3. วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
จังหวัดลพบุรี ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว 
4. วิทยาลัยฯ ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค   
ภาคกลาง ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ 
อิสระ ร้อยละ 35.55 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
ในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความสำเร็จสู่
การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ ผลการประเมินร้อยละ 85.00  
ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี ดังนี้ 
   1. โครงการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ ในวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีนักเรียน นักศึกษา ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ และ
สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วม จำนวน 45 คน จากกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ปวช.
สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
   2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี จำนวน 3 แผนธุรกิจ จำนวน 16 คน จาก
กลุ ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาการบัญชี 
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 35.55  
   3. โครงการศึกษาดูงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (ศึกษาดูงาน
วิสาหกิจชุมชน) ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ สวนผักครูสรรเสริญ อำเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี มีครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เข้าร่วม 
จำนวน 10 คน จากกลุ่มเป้าหมายครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง
ลพบุรี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
   4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู ่ตลาดแรงงาน และการทำงานในยุค 5G โดยจัดหางานจังหวัดสุรินทร์      
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นักศึกษา ปวส.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 19 คน 
จากกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ปวส.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ จำนวน 19 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 100 

1.2) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวน 7 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ข้อ 
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา    
สรรถนะวิชาชีพ โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตามทักษะการเรียนรู้
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ทางวิชาชีพ ผลการประเมินตามข้อ 1 2 และ 3 ค่าคะแนน 3 ระดับคุณภาพ ดี โดยมี
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 
2564 รายละเอียดดังนี้ 
    1. นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ นายพงศธร ผดุงชีพ และนายประจักษ์ ดอกเทียน 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในวันที ่ 17 ธันวาคม 2564 
ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ระดับเหรียญ เหรียญทองแดง 
    2. นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ นายปรเมศ ป๊อกเทิง และนายศุภกฤก มุสิกะพงษ์ เข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานรถจักรยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ 
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ปรากฏผลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเหรียญ 
เหรียญเงิน 
    3. นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ นาธนวัฒน์ นิยม นายทรงวุฒิ กระตุดนาค และ     
นายธนากร ปัญญาผ่อง ข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครื่องยนต์ดีเซลเล็ก ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในวันที ่ 17 
ธันวาคม 2564 ปรากฏผลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล    
รองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับเหรียญ เหรียญทองแดง 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 64 คน 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 68.08 เทียบกับแรกเข้า  
1.1.3) ผลสะท้อน : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาดำเนินการร่วมกัน 
ตามกระบวนการดูและและแนะแนวตามคู่มือขั้นตอนการทำงานการบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักเรียน นักศึกษา (PM-19) โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์    
ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ
นักศึกษาในการใช้ช ีว ิต และแนะแนวการศึกษาให้สามารถสำเร ็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด นักศึกษาสามารถเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น การเข้าพบส่วนตัว ทางไลน์ เฟสบุ๊ค ทางโทรศัพท์ เป็นต้น ทำให้เกิดการ
พูดคุย และรับทราบถึงปัญหาของนักศึกษามากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการลาออกกลางคัน 
และอาจารย์ที่ปรึกษายังทำหน้าที่กำกับติดตาม จัดหา และมอบทุนการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 ให้คำแนะนำในการเรียนแต่ละภาคการศึกษาและการติดตามผู้สำเรีจ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ผู้สำเร็จการศึกษา ผลการ
ประเมิน ร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
  



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๒๔ 

1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.2.1) เชิงปริมาณ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ จำนวน 104 คน 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ร้อยละ 99.90 
1.2.3) ผลสะท้อน : ทุกรายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษามีความประพฤติที่ดี มีความตรงต่อเวลา มีความ
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื ่น โดยผู้เรียนทุกคนต้องผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมบังคับ และต้องมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบการ
ยื่นขอจบการศึกษา ตามประกาศของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ซึ ่งกิจกรรมเหล่านี้ 
ส่งผลให้ผู ้เรียนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ภูมิใจในความเป็น
ไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการประเมิน   
ร้อยละ 90.90 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. ส่งเสริมความรับผิดชอบ ซื ่อสัตย์ และเสียสละเพื ่อส่วนรวม ได้แก่ โครงการ
ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลงทะเบียนนักเรียน 
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ กิจกรรม    
อาชีวอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี เป็นต้น 
   2. ส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ กิจกรรมสืบสานประเพณีร่วมรณรงค์แต่งกายชุดไทย เนื่องในวันแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี ๒๕๖๕ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดลพบุรี เป็นต้น 
   3. ส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรม
ถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2564 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยปลูก
ต้นทองหลางลาย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 
5 ธันวาคม 2564 เป็นต้น 
   4. ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร ได้แก่ กิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน fix it - จิตอาสา ณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน fix it - จิตอาสา ณ เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เป็นต้น 
   5. ส่งเสริมการสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้แก่ กิจกรรมพิธีถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมพิธีถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเข้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีวางพวง
มาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระชนกาธิเบศร 
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มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวาย
บังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น 

1.3) การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 
1.3.1) เชิงปริมาณ : ผู ้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 
81 คน  
1.3.2) เชิงคุณภาพ : ผู ้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีงานทำในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ร้อยละ 
100 
1.3.3) ผลสะท้อน : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษา 2564 ทำงาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยสถานศึกษามี
กระบวนการรูปแบบการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม และระบบกรอก
ข้อมูลแบบสอบถามภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู ้สำเร็จการศึกษาที่ 
http://lpc.ac.th/ อีกทั้ง ฝ่ายพัฒนานักศึกษาทำการติดตามเพิ่มเติม โดยการส่งบันทึก
ข้อความแจ้งไปยังสาขา มีการประชาสัมพันธ์ช่วงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ควิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ผลการประเมิน ร้อยละ 99.90 
ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

  2) จุดเด่น  

สถานศึกษาได้จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ 
มีทักษะและการประยุกต์ใช้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 100) มีการส่งเสริม 
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ (ร้อยละ 100) เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาชีวศึกษา โดยมีผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ร้อยละ 100) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
ส่งผลให้การมีงานทำและการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา (ร้อยละ 90.00) มีระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  

สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพมากขึ้น 
  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบการดูแลและแนะแนวผู ้เรียนที ่มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้น      
เพ่ือรักษาจำนวนนักศึกษาแรกเข้าให้คงอยู่จนสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 

  4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็นหลักสูตรฐาน 
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สมรรถนะอย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
5 ขั้นตอน 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การ
รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 
1, 2, 3, 4, 5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. สถานประกอบการร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้ศึกษาความต้องการของ 
สถานประกอบการ ความร่วมมือกับสถานประกอบการ ความต้องการของตลาดแรงงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา และ
ภาวะการมีงานทำหรือการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น โดยอาจารย์นิเทศนักศึกษา
ฝึกงานได้รายงานข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ รายละเอียดดังนี้ 
   - ระยะเวลาการฝึกงาน สถานประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีระยะเวลาการ
ฝึกงานมากกว่า 1 เดือน เพื ่อให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ และฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประการได้อย่างครอบคลุมทัว่ทั้งองค์กร 
   - พฤติกรรมการฝึกงาน สถานประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า นักศึกษาควรมีการ 
พัฒนาในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละ
อุทิศตน และการมีจิตอาสา 
   2. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุง
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ และรายงานสรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนของสถานประกอบการวิชาชีพ สาขาวิชา
ช่างยนต์ ตัวแทนของสถานประกอบการวิชาชีพ 
   3. ว ิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการประสานงานกับสถานประกอบการในการ
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ตัวแทนของสถานประกอบการหรือองค์กรวิชาชีพ มาร่วมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร
ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร มีการจัดรายวิชาที่กำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มาร่วมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้
ผู้เรียนสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
   4. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา โดย
จัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามโครงสร้างของหลักสูตร เพ่ือจัดให้นักศึกษาได้ศึกษา
ตามหลักสูตรสมรรถนะที่ได้จากการพัฒนา 
   5. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดให้ผู้สอนจัดทำโครงการสอน
ทุกรายวิชา เพื่อกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ด้วยรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย โดยระบุในโครงการสอนของแต่ละรายวิชา 
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1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดวิชาเพ่ิม 
1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จำนวน 1 หลักสูตร 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : สาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน สมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ทุก ๆ รอบการปรับปรุง 
ร้อยละ 100  
1.2.3) ผลสะท้อน : วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
วิชาเพิ ่ม ผลการประเมิน ร ้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี ่ยม 
รายละเอียดดังนี้ 
   1. ทุกรายวิชาที่เปิดสอน อาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และ 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความประพฤติที่ดี มีความตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีความ
รับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อ่ืน 
   2. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาได้รั บการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดวิชาเพิ่ม หลักสูตรปรับปรุง 2562 
ผ่านมติคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื ่อวันที ่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 

4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
1.1.1) เชิงปริมาณ : แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ ร้อยละ 100 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 5 ข้อ 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ผลการประเมิน ตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. อาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขาร่วมกันในการกำหนดอาจารย์ผู้สอนตามลักษณะรายวิชา 
ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญ เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาที่รับผิดชอบ และจัดทำโครงการ
สอน โดยมีการกำหนดหน่วยเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
ของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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   2. อาจารย์ผู ้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้มีการบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยระบุ
หรือสอดแทรกในเนื้อหารายวิชาในแผนการสอนของผู้สอน 
   3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง และได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง ทำให้เกิดทักษะด้านวิชาชีพ 
   4. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  และเทคโนโลยี
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
เกิดทักษะในด้านวิชาชีพเช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านบัญชี ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ด้านการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการเขียนโปรแกรม 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านการตลาด เป็นต้น  
   5. แผนการจัดการเรียนรู้มีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย โดยระบุในแผนการสอนรายวิชาโดยรูปแบบที่ใช้ขึ้นอยู่
กับสภาพรายวิชาและผู้สอน 

1.2) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
1.2.1) เชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน จำนวน 15 คน  
1.2.2) เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ที่เน้น
ผู ้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 15 คน ผลการ
ประเมินร้อยละ 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.3) การจัดการเรียนการสอน 
1.3.1) เชิงปริมาณ :  
   1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จำนวน 14 คน  
   2. อาจารย์ที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จำนวน 15 คน 
   3. อาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิ ธีการ
สอนที่หลากหลาย จำนวน 15 คน 
   4. อาจารย์ที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 15 คน 
   5. อาจารย์ผู้สอนที่ทำวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จำนวน 15 คน 
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : อาจารย์ที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 99.50 
1.3.3) ผลสะท้อน : อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการ 
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการ
สอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่ง
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน และทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู ้ ผลการประเมิน ร้อยละ 99.86 ค่าคะแนน 5 ระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
1.4.1) เชิงปริมาณ :  
   1. อาจารย์ผู้สอนที่จัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จำนวน 15  คน 
   2. อาจารย์ผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จำนวน 14 คน 
   3. อาจารย์ผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ จำนวน 15 คน 
   4. อาจารย์ผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จำนวน 15 คน 
   5. อาจารย์ผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืน จำนวน 15 คน 
1.4.2 ) เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียน ร้อยละ 99.68 
1.4.3) ผลสะท้อน : อาจารย์ผู ้สอนมีการจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจำชั้นเรียน และรายวิชาเป็นปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียน และด้านอ่ืน  
ผลการประเมิน ร้อยละ 99.68 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
1.5.1) เชิงปริมาณ :  
   1. อาจารย์ผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 15 คน 
   2. อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีจำนวน 4 คน 
   3. อาจารย์ผู้สอนที่นำผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน จำนวน 14 คน 
   4. อาจารย์ผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 15 คน 
   5. อาจารย์ผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับหรือเผยแพร่ จำนวน 15 คน 
1.5.2) เชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
ร้อยละ 100 
1.5.3) ผลสะท้อน : อาจารย์ผู้สอนที่จัดทำแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนา
วิชาชีพ ได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการนำผลจาก
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลงานจาก
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การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ และมีอาจารย์ผู ้สอนที่มีนวัตกรรมจากการ
พัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ ผล 
การประเมิน 100 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.6) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
1.6.1) เชิงปริมาณ: สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการ
สอน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีจำนวนห้องเรียน 31 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 6 ห้อง 
1.6.2) เชิงคุณภาพ : สถานศึกษามีห้องเรียน 31 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 6 ห้อง ทุกห้อง
มีระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน เมื ่อเทียบกับจำนวน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา     
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
1.6.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริม 
ให้อาจารย์ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้น และการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภาพ จากการประเมินร้อยละของห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอนเทียบ
กับจำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของ
สถานศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 100 ผลการประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป ค่าคะแนน 5 
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพครบทุกฝ่าย มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็ว
สูงสุด 1,000 Mbps (เมกะบิทต่อนาที) ครอบคลุมพ้ืนที่สถานศึกษา 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 ข้อ 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่า
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารสถานศึกษา 9 
ประการ ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูล
งบประมาณ ข้อมูล ครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูล
พ้ืนฐานจังหวัด 
   2. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
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   3. ผ ู ้บร ิหารสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(RMS-2016) และระบบการบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์  
   4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินนประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน (TE)  
   5. ผู ้บริหารสถานศึกษามีการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา อาทิ ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร (RMS2016 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี) 

1.2) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
1.2.1) เชิงปริมาณ : ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ได้รับการพัฒนาให้เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 5 ข้อ 
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ 
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน งานฟาร์ม แหล่งการเรียนรู้ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู ้เร ียนหรือ
ผู ้รับบริการเอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ผลการ
ประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
รายละเอียดดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีอาคารอุตสาหกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการประเมินกิจกรรม 7 ส  
   2. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน งานฟาร์ม 
และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา  
   3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน งานฟาร์มแหล่งการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกตามแผนการบำรุงรักษา แผนการดำเนินโครงการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส    
ที่กำหนด  
   4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน งานฟาร์มแหล่งการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้มีความพรอมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน และผู้รับบริการที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
   5. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน งานฟาร์มและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา โดยมีผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 
2563 ประเภทสภาพแวดล้อม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ระดับคะแนนเฉลี่ย 
97.87 
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1.3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
1.3.1) เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย 
ได้รับการบำรุงรักษาและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 
1.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 5 ข้อ 
1.3.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
คมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้ง การจัดระบบรักษา ความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ 
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื ่ออำนวยประโยชน์สำหรับการให้บริการทาง
การศึกษาแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ ใช้บริการในสถานศึกษา     
ผลการประเมิน มีผลการประเมิน 5 ข้อ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา เพื่ออำนวย
ประโยชน์สำหรับให้บริการทางการศึกษาแก่อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ นักศึกษา หรือ
ผู้ใช้บริการในสถานศึกษา โดยมีการส่งกำลังไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าแยกแต่ละอาคาร 
มีเครื่องสำรองไฟฟ้าภายในอาคาร และมีระบบการควบคุม โดยแยกเป็นชั้น เป็นห้อง 
และเป็นจุดอย่างชัดเจน เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการควบคุม มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
   2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งเก็บ
น้ำสำรองที่เพียงพอต่อความต้องการ มีระบบสูบน้ำ ระบบส่งจ่ายน้ำ และมีวาร์วควบคุม
น้ำเป็นจุด ๆ สะดวกต่อการควบคุมและการซ่อมบำรุง และมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ  
   3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน ระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย 
มีระบบระบายน้ำ ระบบกำจัดขยะภายในสถานศึกษาที ่สอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา 
   4. สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย 
สะดวก รวดเร็ว 
   5. สถานศึกษามีระบบการรักษาความปลอดภัย โดยมีกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 

1.4) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
1.4.1) เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดเฉลี่ยวัน 
65 คน จากจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 116 คน  
1.4.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 5 ข้อ
1.4.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่
มีความพร้อมและเพียงพอ สำหรับอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้ที่
สนใจ ใช้บริการค้นคว้าหาความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการประเมิน มีผลการ
ประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
   2. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการศึกษา
ค้นคว้าของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือผู้สนใจ 
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   3. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีจำนวนหนังสือต่อจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ  
   4. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือ
ห้องสมุด ร้อยละ 56.06 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากสถิติของ
ผู้ใชบริการ เฉลี่ยวันละ 65 คน 
   5. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีมีโครงการพัฒนาห้องงานสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง
ประกอบด้วยครุภัณฑ์ศูนย์วิทยบริการ อาทิ ห้องให้คำปรึกษาในการจัดตั้งธุรกิจ โดยมี
สื่อ อุปกรณ์ และห้องเรียนเฉพาะทาง 

1.5) ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  
1.5.1) เชิงปริมาณ : สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps (เมกะบิท
ต่อนาที) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใช้งาน 
1.5.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
ใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 5 ข้อ 
1.5.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 ค่า
คะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. สถานศึกษามีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
ทันเหตุการณ์ ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
   2. สถานศึกษามีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลระบบ
ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลในระบบ RMS2016 
   3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
   4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยมีระบบ 
RMS2016 เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
   5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษาโดยมีระบบ 
RMS2016 เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

4.2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
1.1.1) เชิงปริมาณ : การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ดำเนินการ
ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที ่สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากำหนด 
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1.1.2) เชิงคุณภาพ : ดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4 
ขั้นตอน 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากร
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ผลการ
ประเมิน มีผลการประเมินตามขั้นตอน 1,2,3,4 ค่าคะแนน 4 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
รายละเอียดดังนี้ 
   ขั ้นที ่ 1 ขั ้นเตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผลการ
ดำเนินงาน สถานศึกษามีการสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
องค์การ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีกับ บริษัท คีย์สโตน สยาม คอร์ปปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในกลุ่มฯ  
   ขั ้นที ่ 2 ขั ้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการดำเนินงาน
สถานศึกษามีการจัดทำแผนงานและแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ และมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนว
ผู้เรียน โดยแนะแนวร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี แบบเชิงรุกกับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยคุณสมบัติของผู้เรียน เกรดเฉลี่ยไม่
ต่ำกว่า 2.50 ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีรอยสัก อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สาขาวิชายานยนต์ เทคนิคยานยนต์ และพร้อมทำสัญญารับทุนกับบริษัทคีย์สโตน 
สยาม คอร์ปปอเรชั่น จำกัด 
   ขั ้นที ่ 3 ขั ้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการดำเนินงาน
สถานศึกษามีการคัดเลือกผู้เข้าเรียน ทำสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิ เทศผู้เรียน การ
ประชุมผู้ปกครอง จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ และจัดการเรียน
การสอนหรือการฝึกอาชีพ โดยได้คะแนนจากสถานฝึกงานจริง 
   ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผลการ
ดำเนินงาน สถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ โดยปี
การศึกษาที่ผ่านมาอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถานประกอบการ และวางแผนนิเทศนักศึกษาฝึกงานทุกเดือน 
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ไม่สามารถนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ
ได้ อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนจึงนิเทศนักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์ ทุกๆ 
เดือน และมีการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ โดยสถานประกอบการ
ส่งผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงานมาให้อาจารย์ผู้สอน รวมถึงอาจารย์ผู้สอนจะ
มอบหมายงานให้นักศึกษาที่ตรงตามลักษณะงานของสถานประกอบการ เช่น รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ทำคลิปวิดีโอการปฏิบัติงาน เป็นต้น หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึง
ส่งผลการวัดและประเมินผลการศึกษาตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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  2) จุดเด่น  
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม   
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
มีการสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตำแหน่ง
สายงานอาจารย์ผู ้สอน นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
       ในปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาควรส่งเสริมหรือผลักดันให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีมากขึ้น 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
       ควรร่วมมือกับสถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้
วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม และควรจัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์
ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
1.1.1) เชิงปริมาณ : อาจารย์ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 ข้อ 
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมิน  
มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียด
ดังนี้ 
   1. บุคลากรสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ร้อยละ 100 โดยสถานศึกษามีการจัดการประชุมเพื ่อให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการองค์กรอย่างมีส่วนร่วมโดยผู้บริหารทุกระดับ
ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยสารพัด
ช่างลพบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
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   3. สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนกลยุทธ ์ ว ิทยาล ัยสารพัดช ่างลพบุร ี ประจำ
งบประมาณ พ.ศ.2564  
   4. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  
   5. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหาร
จัดการ และใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยใช้
เครื่องมือบริหารคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance: EdPEx) 

1.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
1.2.1) เชิงปริมาณ : สาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ร้อยละ 100 
1.2.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 5 ข้อ 
1.2.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีโครงการในการจัดการอาชีวศึกษาภายในประเทศ  
ผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
   1. สถานศึกษาแผนปฏิบัติการวิทยาลัยสาระัดช่างลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ประกอบไปด้วย โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได้ 
   2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ในการให้นักศึกษาเข้าฝึกงาน และมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการให้
นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการฝึกอบรม
กับสถานประกอบการ ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ นายธเนศน์ ใจแก้ว ได้เข้ าร่วมการฝึก
ประสบการณ์หลักสูตรสำหรับผู้สถานประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ.  
ใช้เวลาอบรมตั้งแต่ 4 - 30 กรกฎาคม 2565  จำนวน 27 วัน  
   3. สถานศึกษามีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ
ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเป็นนักศึกษาเรียนดีมีความประพฤติดี ทุนละ 
1,500 บาท จำนวน 18 ทุน นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 1,500 บาท 
จำนวน 7 ทุนและนักศึกษากิจกรรมดีมีจิตอาสา เสียสละ ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 
7 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท และมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ
การเรียนการสอนทุกสาขาวิชา 
   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
1.3.1) เชิงปริมาณ : กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จำนวน  3  กิจกรรม 
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1.3.2) เชิงคุณภาพ : มีผลการประเมินและกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา 
จำนวน 5 ข้อ 
1.3.3) ผลสะท้อน: สถานศึกษาดำเนินการในการให้บริการชุมชนและจิตอาสา ผลการ
ประเมิน มีผลการประเมิน 5 ข้อ ค่าคะแนน 5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รายละเอียด
ดังนี้ 
    1. สถานศึกษามีกิจกรรมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการชุมชน ดังนี้ 
       - โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it - 
จิตอาสา) โดยคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ได้ออกให้บริการด้านศูนย์ดูแลรักษา ซ่อม
บำรุง รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ให้แก่ประชากรในเขตชุมชนอำเภอเมือง เมื่อวันที่ 
24-25 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
    2. สถานศึกษามีกิจกรรมให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปวส. เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ดังนี้  
       - โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พ่ึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) โดยคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
ได้จัดอบรมการตัดผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ 
เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
    3. สถานศึกษามีกิจกรรมให้ผู ้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาชีพ โดยจัดโครงการบริการวิชาชีพ ดังนี้ 
       - โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นรายวิชา การตัดผมสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี โดยคณาจารย์ได้ออกให้บริการวิชาชีพเชิงปฏิบัติการตัดผมสุภาพบุรุษและ
สุภาพสตรี แก่ประชาชนตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื ่อวันที ่ 17 
มีนาคม 2564 
       - โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นรายวิชา การซาลาเปาไส้หมู โดย
คณาจารย์ได้ออกให้บริการวิชาชีพเชิงปฏิบัติการซาลาเปาไส้หมู แก่ประชาชนตำบลถนน
ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
       - โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา การทำยาหม่องสมุนไพร โดย
คณาจารย์ได้ออกให้บริการวิชาชีพเชิงปฏิบัติการทำยาหม่องสมุนไพร แก่ประชาชน
ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 
    4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมให้ผู ้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา     
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ 
ดังนี้ 
       - กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ถวายเทียนเข้าพรรษา
และพัฒนาวัดหัวช้าง โดยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา (ปวช. 
และปวส.) ได้ร ่วมกันถวายเทียนและพัฒนาทำความสะอาดพื ้นที ่ เมื ่อวันที ่ 27 
กรกฎาคม 2564 ณ วัดหัวช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
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       - กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกัน
ปลูกต้นทองหลางลาย ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที ่ เมื ่อวันที ่ 3 
ธันวาคม 2563 ณ ณ บริเวณสวนหย่อมหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 
       - กิจกรรมจิตอาสา อาชีวะอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี โดย
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา (ปวช. และปวส.) ได้ร่วมเดินทางไป
มอบวัสดุ อุปกรณ์ ข้าวสาร อาหารแห้ง และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อบต.บ้าย
กล้วย อบต.หนองทราขาว และตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
   5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และจิต
อาสาของสถานศึกษา ดังนี้ 
      - กิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โดยผู้บริหาร อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเดินทางไปมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ
สถานศึกษาและหน่วยงาน ภายในเขตจังหวัดลพบุรี โดยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ นำโดยนายสนธยา นุตระ , นายธเนศน์ ใจแก้ว และนักศึกษา เพื่อช่วย
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ 
   1. โรงเรียนปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี 
   2. โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 
   3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 
   4. โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 
   5. โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
   6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 

4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตาม
รายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  

1) ผลสัมฤทธิ์  
1.1) ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
1.1.1) เชิงปริมาณ : ในปีการศึกษา 2564 มีผลงานของนักศึกษา จำนวน 10 ผลงาน  
1.1.2) เชิงคุณภาพ : ในปีการศึกษา 2564 มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 2 ผลงาน  
1.1.3) ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาผลงาน
งานวิจัยผลการประเมิน มีผลการประเมินตามข้อ 1 2 และ 3 ค่าคะแนน 3 ระดับ
คุณภาพ ดี รายละเอียดดังนี้ 
     1. ผลงานงานวิจัย เรื่อง เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย ชื่อนักศึกษา : 
นายปรเมศ ป๊อกเท็ง และ นางสาวน้ำทิพย์ กลิ่นทับ นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ มีการ
นำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานในระดับชุมชน ได้แก่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน
เหมือนนิลเซอร์วิส อู่สุนทรการช่าง และอู่ซ่อมรถยนต์ เปี๊ยกเซอร์วิส เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2564 เข้าร่วมการประกวดระดับสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 
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     2. ผลงานงานวิจัย เรื่อง เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ชื่อนักศึกษา : 
นายรฐนนท์ ระวิงทอง นายไกรวิชญ์ สายทอง และ นายธนพล ศรีวสุทธิ์ นักศึกษา
สาขาวิชาช่างยนต์ มีการนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานในระดับชุมชน ได้แก่ 
เกษตรกรชุมชนตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื ่อวันที ่ 2 
กันยายน 2564 เข้าร่วมการประกวดระดับสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่ ระดับภาค ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 

  2) จุดเด่น  
       สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม รวมถึง มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
เรียนการสอน บริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม และมีการส่งเสริมสนับสนุนโครงการการพัฒนา
ผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย อย่างต่อเนื่อง 

  3) จุดที่ควรพัฒนา  
       - 

  4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
       - 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

 5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมิน 
ค่า

น้ำหนัก 
ค่าคะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ำหนักxค่า

คะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 1 20 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 20 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
100 

20.00  

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่า
คะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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๔๑ 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 3 6 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 

3.3 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 91 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 95.79 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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๔๒ 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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๔๓ 

ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๔๔ 

ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ข้อการประเมิน ค่าน้ำหนัก ค่าคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ำหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 56.36 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 20 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 52 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 95.79 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 77.32 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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๔๕ 

ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่กำหนดเพ่ิมเติม 

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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๔๖ 

ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 ให้สถานศึกษานำผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาเสริมสวย  

2. โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผน
ธุรกิจ  

2. โครงศึกษาดูงาน ของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา เนื่องในกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา ประจำปีศึกษา 2565  

2. โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือ ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดวิชา
เพ่ิม 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุร ี

 

๔๗ 

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
สถานประกอบการ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 
2564  

2. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ โรงฝึกงาน 
และระบบสาธารณูปโภค 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน และ
นักศึกษาฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 
2564 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

1. โครงการเครือข่ายและยกระดับความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษา กับหน่วยงาน
ภายนอก ประจำปีการศึกษา 2564 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
2564 
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หนังสือสำคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงการรับรองวา

วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี

  ไดรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

ดานการอาชีวศึกษา 

ตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ออกให ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(ดร.นันทา หงวนตัด)

รักษาการผูอำนวยการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  รหัสสถานศึกษา V00364 
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สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
เข้าร่วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 511625640003-00



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
เข้าร่วมการประกวดระดับภาค

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ระดับภาค เลขที่ RINT 520125640030-00



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

ประเภทที่ ๒

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

อุปกรณ์หยอดเมล็ดพันธุ์พืช

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640011-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ประเภทที่ ๔

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640012-01



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

ประเภทที่ ๓

สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

ทองม้วนกระเจี๊ยบหวาน

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640032-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทที่ ๕

สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สบู่สมุนไพรป้องกันโควิค-๑๙

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640033-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย

ประเภทที่ ๕

สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน

สานฝันภูษา

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640034-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

ประเภทที่ ๒

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

อุปกรณ์ช่วยให้ประหยัดน้ำมันรถจักรยานยนต์

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640035-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

ประเภทที่ ๒

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

อุปกรณ์ลดควันดำเครื่องยนต์ใหญ่ ๖ สูบ

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640036-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

ประเภทที่ ๔

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

เครื่องผสมปุ๋ยพลังงานแสงอาทิตย์

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640037-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน

ประเภทที่ ๒

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

เครื่องผ่าฝืนแบบทุ่นแรง

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640038-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

ประเภทที่ ๒

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเพืองท้ายใช้แรงดันลม

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระดับจังหวัด เลขที่ RINT 611625640039-01



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทที่ ๔

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร

เครื่องพ่นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ระดับภาค เลขที่ RINT 620125640088-10



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา

(นายสุเทพ  แกงสันเทียะ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง

ประเภทที่ ๒

สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

เครื่องเติมน้ำมันเกียร์และน้ำมันเพืองท้ายใช้แรงดันลม

"นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน"
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานและการพัฒนานวัตกรรมตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

ระดับภาค เลขที่ RINT 620125640089-10








