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                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  ตุลาคม 2559 

รายงานผล/โครงการ รายงานสรุปการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 
ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน  12    ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน -    ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   2    ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   -    ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน   2   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน   -    ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน   15  ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ อบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา RMS2016 
ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  29 พฤศจิกายน 2559  
สถานที่ด าเนินงาน ศูนย์การเรียนรู้ อาคารวิทยบริการชั้น 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร และร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างสถานศึกษา  
 ผู้ปกครอง  และเครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. เพ่ือลดระยะเวลาและขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 และรวดเร็ว  ลดจ านวนเอกสารในการจัดเก็บข้อมูล 
 4. เพ่ือให้บุคลากรที่ใช้โปรแกรม RMS2016 สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเต็มรูปแบบ  
 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการบริหารภายในสถานศึกษาให้เท่ากันต่อ 
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยความเพียร 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  9,000  บาท 
ผู้เข้าร่วม ครูผู้สอน และครูที่ปรึกษา จ านวน 52 คน 
ผลที่ได้รับ 1. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2016  
 โดยโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรสถานศึกษาทุกแผนก/งาน  
 ให้สามารถด าเนินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ 
 รวดเร็ว ลดจ านวนเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินงาน 
 ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถจัดท าข้อมูลบุคลากร และบทสรุปส าหรับผู้บริหารใน 
 ด้านการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาได้ รวมทั้งมีระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์  
 ช่วยลดการใช้กระดาษ (Paperless)  
 3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถใช้งานโปรแกรม RMS2016 ได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.14  ระดับดีมาก  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา    
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา RMS2016 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ บริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่พระบาท 
 สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผู้รับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม 2559  
สถานที่ด าเนินงาน บริเวณโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีหมู่คณะ 
 3. เพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  4,824  บาท 
ผู้เข้าร่วม ครู จ านวน  2  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 4 คน 
ผลที่ได้รับ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสามารถสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้พืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.50  ระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

บริจาคโลหิต เพื่อเป็นพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเดจ็พระปรมิน 

 ทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
ระยะเวลาทีด่ าเนินงาน วันที่  23 ตุลาคม 2559  
สถานที่ด าเนินงาน วงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์) 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแสดงถึงความเคารพต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 3. เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี มีวินัย จิตรใจอ่อนน้อม 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  800  บาท 
ผู้เข้าร่วม ครู และบุคลากร จ านวน  2  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 2 คน 
ผลที่ได้รับ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสามารถสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้พืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  
  

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่   2. พัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดที่   9  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ 
          ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท านุบ ารุงศาสนา  
          ศิลปะ วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 

 

 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  24 ตุลาคม 2559  
สถานที่ด าเนินงาน วงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์) 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแสดงถึงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2. เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช 
ค่าใช้จ่าย - 
ผู้เข้าร่วม ครู และบุคลากร จ านวน  10  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 40 คน 
ผลที่ได้รับ 1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยฯ 
 2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
 ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยฯ  

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.60 ระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  
  

กลยุทธ์ที ่  2. พัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ภาพประกอบ 
 

พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  28 ตุลาคม 2559  
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแสดงถึงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2. เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหา 
 ภูมิพลอดุลยเดช 
ค่าใช้จ่าย - 
ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จ านวน  200  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 3,000 คน 
ผลที่ได้รับ 1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยฯ  
 อย่างพร้อมเพรียงกัน 
 2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคต 
 แห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.25 ระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
พิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ 

พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  พฤศจิกายน 2559 

รายงานผล/โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  18 ตุลาคม ถึง วันที่  22 พฤศจิกายน 2559 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคต 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามธิบดี                    
 สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 

 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา ในการให้บริการประชาชน 
 3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
 (Work Integrated Leaning : WIL) 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  150,000 บาท 
ผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จ านวน 331 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 6,431 คน 

ผลที่ได้รับ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร ครู และ บุคลากร รวมถึงประชาชน 
 ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการย้อมผ้าสีด า และการท าริบบิ้นสีด าในการถวายอาลัย

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.60  อยู่ในระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม11. ระดับคุณภาพใน

การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 
  
  

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  12. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 14 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
ภาพประกอบ 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานสรุปการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน พ.ย. 2559 
ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน ตุลาคม 2558 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน  12    ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน -    ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   14    ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   8    ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน   3   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน   -    ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน   1  ครั้ง 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
รายงานสรุปการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน พ.ย. 2559 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน (เล่านิทานพื้นบ้าน) อศจ.ลพบุรี 2559 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  22  พฤศจิกายน 2559 
สถานที่ด าเนินงาน ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกและสร้างภาวะผู้น าแก่นักศึกษา 
 4. เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน อศจ.ลพบุรี ร่วมประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน  
 ในระดับภาค 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  1,200 บาท 
ผู้เข้าร่วม นักเรียนนักศึกษา จ านวน 6 คน 

ผลที่ได้รับ นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์ไทย 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน (เล่านิทานพื้นบ้าน) อศจ.ลพบุรี 2559 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน (รักการอ่าน) อศจ.ลพบุรี 2559 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาภาษาไทย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  22  พฤศจิกายน 2559 
สถานที่ด าเนินงาน ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษา 
 2. เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพการแสดงออกของนักศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกและสร้างภาวะผู้น าแก่นักศึกษา 
 4. เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน อศจ.ลพบุรี ร่วมประกวดรักการอ่าน ในระดับภาค 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  1,200 บาท 
ผู้เข้าร่วม นักเรียนนักศึกษา จ านวน 10 คน 

ผลที่ได้รับ นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์ไทย 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน (รักการอ่าน) อศจ.ลพบุรี 2559 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 21 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” รัชกาลท่ี 6 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  25 พฤศจิกายน 2559  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
 เจ้าอยู่หัว 
 2. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
ค่าใช้จ่าย จ านวน 800 บาท  

ผู้เข้าร่วม ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 200 คน 

ผลที่ได้รับ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 22 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” รัชกาลท่ี 6 
/ 

 

 
  
 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

/ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 รายงานผล/โครงการ แผนกวิชาช่างยนต์ รวมพลเก็บขยะท าความดีเพื่อพ่อ 

ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์  ฝ่ายวิชาการ 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  13  พฤศจิกายน 2559 

สถานท่ีด าเนินงาน สนามหลวง  กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้บริเวณสนามหลวง ปราศจากขยะ 
 2. เพ่ือสร้างคุณธรรมในด้าน ความรับผิดชอบ เสียสละให้เกิดแก่นักศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการรักษาความสะอาด และรักษาสิ่งแวดล้อม 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  1,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครูแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน  7  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 30 คน 

ผลที่ได้รับ ได้เก็บขยะบริเวณสนามหลวงให้มีความสะอาดท าความดีเพ่ือพ่อหลวง 
ข้อเสนอแนะ - 

ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  
  

กลยุทธ์ที ่ 4 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
แผนกวิชาช่างยนต์ รวมพลเก็บขยะท าความดีเพื่อพ่อ 

 
 
  

 
 

 

 

 

// 

 

 

 

 

 

 

 
// 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษา 
จังหวัดลพบุรี  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างยนต์  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  22  พฤศจิกายน 2559 
สถานท่ีด าเนินงาน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. จ านวน 1 ทีม เป็นตัวแทน อศจ. 
 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาเทคนิคยานยนต์ ระดับภาค 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  1,030 บาท 
ผู้เข้าร่วม ครูแผนกวิชาช่างยนต์ จ านวน  4  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 2 คน 

ผลที่ได้รับ ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ที่มีความรู้ ทักษะ เป็นตัวแทน อศจ.เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ทักษะวิชาชีพสาขาเทคนิคยานยนต์ ระดับภาค 
ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.32  ระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 
 
 
// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การจัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ ครูสรรทรง  วรรณศรี  แผนกวิชาการขายและการตลาด ฝ่ายวิชาการ   
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  10 -11 พฤศจิกายน 2559  

สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีหมู่คณะ 
 3. เพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  4,824  บาท 
ผู้เข้าร่วม ครู จ านวน  2  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 4 คน 
ผลที่ได้รับ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสามารถสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้พืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน -  
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
การจัดท าสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดท าโครงการนักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ฝ่ายวิชาการ  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  4 พฤศจิกายน 2559  

สถานท่ีด าเนินงาน ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการจัดท าโครงการนักศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า 
 โครงการนักศึกษา 
ค่าใช้จ่าย จ านวน 550 บาท  

ผู้เข้าร่วม จ านวน  120  คน  

ผลที่ได้รับ 1. นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ 
 การจัดท าโครงการ  
 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า 
 โครงการนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.26  ระดับ ดี 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ภาพประกอบ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดท าโครงการนักศึกษา 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ      ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ 

 ปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  3 พฤศจิกายน 2559  
สถานท่ีด าเนินงาน วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแสดงถึงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2. เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปริมินทร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดช 
ค่าใช้จ่าย - 

ผู้เข้าร่วม ครูและบุคลากร จ านวน  214 คน นักเรียนนักศึกษา จ านวน 81 คน  

 บุคคลภายนอก จ านวน 18 คน 
ผลที่ได้รับ 1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระ 
 อภิธรรมถวายแด่พระบรมศพฯ 
 2. นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
 ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบรมศพฯ 
ข้อเสนอแนะ - 

ผลการประเมิน 4.53 ระดับ ดีมาก 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

ร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ “ท าดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
 อดุลยเดช(สอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ) “สอนการท าอโนไดซ์ ชุบส่ืออลูมิเนียม” 
ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  19 พฤศจิกายน 2559  
สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือบริการความรู้ด้านทักษะวิชาชีพให้กับประชาชน 
 2. เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ จากอาชีพที่หลากหลายให้กับสังคม 
 3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของประชาชนในระดับประเทศ 
 4. เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน 13,200  บาท 

ผู้เข้าร่วม ครูและบุคลากร จ านวน  30 คน   

ผลที่ได้รับ 1. ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชน สามารถน าวิชาชีพที่สอนไปปฏิบัติเป็นอาชีพได้ 
 2. สามารถน าเป็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ 
 3. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และมีโอกาสให้ความรู้วิชาชีพ 
 สู่สังคม 
 4. ครู-อาจารย์  นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ และสร้างประสบการณ์ 
 ให้ตนเอง 
ข้อเสนอแนะ - 

ผลการประเมิน 4.39 ระดับ ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

“ท าดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(สอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ) “สอนการท าอโนไดซ์ ชุบส่ืออลูมิเนียม” 

/ 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ ประกวดมารยาทไทย 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  22 พฤศจิกายน 2559  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทน อศจ.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการ ประกวด 
 มารยาทไทยในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาคกลาง 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และดีงามล 
 4. เพ่ือให้นักเรียน 
ค่าใช้จ่าย จ านวน 1,420  บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู จ านวน  11 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 16 คน 

ผลที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทไทย 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.98 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

ประกวดมารยาทไทย 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ลพบุรี  
 และ ระดับ ภาคกลาง “บ้านไพร สบู่สมุนไพรใบพลู” 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการขายและการตลาด ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  22 พฤศจิกายน 2559  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3. เพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน3,276  บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู จ านวน 7  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 21 คน 

ผลที่ได้รับ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสามารถสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้พืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  4 สนับสนุนงานวิจัย  สร้างองค์ความรู้ใหม่    

กลยุทธ์ที ่ 1. ส่งเสริมพัฒนาครู  อาจารย์ท างานวิจัย  สร้างสิ่งประดิษฐ์ได้ 

ตัวช้ีวัดที่   1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

การเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ลพบุรี และ ระดับ ภาคกลาง 
“บ้านไพร สบู่สมุนไพรใบพลู” 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ลพบุรี  
 และ ระดับ ภาคกลาง 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการขายและการตลาด ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  18 - 21 พฤศจิกายน 2559  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 
 3. เพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน4,926  บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู จ านวน 7  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 21 คน 

ผลที่ได้รับ นักศึกษามีความคิดริเริ่มสามารถสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้พืชสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ให้เกิด 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  4 สนับสนุนงานวิจัย  สร้างองค์ความรู้ใหม่    

กลยุทธ์ที ่ 1. ส่งเสริมพัฒนาครู  อาจารย์ท างานวิจัย  สร้างสิ่งประดิษฐ์ได้ 

ตัวช้ีวัดที่   1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
 2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

การเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.ลพบุรี และ ระดับ ภาคกลาง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติสาสตร์ไทย 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาสังคม  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  22  พฤศจิกายน 2559 

สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเป็นตัวแทน สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหา 
     วิชาการ วชิาประวัติศาสตร์ไทย ในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
     ลพบุรี 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ 
 4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 5. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดความซื่อสัตย์ต่อชาติรักและเทิดทูนศาสนาและ 
    พระมหากษัตริย์ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  1,000 บาท 
ผู้เข้าร่วม คณะครู 5 คน   

 นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี 1 คน , นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาการตลาด 1 คน 
ผลที่ได้รับ นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นไทย เกิดความรักความหวงแหนชาติบ้านเมือง 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.85 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   ต้องการของ
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติสาสตร์ไทย 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  ธันวาคม 2559 
รายงานผล/โครงการ รายงานสรุปการใหบ้ริการงานส่ือการเรียนการสอน ประจ าเดือน ธนัวาคม 2559 

ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน ตุลาคม 2558 
 ผลการบริการ  
 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน  16    ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน   2  ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน    7    ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน    2    ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน    2   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน    3   ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน    -  ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัปดาห์ส่งเสริมการใชห้้องสมุด ประจ าปี 2559 

ผู้รับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด  ฝ่ายวิชาการ  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  14 – 16  ธันวาคม  2559  
วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครบ 89 พรรษา 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 
 3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเอ้ืออาทรต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ 
 ของ สอศ. 
 4. เพ่ือส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือสร้างเสริมเติมปัญญา 
 และพัฒนาอาชีพ 
 5. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่ใช้บริการห้องสมุด รับเกียรติบัตรเพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
 ค้นคว้าด้วยตนเอง 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  10,000 บาท   
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูและบุคลากร จ านวน  32  คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,185 คน 
ผลที่ได้รับ 1. ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น 
 2. ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ 
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการใช้ห้องสมุดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 มากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ - 

ผลการประเมิน 4.58  ระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 

 

 
 
 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 46 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัปดาห์ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ประจ าปี 2559 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ จัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาทในหลวง 
 รัชกาลที่ ๙” 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสังคมศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  23  ธันวาคม  2559  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 2. เพ่ือเป็นโครงการเสริมหลักสูตรในรายวิชากลุ่มสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

3. เพ่ือระลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อัน
จะเป็นการสร้างเงื่อนไขคุณธรรม 
4. การรู้จักตนเองสังคมวัฒนธรรมและด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป 

ค่าใช้จ่าย จ านวน  4,100 บาท   
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครู จ านวน  5  คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 74 คน 
ผลที่ได้รับ 1. เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 2. เพ่ือเป็นโครงการเสริมหลักสูตรในรายวิชากลุ่มสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 3. เพ่ือระลึกถึงพระเกียรติคุณ 
ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.58  ระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

จัดป้ายนิเทศเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ ๙” 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายงานผล/โครงการ แปรอักษรแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่  2  ธันวาคม  2559  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 เป็นล้นพ้นที่สุดมิได้ 
 3. เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ 
 4. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาแสดงออกถึงพลังความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  6,458 บาท   
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูและบุคลากร จ านวน  200  คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 3,000 คน 
ผลที่ได้รับ 1.ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา แสดงความอาลัยแด่ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 2. ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาแสดงออกถึงความ 
 จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ 
 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 3. นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แสดงความอาลัยและ 
 แสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.17  ระดับดี  
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 

 

 

 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 50 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

แปรอักษรแสดงความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ีคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  11-12  ธันวาคม  2559  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ 
 2. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมและตั้งค่ายได้ 
 3. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เรียนรู้อยู่ร่วมกันและเกิดความสามัคคี การท างานเป็นทีม 
 การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 4. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี รู้และเข้าใจในหลักการผจญภัยและการเดินทางไกลได้เป็น 
 อย่างดี 
 5. เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทอน อดกลั้น สร้างวินัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี  
 รู้จักช่วยเหลือตนเอง 
 6. เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  316,600  บาท   
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหาร ครู และ บุคลากร จ านวน  55  คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,312 คน 
ผลที่ได้รับ 1. ลูกเสือ-เนตรนารี น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2. ลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับการพัฒนาตนเองในทุกๆ วัน และมีจิตอาสามากข้ึน 
 3. ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนได้รับประสบการณ์ในสภาพจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
 ในชีวิตประจ าวัน 
ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.60  ระดับดีมาก 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 
ตัวช้ีวัดที่  11  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 

ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ีคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน 
ผู้รับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  27 – 28  ธันวาคม  2559  
วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงานก่อนสู่สถานปรกอบการ 
 2.  เพื่อจักการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
 3.  เพื่อสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  2,000 บาท   
ผู้เข้าร่วมโครงการ ครูและบุคลากร จ านวน  -  คน  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 1,443 คน 
ผลที่ได้รับ นักศึกษาฝึกงานเกิดความพร้อมก่อนสู่สถานประกอบการ 
ข้อเสนอแนะ - 

ผลการประเมิน 4.48  ระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ที ่      4  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 
ตัวช้ีวัดที่      14. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  มกราคม 2560 
รายงานผล/โครงการ การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ผู้รับผิดชอบ ครูสุทธิพงษ์  ชูเชื้อ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างเดือน สิงหาคม 2559- เดือนมกราคม 2560   
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือขอจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 ภายในอาคาร ระดับ 1 
 2. เพ่ือท าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับประชาชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพ่ือ 
 น าไปขอหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ  
ค่าใช้จ่าย ไม่ใช้งบประมาณ  

ผู้เข้าร่วม แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  

ผลที่ได้รับ 1.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ด าเนินการขอเปิดศูนย์ฝีมือแรงงานในสาขาวิชาชีพ 
 ช่างติดตั้งไฟฟ้าช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
 2. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สามารถเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขา 
 วิชาชีพช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักเรียน ประชาชน  
 ผู้ที่สนใจ รุ่นละ 20 คน  
ผลการประเมิน - 
ยุทธศาสตร์ที ่   2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่   1.  พัฒนาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณใ์นการจัดการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 

  3. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการ) 
  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวชี้วัดที่    1. ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครภุัณฑ์  1. รอ้ยละของผู้เรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ 
   ทางการเรียน 
   2. ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม  และภมูิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้ 
   อาคารสถานท่ี  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติงาน  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการและคอมพิวเตอร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่    3.พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่   3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้
   4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  สื่อสาร  ประสานงาน   
   ภายในและภายนอก 
   5. สร้างความเขม้แข็งในความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครฐัและเอกชน  ท้ังภายในและ 
   ภายนอกประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

   12. ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

การจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการบัญชีครัวเรือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 21 มกราคม 2560   
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้ผู้ที่รับการฝึกอบรมน าความรู้ ความสามารถไปใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรม 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น “ บัญชีครัวเรือน”   
ค่าใช้จ่าย จ านวน  2,390  บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  24  คน 

ผลที่ได้รับ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร จ านวน 24 คน สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ 
 ประโยชน์ได้จริง 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.53  ระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
  ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

หลักสูตรระยะสั้น วิชาการบัญชีครัวเรือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

/ 
 

 

 

 

 

 

 

/ 
 

 

 

 

 

/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ผู้รับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 18 มกราคม 2560   
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
 2. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับองค์กรและสถานประกอบการในเครือข่าย 
 3. เพ่ือยกระดับความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการอย่างยั่งยืน 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  1,500  บาท  จากงบประมาณจ านวน  17,000  บาท 

ผู้เข้าร่วม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  และ บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จ ากัด 

ผลที่ได้รับ สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมลงนามความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที ่   5. สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน  ทั้งภายในและ 

 ภายนอกประเทศ 

ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานสรุปการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน มกราคม 2560 

ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน มกราคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน ตุลาคม 2558 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน  12    ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน 1   ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   8    ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   7    ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน   2   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน   2    ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน   -  ครั้ง 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ท าบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง” 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560  
วัตถุประสงค์ 1. คณะครูและนักเรียนชมรมวิชาชีพได้ การพัฒนาให้มีจิตใจเมตตากรุณา ฝึกจิตใจให้ 
 สงบมีสมาธิ สติปัญญา การลดความตระหนี่ในใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ชีวิตใน 
 สังคมได้อย่างมีความสุข 
ค่าใช้จ่าย  - 

ผู้เข้าร่วม  ครู จ านวน  16 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 98 คน 

ผลที่ได้รับ  คณะครูนักเรียนนักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.69 ระดับดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ท าบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง” 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาแกนน าเพื่อพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม  
  ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 25 มกราคม  2560  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน 
 คุณธรรม เพ่ือสามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
 2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่มีคุณธรรมและมี 
 ปริมาณมากเพียงพอต่อการขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษา 
 3. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค่าใช้จ่าย จ านวน  7,000  บาท 

ผู้เข้าร่วม  คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จ านวน  20 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 200 คน 

ผลที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
 เพ่ือสามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.23 ระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่  2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
โครงการพัฒนานักเรียนนักศกึษาแกนน าเพื่อพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
// 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา “สร้างฝายชะลอน้ า” 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 13 มกราคม  2560  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงความรับผิดชอบและเสียสละของครูที่มีต่อสังคมและชุมชน 
 2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวันครูและความภาคภูมิใจ 
 ในความเป็นครู 
 3. เพ่ือแสดงถึงการให้ค ามั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและ 
 การศึกษาของชาติ 
 4. เพ่ือเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู 
ค่าใช้จ่าย - 

ผู้เข้าร่วม  คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ จ านวน  17 คน    

ผลที่ได้รับ 1. เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 
 2. เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอ่ืน  
 รวมทั้งประชาชน 
 3. เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานใหม่ๆ 
 4. ชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครูและวันครู 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
ตัวช้ีวัดที่  8. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสา “สร้างฝายชะลอน้ า” 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 12 - 13 มกราคม  2560  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบและเสียสละของครูที่มีต่อสังคม 
 2. เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในความส าคัญของวันครูและความภาคภูมิใจ 
 ในความเป็นครู 
 3. เพ่ือแสดงถึงการให้ค ามั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและ 
 การศึกษาของชาติ 
 4. เพ่ือเป็นการแสดงความรัก ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู 
ค่าใช้จ่าย - 

ผู้เข้าร่วม  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  336  คน ผู้ปกครอง จ านวน  57 คน    

ผลที่ได้รับ 1. เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 
 2. เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ระหว่างครูและหน่วยงานอ่ืน  
 รวมทั้งประชาชน 
 3. เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานใหม่ๆ 
 4. ชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครูและวันครู 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน - 
ยุทธศาสตร์ที ่  1. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที ่  1. พัฒนาครูในวิทยาลัย  สถานประกอบการ  วิชาการ  วิชาชีพ  คุณลักษณะครูที่ดี 
ตัวชี้วัดที่   1. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  การเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 6 มกราคม  2560  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่ร่วมงานแสดงออกถึงความ 
 จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ 
 3. เพ่ือระลึกถึงคุณงามความดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
ค่าใช้จ่าย ไม่มี 

ผู้เข้าร่วม  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จ านวน  2 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 2 คน 

ผลที่ได้รับ 1. เพ่ือให้ข้าราชการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่ร่วมงานแสดงออกถึงความ 
 จงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมถึงผู้ที่ร่วมงาน ร าลึกถึงคุณงาม 
 ความดีของพระบาทสมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นห้าที่สุดมิได้ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
การเข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล 

/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  ให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในหัวข้อ  
  “ร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่” 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 24 - 30  มกราคม  2560  
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในสาระบางส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 2. ให้นักศึกษารู้วิธีในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
 3. ให้นักศึกษาน าเงื่อนไขความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตควบคู่กับเงื่อนไขคุณธรรมตาม 
 แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าใช้จ่าย จ านวน 14,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม  คณะครู จ านวน  15 คน นักเรียนนักศึกษา จ านวน 242 คน 

ผลที่ได้รับ นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับในเรื่องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญไปปรับใช้คู่กับ 
 หลักธรรมศาสนาให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.57  ระดับดีมาก 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และ     

   ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
ให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในหัวข้อ “ร่างรัฐธรรมนูญไทยฉบับใหม่” 

 
// 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ อบรมความรู้ ด้านการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ สู่ 4.0 

ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการขายและการตลาด  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 20 มกราคม 2560   
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามสมรรถนะ ในการรองรับการเปิดเสรีอาเซียน 
 2. เพ่ือรองรับความต้องการแรงงานของสถานประกอบการด้านตลาด 
 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ 
   
ค่าใช้จ่าย - 

ผู้เข้าร่วม ผู้เข้ารับการอบรม นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ปวส. 1/1 37 คน , ปวส. 2/1 38 คน  

ผลที่ได้รับ นักศึกษามีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดจากวิทยากร 
ข้อเสนอแนะ 1. ต้องการให้มีการอบรมด้านการตลาด 
 2. เวลาน้อยเกินไปควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม 
 3. ผู้บรรยายอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจนและใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
ผลการประเมิน 4.35  ระดับ  ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 
  ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

อบรมความรู้ ด้านการสื่อสารการตลาดยุคใหม่ สู่ 4.0 
/ 
 

 

 

/ 
 

 

 

 

 

/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  การแข่งขันเซปักตะกร้อเชื่อมความสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาพลานามัย  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 20  มกราคม  2560  
วัตถุประสงค์ - เพ่ือให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงลดภาวการณ์เจ็บป่วย 
  - เพ่ือส่งเสริมคามสามัคคีแก่หมู่คณะ  
ค่าใช้จ่าย 9,800 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารและครู       จ านวน    7 คน 

 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /1,2 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จ านวน  24 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /1,2 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม  จ านวน    4 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 /1,2 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง    จ านวน  10 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 /3,4 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง    จ านวน    5 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /7,8 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  จ านวน  12 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /5,6 แผนกวิชาช่างเชื่อม    จ านวน    8 คน 
   
ผลที่ได้รับ  - นักเรียนและนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - ลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคตา่ง ๆ  

  - นักเรียนและนักศึกษาไดม้ีความสามัคคีแก่หมู่คณะ 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.62  ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 

       ตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที ่  11.  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
การแข่งขันเซปักตะกร้อเชื่อมความสัมพันธ์ 

 
/ 
 
 
///  
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 2560  
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 26 - 30 มกราคม  2560  
วัตถุประสงค์ -  
  -  
  -  

ค่าใช้จ่าย - บาท 

ผู้เข้าร่วม จ านวน    8  คน 

   
ผลที่ได้รับ  -  

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน  
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 
    ตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที ่   11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

       ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ์ 2560 

รายงานผล/โครงการ  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจ าปี 2560 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  2560  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ค่าใช้จ่าย  2,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  50 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 1,400 คน 

ผลที่ได้รับ  คณะครูนักเรียนนักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.06 ระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และ 

    ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจ าปี 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

// 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายงานผล/โครงการ  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ท าบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง” 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันเสาร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2560  
วัตถุประสงค์ 1. คณะครูและนักเรียนชมรมวิชาชีพได้ การพัฒนาให้มีจิตใจเมตตากรุณา ฝึกจิตใจให้ 
 สงบมีสมาธิ สติปัญญา การลดความตระหนี่ในใจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ใช้ชีวิตใน 
 สังคมได้อย่างมีความสุข 
ค่าใช้จ่าย  - 

ผู้เข้าร่วม  ครู จ านวน  16 คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 98 คน 

ผลที่ได้รับ  คณะครูนักเรียนนักศึกษา แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.69 ระดับดี 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และ 

   ท านุ บ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ท าบุญแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง” 

 

/// 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
รายงานผล/โครงการ โครงการส่งเสริมทกัษะการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงฯ 

ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 25 ธันวาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าใช้จ่าย 3500 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารและครู จ านวน  25 คน   

 นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชา   
  -    ช่างกลโรงงาน  จ านวน  22  คน 

- ช่างไฟฟ้าก าลัง  จ านวน  97  คน 
- ออกแบบนิเทศศิลป์  จ านวน  11  คน 
- ออกแบบ   จ านวน   9  คน 
- ช่างยนต์   จ านวน  36  คน 
- การตลาด   จ านวน  26  คน 

ผลที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นชาติไทย 
 และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.80 ระดับ ดีมาก 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

      ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และ 

      ท านบุ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ภาพประกอบ 
โครงการส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
รายงานผล/โครงการ โครงการจิตสาธารณะ (ท าความดี เพื่อพ่อ) 

ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 25 ธันวาคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีจิสาธารณะ 
 2. เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้และเข้าใจในการมีจิตสาธารณะในการรับผิดชอบตนเองและ 
    ต่อสังคมได้   
 3. เพ่ือให้นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าใช้จ่าย 2500 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษา ชั้น ปวส. 2 กลุ่ม 1,2 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  37 คน   

 นักศึกษา ชั้น ปวส. 2 กลุ่ม 3,4 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  37 คน 
 นักศึกษา ชั้น ปวส. 2 กลุ่ม 5,6 แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  36 คน 
ผลที่ได้รับ นักศึกษาตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อ 
 ตนเองและสังคมมีหลักการด าเนินชีวิตตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.83 ระดับ ดีมาก 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  

ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

      ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และ 

      ท านบุ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพประกอบ 

โครงการจิตสาธารณะ (ท าความดี เพื่อพอ่) 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
รายงานผล/โครงการ การแข่งขันออกก าลังกายประกอบเสียงดนตรี 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาพลานามัย  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์  - เพ่ือให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา มีสุขภาพแข็งแรงลดภาวการณ์เจ็บป่วย 
  - เพ่ือส่งเสริมคามสามัคคีแก่หมู่คณะ  
ค่าใช้จ่าย 12,500 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหารและครู       จ านวน  12 คน 

 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /2,4 แผนกวิชาบัญชี     จ านวน  60 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /1,4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  63 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /2    แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จ านวน  27 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /1,2 แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จ านวน  24 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /1,2 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม  จ านวน  27 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 /3,4 แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง    จ านวน  35 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /7,8 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  จ านวน  20 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /5,6 แผนกวิชาช่างเชื่อม    จ านวน    9 คน 
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 /1    แผนกวิชาการลาด  จ านวน  26 คน  
ผลที่ได้รับ  - นักเรียนและนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  - ลดภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคตา่ง ๆ  

  - นักเรียนและนักศึกษาไดม้ีความสามัคคีแก่หมู่คณะ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.84  ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2.  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและ 

     ตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที ่  11.  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

ภาพประกอบ 
การแข่งขันออกก าลังกายประกอบเสียงดนตรี 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  รายงานผลโครงการ รักประชาธิปไตยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 5ส) 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 24 กุมภาพันธ์ 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารด าเนินการในการดูแลรักษาความสะอาด 
    แผนกวิชาและสิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้เรียนนักศึกษาเข้าใจมีจิตส านึกในวิถีทางการปกครองระบบประชาธิปไตย 
 4. เพ่ือน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา 
ค่าใช้จ่าย  2,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน ระดับ 2 ชคธ. 1  จ านวน   35 คน 

 นักเรียน ระดับ 2 ชคธ. 2  จ านวน   38 คน 
 นักเรียน ระดับ 2 ชคธ. 3  จ านวน   38 คน 
 นักเรียน ระดับ 3 ชคธ. 1  จ านวน   41 คน 
 นักเรียน ระดับ 3 ชคธ. 2  จ านวน   24 คน 
 นักเรียน ระดับ 1 สคธ. 1  จ านวน   31 คน 
 นักเรียน ระดับ 1 สคธ. 2  จ านวน   24 คน 
 นักเรียน ระดับ 1 สคธ. 3  จ านวน   38 คน 
 นักเรียน ระดับ 2 สคธ. 1  จ านวน   38 คน 
 นักเรียน ระดับ 2 สคธ. 2  จ านวน   33 คน 
 นักเรียน ระดับ 2 สคธ. 3  จ านวน   33 คน 
 รวมทั้งหมด   จ านวน          373 คน 
 
ผลที่ได้รับ  - 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.32 ระดบั ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   8. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
รายงานผลโครงการ รักประชาธิปไตยต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 5ส) 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  โครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 24 กุมภาพันธ์ 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. เพ่ือน าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการด าเนินงานทราบ 

ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครแูละนักศึกษาแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 168 คน 

 
ผลที่ได้รับ 1.  ผลงานของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่ 
 2.  ผลงานวิจัยของนักศึกษามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3.  นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ข้อเสนอแนะ  

ผลการประเมิน 4.42 ระดับ ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   12. ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

โครงการภูมิปัญญาสร้างอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  รายงานผลโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 7 ธันวาคม 2559 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
 3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา น าความรู้จากกระบวนการเรียนการสอนน าไปประยุกต์ใช้ใน 
    การปฏิบัติงานจริง 
 4. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุลและมีจิตสาธารณะตามหลัก 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม 1. นักศึกษาระดับ ปวช. 2  จ านวน  108  คน 
 2. นักศึกษาระดับ ปวช. 3  จ านวน    63  คน 
 3. นักศึกษาระดับ ปวส. 1  จ านวน    36  คน 
 4. นักศึกษาระดับ ปวส. 2  จ านวน  104  คน 
 5. คณะครู   จ านวน    10 คน 
 
ผลที่ได้รับ - 
ข้อเสนอแนะ 1. ความรู้ในการสอนยังไม่ค่อยชัดเจน 
 2. ควรมีใบรับรองจากแผนก/สถานศึกษา ไปยังหน่วย 
 3. ต้องการให้ วท.ลพบุรี เพ่ิมเวลาในการให้ความรู้มากกว่านี้ 
ผลการประเมิน 4.62 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
ตัวช้ีวัดที่  10. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา   
กลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริมการบริการวิชาชีพแก่ชุมชน   
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

รายงานผลโครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  รายงานผลโครงการพระพบธรรม 
ผู้รับผิดชอบ แผนกสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 14 – 24  กุมภาพันธ์ 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้ และมีความเข้าใจในหลักธรรมในพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะน า 
    หลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชา 3000 – 1501 วิชาชีวิตกับสังคมไทย 
 3. เพ่ือปลูกฝังอบรมนักเรียนให้มีเงื่อนไขความรู้คู่เงินไขคุณธรรม ตามหลักเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม 1. นักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 7,8 แผนกไฟฟ้าควบคุม จ านวน   33 คน 
 2. นักศึกษาระดับ ปวส. 8 กลุ่ม 3,4 แผนกช่างยนต์  จ านวน   42 คน 
 3. นักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 4 แผนกการบัญชี  จ านวน   38 คน 
 4. นักศึกษาระดับ ปวส. 1 กลุ่ม 5 แผนกการบัญชี  จ านวน   28 คน 
 5. ผู้บริหารและครู      จ านวน    17  คน 
 
ผลที่ได้รับ - 
ข้อเสนอแนะ 1. ความรู้ในการสอนยังไม่ค่อยชัดเจน 
 2. ควรมีใบรับรองจากแผนก/สถานศึกษา ไปยังหน่วย 
 3. ต้องการให้ วท.ลพบุรี เพ่ิมเวลาในการให้ความรู้มากกว่านี้ 
ผลการประเมิน 4.62 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   7. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุ

บ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

รายงานผลโครงการพระพบธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  มีนาคม 2560 
รายงานผล/โครงการ  ศึกษาและอนุรักษ์นิเวศชุมชน 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงและศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชน ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
 ท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและมีจิตอาสาเพ่ือสังคม 
 2. เพ่ือให้นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และดีงามเห็นคุณค่าของการเสียสละท า 
 ประโยชน์แก่สังคม 
 3. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ค่าใช้จ่าย  3,500 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  23 คน   

 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. จ านวน 156 คน 
  แผนกวิชาการตลาด (1 สกต.1)   จ านวน  35  คน 
  แผนกวิชาการบัญชี (1 สบช.1)   จ านวน  38  คน 
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 สทส.1)  จ านวน  25  คน 
  แผนกวิชาช่างยนต์ (2 สย 7,8)   จ านวน  28  คน 
  แผนกวิชาเครื่องมือกล (1 สทผ.7)   จ านวน  24  คน 
  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลึก (1 สธค.1) จ านวน  6  คน 
ผลที่ได้รับ  นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และมีจิตอาสาเพ่ือสังคม 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   10. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
ศึกษาและอนุรักษ์นิเวศชุมชน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน 
ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน มีนาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน มีนาคม 2560 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน    8    ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน 1   ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   9    ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน   3    ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน   -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน   1   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน   -    ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน   -  ครั้ง 
 7. ให้บริการหอประชุมโรงอาหารชั้น 2 จ านวน    - ครั้ง 
 8. ให้บริการห้อง Smart Class Room จ านวน  - ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ  สัมมนาฝึกงานและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
ผู้รับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่8 มีนาคม  พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ 
 2. เพ่ือติดตามประเมินผลของนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
 3. เพ่ือมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาด้วยดีเสมอมา 
 4. เพ่ือประสานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ค่าใช้จ่าย  33,650 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  23 คน   

  
ผลที่ได้รับ   
 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.48 ระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่     14. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

สัมมนาฝึกงานและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   ปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงและศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชน ร่วมอนุรักษ์ภูมิ 

ปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและมีจิตอาสาเพื่อสังคม 
 2. เพ่ือให้นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และดีงามเห็นคุณค่าของการเสียสละ 
 ท าประโยชน์แก่สังคม 
 3. เพ่ือให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4. เพ่ือให้นักศึกษาน าประสบการณ์ที่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ค่าใช้จ่าย  3,500 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  23 คน   

 นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. จ านวน 156 คน 
  แผนกวิชาการตลาด (1 สกต.1)   จ านวน  35  คน 
  แผนกวิชาการบัญชี (1 สบช.1)   จ านวน  38  คน 
  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 สทส.1)  จ านวน  25  คน 
  แผนกวิชาช่างยนต์ (2 สย 7,8)   จ านวน  28  คน 
  แผนกวิชาเครื่องมือกล (1 สทผ.7)   จ านวน  24  คน 
  แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลึก (1 สธค.1) จ านวน  6  คน 
ผลที่ได้รับ  นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของชุมชน ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และมีจิตอาสาเพ่ือสังคม 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.49 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์   

 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และ 

ท านุ บ ารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

ปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   รายงานผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 6 มีนาคม 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของนักศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาท าผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 , ปวส. 2 , และครู จ านวน 86 คน 

   
ผลที่ได้รับ  1. ผลงานของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่ 
  2. ผลงานวิจัยของนักศึกษามีความถูกดต้องตามหลักวิชาการ 
  3. นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.34 ระดับ ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  สนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน    
             2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู   
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของนักเรียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   รายงานผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพโลจิสติกส์ 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 3 มีนาคม 2560 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการ 
 2. เพ่ือให้รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเป็นกัน 
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายวิชาชีพโลจีสติกและปลูกฝังความรักความสามัคคี 
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 , ปวส. 2 , และครู จ านวน 86 คน 

   
ผลที่ได้รับ 1. นักศึกษาพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการด้วยความมั่นใจ 
 2. ได้เครื่อข่ายวิชาชีพโลจีสติกส์ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน 4.28 ระดับ ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
      และประเทศ 

ตัวชี้วัดที่   12. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการประเมินผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพโลจิสติกส์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  เมษายน 2560 
รายงานสรุป   การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน เมษายน 2560 
ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน เมษายน 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน เมษายน 2560 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน    10    ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน  -   ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน    3    ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน    1    ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน    -   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน    1   ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน    -  ครั้ง 
 7. ให้บริการหอประชุมโรงอาหารชั้น 2 จ านวน     - ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

 
// 
 

 

 
 
// 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  พฤษภาคม 2560 
รายงานผล/โครงการ อบรมศิลปะก่อนเรียน 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาศิลปกรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาศิลปกรรม 
  2.  เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาในรายวิชาพ้ืนฐานทางศิลปกรรม 
  3.  เพื่อให้นักศึกษาได้ท าความรู้จักนักศึกษากันเองและนักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่พร้อมทั้งคณะ 
      ครูก่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวภายในหมู่คณะ 
ค่าใช้จ่าย - 

ผู้เข้าร่วม ครู และเจ้าหน้าที่  นักศึกษาชั้นปีที่  1 แผนก ศิลปกรรม รวม 94 คน 

ผลที่ได้รับ  1.  นักศึกษาได้รับความรู้พ้ืนฐานทางด้านศิลปกรรม 
  2.  นักศึกษาเกิดความรักกลมเกลียวกันในหมู่คณะ 
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมิน  4.43  ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและ 

ประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่   13 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการของสานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
อบรมศิลปะก่อนเรียน 

//// 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินงาน โครงการประกวดน าเสนอผลงานวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1.  เพ่ือให้ครูได้มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  2. เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท าผลงานวิจัย 
ค่าใช้จ่าย 39,400 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ผลที่ได้รับ  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดท างานวิจัยของครูผู้สอนและมีสนามให้ครูในการ 
  น าเสนอผลงานวิจัย 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน  4.15  ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  สนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน    
             2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู   
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการประกวดน าเสนอผลงานวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 117 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานสรุป   การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน        ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน  -   ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน       ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน       ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน    -   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน       ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน    -  ครั้ง 
 7. ให้บริการหอประชุมโรงอาหารชั้น 2 จ านวน     - ครั้ง 
 8. ให้บริการห้อง Smart Class Room จ านวน   - ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  มิถุนายน 2560 
รายงานผล/โครงการ  อบรมเทคนิคการเขียนแผนฝึกอาชีพและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างย่ังยืน 
ผู้รับผิดชอบ งานอาชีศึกษาระบบทิวภาคี 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ 1.  เพ่ือให้ครูนิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเขียนแผนฝึกอาชีพ 
 2.  เพื่อให้ครูนิเทศวิเคราะห์งานจากอาชีพได้ 
 3.  เพื่อให้ครูนิเทศเขียนแผนการฝึกและประเมินผลจากงานอาชีพได้ 
ค่าใช้จ่าย  6,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  48 คน   

  
ผลที่ได้รับ  ครูนิเทศเขียนแผนฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 3.98 ระดับดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพประกอบ 

อบรมเทคนิคการเขียนแผนฝึกอาชีพและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างย่ังยืน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ โครงการนักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานสถานประกอบการศูนย์การเรียนรู้ ตันแลนด์ 
ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาการขายและการตลาด 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการ 
  2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาตะหนักในความส าคัญของวิชาชีพ และเตรียมาความพร้อมใน 
     การศึกษา 
  3. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 190,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม 1. ครูผู้ควบคุม   จ านวน  6  คน 

 2. นักศึกษา 1 ชกต.1  จ านวน 43 คน  
 3. นักศึกษา 1 ชกต.2 จ านวน 45 คน 
 4. นักศึกษา 1 สกต.1 จ านวน 34 คน 
 5. นักศึกษา 1 สกต.2 จ านวน 14 คน 
ผลที่ได้รับ  นักเรียนนักศึกษาเกิดความพร้อมในการศึกษาและรักในวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.71  ระดับ ดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแร
งาน 
ตัวช้ีวัดที่   6. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภาย 

ใน 1 ปี 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

โครงการนักศึกษาใหม่ศึกษาดูงานสถานประกอบการศูนย์การเรียนรู้ ตันแลนด์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานสรุป   การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน        ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน  -   ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน       ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน       ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน    -   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน       ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน    -  ครั้ง 
 7. ให้บริการหอประชุมโรงอาหารชั้น 2 จ านวน     - ครั้ง 
 8. ให้บริการห้อง Smart Class Room จ านวน   - ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลกิจกรรมประกวดพานไว้ครู ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความเรารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู –  

อาจารย์ 
  2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู – อาจารย์ กับ ลูกศิษย์ 
  3. เพ่ือให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู 
ค่าใช้จ่าย 5,200 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา วิทราลัยเทคนิคลพบุรี 

ผลที่ได้รับ  1. นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อครู – อารารย์ 
  2. นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
  3. ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์กลับลูกศิษย์ 
  4. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไว้ครู 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.21  ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่   4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและ 

 ประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่    9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม   

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง    

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

รายงานผลกิจกรรมประกวดพานไว้ครู ปีการศึกษา 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือแสดงถึงความเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2. เพ่ือแสดงถึงความรักชาติ ความสามัคคี 
  3. เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึก และค่านิยมให้แก่ประชาชนให้มีความเคารพรัก เทิดทูนปกป้อง 

       สถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  5. เพ่ือการด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
ค่าใช้จ่าย - บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 20 คน 

 นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ านวน 120 คน 
ผลที่ได้รับ  1. นักเรียนนักศึกษาแสดงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2. นักเรียนนักศึกษาสร้างจิตส านึก และค่านิยมให้แก่ประชาชนให้มีความเคารพรัก เทิดทูน 
     และสามารถปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  3. นักเรียนนักศึกษาสามารถน าตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ 
     สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี  

ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.53  ระดับ ดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแร
งาน 
ตัวช้ีวัดที่    9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม    

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง   

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพประกอบ 

รายงานผลโครงการสร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินการ โครงการ จัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 
ผู้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีแฟ้มประวัตินักเรียนนักศึกษาและเก็บผลงานที่ปฏิบัติงานขนณะ 

     ที่ศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของแฟ้มสะสมผลงาน 
 3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้และสามารถเก็บสะสมผลงานที่ได้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
ค่าใช้จ่าย - บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทุกแผนกวิชา 

ผลที่ได้รับ  1. นักเรียนนักศึกษามีแฟ้มสะสมผลงานส าหรับรวบรวมผลงานของตน 
  2. นักเรียนนักศึกษาให้ความส าคัญและทราบถึงประโยชน์ของการจัดท าแฟ้มประวัติ 
  3. นักเรียนนักศึกษาสามารถจัดท าแฟ้มสะสมงานได้อย่างสวยงามและมีระเบียบแบบแผน 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.38  ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแร
งาน 
ตัวช้ีวัดที่   13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
รายงานผลการด าเนินการ โครงการ จัดท าแฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินการ โครงการ ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 100 % 
ผู้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือค้นหาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรม 
  2. เพ่ือพบและสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและวิทยาลัยฯ 
  3. เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นความเสี่ยงการออกกลางคันของ 

     นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษา  
ค่าใช้จ่าย 5,900 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทุกแผนกวิชา 

ผลที่ได้รับ  1. ครูที่ปรึกษาได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องของนักเรียนนักศึกษา 
  2. ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  3. ได้ลดความเสี่ยงการออกกลางคันที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.38  ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแร
งาน 
ตัวช้ีวัดที่   13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
รายงานผลการด าเนินการ โครงการ ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา 100 % 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินการโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษา ในการลด 
ปัญหา การออกกลางคันของผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการลดปัญหาการออกกลางคัน 
  2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของนักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาในการท างานที่เป็นผู้น าและกล้า 
      แสดงออก 
  3. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ค่าใช้จ่าย 9,200 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทุกแผนกวิชา 

ผลที่ได้รับ  1. นักเรียนนักศึกษาสามารถลดจ านวนปริมาณปัญหาการออกกลางคัน 
  2. นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสาในการท างานมากข้ึนในการผู้น าและกล้าแสดงออก 
  3. นักเรียนนักศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.38  ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวช้ีวัดที่   13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่  3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดที่   7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
รายงานผลการด าเนินการโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมนักเรียนนักศึกษา ในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผล พิธีไว้ครู ปีการศึกษา 2560 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือส่งเสริมให้ให้นักศึกษาได้แสดงอกซ่ึงมุทิตาจิตที่ดีต่อครู – อาจารย์ 
  2. เพ่ืออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาประกอบคุณงามความดี และมีคุณธรรมประจ าใจ 
ค่าใช้จ่าย 24,500 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา วิทราลัยเทคนิคลพบุรี 

ผลที่ได้รับ  1. ครู – อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา ระลึกถึงพระคุณครูที่ให้กาบอบรมสั่งสอน 
  2. นักเรียนนักศึกษา ยึดเป็นแบบประเพณีอันดีงามและสืบทอดต่อไป 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.01  ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแร
งาน 
ตัวช้ีวัดที่    9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม     

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง    

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

รายงานผล พิธีไว้ครู ปีการศึกษา 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยเสี่ยงได้รบัรู้รับทราบถึง   ปัญหา

และพิษภัยของยาเสพตดิ 
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพตดิ 
  3. เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
  4. เพื่อเสริมสร้างความเข็มแย็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ค่าใช้จ่าย 12,500 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ผลที่ได้รับ  1 ได้จัดอบรมให้ความรู้กับ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
  2. เพ่ือสร้างเครือข่าย ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขต่อต้าน 

     ยาเสพติด 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวช้ีวัดที่   12. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่  3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดที่    7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

รายงานผลกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ผลงาน ชุดผุ้ป่วยติดเตียง
ผู้รับผิดชอบ แผนกสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างวันที่  20 มิถุนายน 2560  
สถานท่ีด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือออกแบบและตัดเย็บชุดผู้ป่วยติดเตียง 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดผู้ป่วยติดเตียง 
 3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพเสื่อผู้ป่วยติดเตียง ของกลุ่มพยาบาล 
 4. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ชุดผู้ป่วยติดเตียง 
ค่าใช้จ่าย จ านวน    บาท 
ผู้เข้าร่วม ผู้อ านวยการ และ ครู จ านวน  3  คน  นักเรียนนักศึกษา จ านวน 3 คน 
ผลที่ได้รับ 1. ชุดผู้ป่วยติดเตียงลดการบาดเจ็บจากการใส่เสื้อให้ผู้ป่วยได้ 
 2. ชุดผู้ป่วยติดเตียงอ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลและนางพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย 
 3. เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก้ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และนางพยาบาล 
ข้อเสนอแนะ 1. ควรศึกษาการใช้ผ้าที่ไม่ซึมซับรอยเปื้นต่าง ๆ  
 2. ควรศึกษาชุดป้องกันแผลกดทับ 
ผลการประเมิน 4.79  ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  สนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน    

             2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ผลงาน ชุดผุ้ป่วยติดเตียง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  กรกฎาคม 2560 
รายงานสรุป   การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

ผู้รับผิดชอบ งานสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. รายงานการให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 2. รายงานการให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา   
 3. รายงานการบริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกเทคนิคอุตสาหกรรม 
 4. รายงานการให้บริการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน 
 5. รายงานการบริการยืมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน 
 6. รายงานการให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ 
ค่าใช้จ่าย - 
ผลที่ได้รับ  รายงานสรุปผลการให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 
 ผลการบริการ 1. การให้บริการ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 
 1.1  กิจกรรมภายในวิทยาลัย จ านวน        ครั้ง 
 1.2  กิจกรรมภายนอกวิทยาลัยฯ จ านวน  -   ครั้ง 
 2. การให้บริการการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
 2.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน       ครั้ง 
 2.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 3. การให้บริการ การใช้ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอุตสาหกรรม 
 3.1 ให้บริการภายในสถานศึกษา จ านวน       ครั้ง 
 3.2 ให้บริการหน่วยงานภายนอก จ านวน    -    ครั้ง 
 4. ให้บริการการเบิกพัสดุสื่อการเรียนการสอน จ านวน    -   ครั้ง 
 5. ให้บริการยืมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จ านวน       ครั้ง 
 6. ให้บริการเบิกตัดสติกเกอร์ จ านวน    -  ครั้ง 
 7. ให้บริการหอประชุมโรงอาหารชั้น 2 จ านวน     - ครั้ง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ระดับคุณภาพในการบริหาร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่ 4  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร ประสานงาน ภายในและภายนอก 
ตัวช้ีวัดที่  5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา     
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

การให้บริการงานสื่อการเรียนการสอน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินโครงการ ท าความดีเพ่ือพ่อ สอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ
ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ ร่วมกับ แผนกวิชาช่างยนต์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือบริการความรู้ด้านทักษะวิชาชีพให้กับประชาชน 
  2. เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ จากอาชีพที่หลากหลายให้กับสังคม 
  3. เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันของประชาชนในระดับประเทศ 
  4. เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 
ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม - 

ผลที่ได้รับ  1. ผู้เข้ารับการอบรม ประชาชน สามารถน าวิชาชีพที่สอนไปปฏิบัติเป็นอาชีพได้ 
  2. สามารถน าเป็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ 
  3. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไดป้ระชาสัมพนัธ์สถานศึกษา และมโีอกาสให้ความรู้วิชาชีพสูส่ังคม 

  4. ครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ และสร้างปะรสบการณ์ให    
     ตนเอง 

ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  -  ระดับ - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวช้ีวัดที่   11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ท าความดีเพ่ือพ่อ สอนอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 ป.ตรี 
ผู้รับผิดชอบ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ป.ตรี 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้นักศึกษาได้พึงระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 

     และแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวที 
  2. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย 
  3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี ระว่างครู – อาจารย์ กับ ลูกศิษย์ 
ค่าใช้จ่าย 600 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ผลที่ได้รับ  1. นักศึกษาได้ปฏิบัติพึงระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
   และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 

 2. นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย 
 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู – อาจารย์ กับ ลูกศิษย์ 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.59  ระดับ ดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวช้ีวัดที่    9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม     

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง    

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
ขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรมไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2560 ป.ตรี 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินงานโครงการเยาวชนเทคนิค ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2560 
ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ ฯ ร่วมกับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยเสี่ยงได้รับรู้รับทราบถึง

ปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพติด 
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้สามารถป้องกันตนเอง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ค่าใช้จ่าย 12,200 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ผลที่ได้รับ  1. ได้จัดอบรมให้ความรู้กับครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา 
 2. เพ่ือสร้างเครือข่ายครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาในการป้องกันและแก้ไขต่อต้านยาเสพ

ติด 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  -  ระดับ - 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที ่  2. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่   . 7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการเยาวชนเทคนิค ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ การด าเนินโครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 2560 
ผู้รับผิดชอบ แผนกคหกรรมศาสตร์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
   2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 
   3. เพ่ือสนองนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาในส่วนของการศึกษาดูงานของนักเรียน 
ค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 34 คน 

ผลที่ได้รับ  1. นักเรียนนักศึกษาชั้น ปวช. 1 และ ปวส. 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ร้อยล่ะ 
90 ได้รับประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

 2. นักเรียน นักศึกษา มีทีศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.52 ระดับ ดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวช้ีวัดที่   12. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 150 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
การด าเนินโครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 2560 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ แข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง อาชีวะสามอ่าวเกมส์  
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 16 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน ประจวบคีรีขันธ์ 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติต่อไป 
   2. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีสุขภาพดีในการออกก าลังกาย 
   3. มีสนามเพ่ือการออกก าลังกายและผ่อนคลาย 
ค่าใช้จ่าย 141,895 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู และเจ้าหน้าที่  จ านวน 34 คน   นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 67 คน 

ผลที่ได้รับ ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งกีฬาระดับภาค และชาติต่อไป 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.85 ระดับ ดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแร
งาน 
ตัวช้ีวัดที่    9. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา  และนันทนาการ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
การด าเนินโครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 2560 

 

 

 
 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 153 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
รายงานผล/โครงการ รายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ 
ผู้รับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   2. เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติในการรู้จัก กตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้มีพระคุณ 
ค่าใช้จ่าย 10,300 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 3,000 คน 

ผลที่ได้รับ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา  แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  3.90 ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแร
งาน 
ตัวช้ีวัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุงศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ ฯ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ตาม 
 รูปแบบ Thai Geman Meister Workshop แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PJBL) 
ผู้รับผิดชอบ แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของครูและนักเรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
 2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ 
 3. เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถานบันการศึกษาในต่างประเทศในการศึกษา วิเคราะห์ 

รูปแบบ  วิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของ
ตลาดแรงงานตลอดจนยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของไทย 

ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู และ นักเรียนร่วมโครงการ 120 คน 

ผลที่ได้รับ สถานประกอบการในเครือต่างชาติ สนใจร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามนโยบาย 
สอศ. มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.49 ระดับ ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวช้ีวัดที่   12. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล ตาม 
รูปแบบ Thai Geman Meister Workshop แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PJBL)  
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 15 , 22 , 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์  1. เพ่ือให้ครู นักศึกษาน าความรู้ ทักษะการซ่อมบ ารุงไปใช้ประโยชน์ในการบริการชุมชน 
 2. เพ่ือให้ครู นักศึกษามีความเข้าใจและฝึกทักษะในเรื่องการซ่อมบ ารุง 
 3. เพ่ือให้ครู นักศึกษาพัฒนาตนเองและน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน 
ค่าใช้จ่าย 14,150 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครู จ านวน 9 คน  นักศึกษา แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม จ านวน 283 คน 

ผลที่ได้รับ 1. ครู นักศึกษามีความรู้ ทักษะการซ่อมบ ารุงไปใช้ประโยชน์ในการบริการชุมชน 
 2. ครู นักศึกษามีความเข้าใจและฝึกทักษะในเรื่องการซ่อมบ ารุง 
 3. ครู นักศึกษาพัฒนาตนเองและน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน 
ข้อเสนอแนะ               -  
ผลการประเมิน  4.71 ระดับ ดีมาก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที ่  4.  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มคีวามทันสมัยสนองต่อคว้าองการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 

ตัวช้ีวัดที่   10. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดอืน  สิงหาคม 2560 
รายงานผล/โครงการ  ขอรายางนด าเนินโครงโครงการศึกษาดูงาน เพิ่มทักษะและพัฒนาก้าวไปสู่การ เป้น

ผู้ประกอบการ 
ผู้รับผิดชอบ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  ปริญญาตรี 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างเดือน มิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

วัตถุประสงค์ - 
ค่าใช้จ่าย  20,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  

ผลที่ได้รับ  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.55 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   12. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมิเดียแบบสามมิติ (3D) 
ผู้รับผิดชอบ  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนสิงหาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษาทางด้านการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียแบบสามมิติ 3D 
ค่าใช้จ่าย  -  บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา จ านวน 30 คน 

ผลที่ได้รับ  1. นักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรมพัฒนาสื่อมับติมิเดียแบบสามมิติ 3D 
 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อเสนอแนะ - 

ผลการประเมิน 4.39 ระดับ ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   11. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ   

ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพประกอบ 

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมิเดียแบบสามมิติ (3D) 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   โครงการจัดการป้ายนิเทศพระเกียรติวัติแม่แห่งชาติ 
ผู้รับผิดชอบ  แผนกสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 3 เดือนสิงหาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 2. เพ่ือเป็นโครงการเสริมหลักสูตรในรายวิชากลุ่มสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัยสัมพันธ์ 

 3. เพ่ือระลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันจะ   
 เป็นการ   สร้างเงื่อนไขคุณธรรม 
 4. การรู้จักตนเองสังคมวัฒนธรรมและด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

ค่าใช้จ่าย  4,100  บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา จ านวน 24 คน 

ผลที่ได้รับ นักเรียน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน - ระดับ - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
โครงการจัดการป้ายนิเทศพระเกียรติวัตแิม่แห่งชาติ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   รายงานผลการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ตามโครงการเชิดชูแม่ดีเด่น 
ผู้รับผิดชอบ  แผนกสามัญสัมพันธ์  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือยกย่องเชิดชู แม่ดีเด่น และลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ 

2. เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติในการรู้จัก กตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มี 
   พระคุณ 

ค่าใช้จ่าย  12,000  บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา จ านวน 24 คน 

ผลที่ได้รับ 1. แม่ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูมีความภาคภูมิและมีก าลังใจในการเลี้ยงดูอบรมสังสอนลูกให้
เป็นคนดีของสังคม 

 2. แม่และลูกมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.72 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 166 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
ผู้รับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่มีคุณค่าและมีแบบแผน 
 3. เพ่ือพัฒนาองค์กรเป็นสังคมน่าอยู่และสงบสุข 
 4. เพ่ือสร้างพฤติกรรมอันพึงประสงค์ส าหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพ 
ค่าใช้จ่าย 94,200 บาท 

ผู้เข้าร่วม ครูประจ า ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จ านวน 214 คน 

ผลที่ได้รับ 1. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาเป็น
สถานศึกษาคุณธรรม 

 2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติในสิ่งที่มี
คุณค่าและมีแบบแผน 

 3. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการเป็นสังคมน่าอยู่
และสงบสุข 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.40 ระดับ ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่   9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง

ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพประกอบ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายงานผล/โครงการ   โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้อมออกกลางคัน 
ผู้รับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2560 
สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อค้นหาและรวมรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรม 
 2. เพ่ือ พบ และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาและวิทยาลัยฯ 

 3. เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นความเสี่ยงของนักเรียน  
 นักศึกษา  และสถานศึกษา 

ค่าใช้จ่าย 30,500 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จ านวน 150 คน 

ผลที่ได้รับ 1. ครูที่ปรึกษาได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องของนักเรียนนักศึกษา 
 2. ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และสถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 3. ได้ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.62 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที ่   1.  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัดที่    7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

ภาพประกอบ 
โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาที่มีแนวโน้อมออกกลางคัน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   โครงการการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอกนิกส์ 
ผู้รับผิดชอบ  แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 7  สิงหาคม พ.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  จ านวน 150 คน 

ผลที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ของตนเอง มี
ความรู้และทักษะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.58 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 
ตัวชี้วัดที่   13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ    

     ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
โครงการการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอกนิกส์ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ   โครงการนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาเพื่อศึกษาดูงาน ประจ าปีการศึกษา  
    2560 ปวช.1 และ ปวส.1 

ผู้รับผิดชอบ  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน    วันที่ 7 และ 9  สิงหาคม พ.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน   ณ บริษัท โอสถสภาพ จ ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มองเห็นงานในอนาคตภายหลังจบการศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 24,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวช. 1 จ านวน 115 คน 
  นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ปวส. 1 จ านวน   46 คน 
ผลที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากสถานประกอบการ บริษัท โอสถสภาพ จ ากัด 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.25 ระดับ ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่  4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่นและตลาดแรงาน 
ตัวชี้วัดที่   12. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ โครงการการ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ 
ผู้รับผิดชอบ  แผนกศิลปกรรม 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 11  สิงหาคม พ.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์โดยตรงจากการฝึกทักษะ 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้ทดสอบฝีมือและความอดทน ความเพียรพยายาม 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือและการถ่ายทอดทักษะงานในชั้นสูงต่อไป 
ค่าใช้จ่าย - บาท 

ผู้เข้าร่วม นักศึกษา  แผนกวิชาการออกแบบ ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 18 คน แผนกวิชาการ
ออกแบบ ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 18 คน  และ แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 
20 คน   

ผลที่ได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบวินัย ความอดทน 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.64 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่                2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่    2. พัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดที ่  9. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริม 
                         การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุข  และท านุบ ารุง ศาสนา   
                    ศิลปะ  วัฒนธรรม 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาพประกอบ 

โครงการการ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ 

 

 
 

 
 
 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 177 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีมาตรฐานสากล 
ผู้รับผิดชอบ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 21  สิงหาคม พ.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ิมขีดความสามารถของครูและนักศึกษาระบบทวิภาคีให้มีทักกษะทางวิชาชีพที่ตรงตาม   

ความต้องการของาถสนประกอบการณ์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูและนักศึกษาระบบทวิภาคีให้มีความรู้ คว่ามเชี่ยวชาญและมี     
    ทักษะ วิชาชีพสูงขึ้นตลอดจนสามารถใช้เทคนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ 
    ของตนเองได้ 

 3. เพ่ือร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการศึกษา  
 วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือตอบสนอง 
 ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการจัดการ 
 อาชีวศึกษา 
ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม คร ูและนักเรียน 170 คน 

ผลที่ได้รับ - 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน - ระดับ - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่                2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่    1.  พัฒนาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่  13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ    
     ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

โครงการยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีมาตรฐานสากล 

 

 
 



สรุปผลโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 | 179 

                                                                                                                                                  วทิยาลัยเทคนิคลพบุร ี

 

เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ โครงการศึกษาวัฒนธรรมไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (เยี่ยมชมตลาดน้ าอโยธยา)  
ผู้รับผิดชอบ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 7 , 9  สิงหาคม พ.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน    เยี่ยมชมตลาดน้ าอโยธยา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยตามหลักของ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าใช้จ่าย 500 บาท 

ผู้เข้าร่วม 1. นักเรียน  ชั้น ปวช.1 จ านวน  120 คน 
 2. นักศึกษา ขั้น ปวส.1 จ านวน    46 คน 

ผลที่ได้รับ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยตามหลักของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.61 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่                2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

ตัวช้ีวัดที ่  12. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

โครงการศึกษาวัฒนธรรมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เยีย่มชมตลาดน้ าอโยธยา)  
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

รายงานผล/โครงการ โครงการไหว้พระสืบสานวฒันธรรมไทย (ไหว้พระ ณ วันใหญ่ไชยมงคล) 
ผู้รับผิดชอบ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน วันที่ 7 , 9  สิงหาคม พ.ค. 2560 
สถานที่ด าเนินงาน    ณ วันใหญ่ไชยมงคล 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ได้มีโอกาสพัฒนาด้านคุณธรรม โดยการศึกษา

แบบอย่างจากบุคคล และสถานที่ที่ได้ไปศึกษา 
 2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีคุณธรรมจริยธรรม 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย 
 3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ซาบซึ้งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และ

ศิลปะวัฒนธรรมของวัดและสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ไปศึกษา 
 4. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีชาติศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
ค่าใช้จ่าย 550 บาท 

ผู้เข้าร่วม 1. นักเรียน  ชั้น ปวช.1 จ านวน  120 คน 
 2. นักศึกษา ขั้น ปวส.1 จ านวน    46 คน 

ผลที่ได้รับ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในอัน
ที่จะเสริมสร้างปัญญาให้เจริญงอกงาม 

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความกระตือรือร้นที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และน า
ความรู้นั้นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างจิตส านึกทางคุณธรรม ได้เรียนรู้วิธีเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความ
เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน มีความอ้ืออารี มีความยุติธรรมในหมู่คณะ 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจและซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของสถานที่ที่ได้เดินทางไป
ศึกษา 

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.72 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่                2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่    1.  พัฒนาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที ่   12. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

โครงการไหว้พระสืบสานวัฒนธรรมไทย (ไหว้พระ ณ วันใหญ่ไชยมงคล) 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

สรุปผลโครงการและกจิกรรม  ประจ าเดือน  กนัยายน 2560 

รายงานผล/โครงการ  โครงการแบ่งปันความรู้สู่เพื่อนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน ระหว่างเดือน ตุลาคม – เดือนกันยายน 2560 
สถานที่ด าเนินงาน ณ โรงเรียนวัดหนองตาม่ิง และ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 

วัตถุประสงค์ - 
ค่าใช้จ่าย  10,000 บาท 

ผู้เข้าร่วม 1. นักเรียน  ชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 จ านวน  229 คน 
 2. นักศึกษา ขั้น ปวส.1 และ ปวส.2 จ านวน  136 คน 

ผลที่ได้รับ  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ข้อเสนอแนะ - 
ผลการประเมิน 4.83 ระดับ ดีมาก 
 
ยุทธศาสตร์ที ่  2. ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที ่   4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
  และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่    13. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ     

    ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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เรียบเรียงโดย  งานวางแผนและงบประมาณ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื  วิทยาลยัเทคนิคลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ภาพประกอบ 

โครงการแบ่งปันความรู้สู่เพ่ือนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 


