
 

๑ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

   

 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการจัดการเรียนการสอนใน ๓ ระดับ คือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (สาขา) 
เทคโนโลยีบัณฑิตมีจ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง จ านวน ๓๔ สาขาวิชา มีจ านวนผู้เรียนทั้งสิ้นในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๖,๓๕๙ คน 
จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น ๒๔๒ คน บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ๕๗ คน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ                 
มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการศึกษาชาติ ซึ่งการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามีการก าหนด เป้าหมายที่จะมีระบบจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางโดยมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดความส าเร็จทางการบริหารการจัดการ           
ในแต่ละด้าน 
 สรุปผลงานประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐             
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         
มีสาระส าคัญ พอสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ 
  

 ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยใช้ระบบบริหารราชการแผนปฏิบัติราชการตามโครงสร้างทุกขั้นตอน 
ด าเนินนโยบายการบริหารงานตามฝ่ายบริหารทั้ง ๔ ฝ่าย โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีก ากับ
ดูแลขั้นตอนการบริหารให้เป็นไปตามแผนงานมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ และเกิดผลดี               
ต่อทางราชการ ดังนี้ 
 

 จุดเด่น  
  มีจ านวนผู้ เรียนแรกเข้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑ ,๕๕๐ คน ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๑,๔๘๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๐๓๒ คน แสดงถึงศักยภาพในการจัดการเรียน          
การสอนที่ได้รับความไว้วางใจของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพครบทั้ง ๓ ด้าน             
โดยจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไปศึกษาต่อได้งานท า และประกอบอาชีพ
อิสระ ในทุกสาขาวิชาจากการติดตามได้ร้อยละ ๗๘  มีความพึงพอใจของสถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ             
จากสถานประกอบการที่ท างานจากบุคคลที่รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ มีความพึงพอใจจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาเกินกว่า ๓.๕๑ จ านวนร้อยละ ๑๐๐  
  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อได้งานท า                 
และประกอบอาชีพอิสระในทุกสาขาวิชาจากการติดตามได้มีจ านวนร้อยละ ๕๑.๐๖ ซึ่งได้รับความพึงพอใจ
จากสถานศึกษาที่ศึกษาต่อ สถานประกอบการที่ท างานและจากบุคคลที่รับบริการจากการประกอบอาชีพ
อิสระมีความพึงพอใจเกินกว่า ๓.๕๑ จ านวนร้อยละ ๑๐๐ 
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 จุดที่ควรพัฒนา  
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรสนับสนุนให้ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมการจัดการศึกษาในระบบ          
ทวิภาคี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการเรียนให้ตรงตามความต้องการทางตลาดแรงงาน 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
๑. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาได้มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

เพ่ิมข้ึน 
๒. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรมีการจัดโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้าง

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้ครบทุกสาขาวิชา 
๓. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรมีการสนับสนุนให้ครู และผู้เรียนจัดท างานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับนโยบาย และสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
๔. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้มีการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 

 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) โดยมี
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุน โดยอีซูซุ) ประเทศไทย                
ให้การสนับสนุน ครุภัณฑ์ วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และผู้เชี่ยวชาญมาท าการฝึกอบรมให้ความรู้ ครู 
อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจในเขตภาคกลางอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน 
  ด้านการจัดการเรียนการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ 
(สนับสนุน โดยอีซูซุ) ให้เป็นห้องการเรียนการสอนในการเรียนระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ ระดับชั้น 
ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ และระดับชั้นปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียานยนต์ 
 ด้านการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม 
  ๑. ได้รับมอบสื่อการเรียนการสอน เครื่องยนต์อีซูซุ ๑.๙ ดีดีไอ มูลเพาเวอร์ 
  ๒. ได้รับสื่อการเรียนการสอนชุดศึกษาระบบโครงสร้างยานยนต์ อีซูซุ 
 
 ด้านการจัดการความรู้  
  ๑. อบรมความรู้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล อีซูซุ ๑.๙ ดีดีไอ มูลเพาเวอร์ รุ่น RZ4E 
ด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงาน และฝึกทักษะ 
  ๒. โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษาลพบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ 
  ๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยานยนต์ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ TEST2 เพ่ือเตรียมการแข่งขันระดับ อศจ. 
  ๔. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน น าทีมมาขอทดสอบการปฏิบัติฝึกทักษะ
ฝึกทักษะเพ่ือเตรียมการแข่งขันระดับภาคเหนือ 
 
 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ อีซูซุ ของจังหวัดลพบุรี 
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  ๑. ได้ท าความร่วมมือกับบริษัท อีซูซุ ลพบุรีจ ากัด รับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.  
และระดับชั้นปวส. ภาคปกติ, ม.๖, ทวิภาคเข้าฝึกงาน  
  ๒. ความร่วมมือกับบริษัท อีซูซุ ลพบุรีจ ากัด ฝึกนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์            
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ ระดับภาคกลาง และระดับชาติ 
 โครงการและกิจกรรมที่เข้าร่วมกับบริษัทตรีเพชร อีซูซุ เบลส์จ ากัด  
  ๑. เข้าร่วมสัมมนาพิเศษศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุน           
โดยอีซูซุ) 
  ๒. ส่งครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ (รุ่นที่ ๑๗) 
  ๓. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และใบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ 
  ๔. เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ 
 

 รางวัลผลงานของแผนกวิชาช่างยนต์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๑. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
 ๑.๑ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ขนาด
เล็กดีเซล 
 ๑.๒ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล 
ควบคุมโดยอีเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ HIHO ระดับจังหวัดลพบุรี 
 ๒. ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง 
  ๒.๑ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
  ๒.๒ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคกลาง
จงัหวัดสุพรรณบุรี 
 ๓. ระดับชาติ 
  ๓.๑ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับชาติ 
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ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๒.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  ที่ตั้ง    เลขที่ ๓๒๓ ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
    รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐  
  โทรศัพท์   ๐-๓๖๔๑-๑๐๘๓, ๐-๓๖๔๑-๒๓๒๘  
  โทรสาร  ๐-๓๖๔๑-๑๖๖๖  
  Website  http://www.lbtech.ac.th/ 
  E-mail   lopburi@lbtech.ac.th  
  สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

  สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
 

  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการยุบรวมโรงเรียน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนการช่างลพบุรี โรงเรียนช่างกล
ลพบุรี และ โรงเรียนการช่างสตรีลพบุรี "พิบูลพิทยาคาร" เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๐ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา ตั้งอยู่          
ในภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าลพบุรี มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไปทาง             
ทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ๑๕๓ กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร                
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอตากฟ้าและอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอ าเภอศรีเท พ            
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

mailto:lopburi@lbtech.ac.th
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  ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอพระพุทธบาท และ อ าเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
และอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี และอ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง และอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
 

  ประชากรของจังหวัดลพบุรีส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภาคกลาง และมีชนเชื้อสายจีนปะปนอยู่ทั่วไป 
นอกจากนี้ยังมีชนเชื้อสายลาว ลาวพวน ส่วนใหญ่อยู่ในท้องที่อ าเภอบ้านหมี่ ชนเชื้อสายมอญอาศัย                  
อยู่ในเขตท้องที่ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมืองลพบุรี ซึ่งประชาชนเชื้อสายต่างๆ นี้ยังคงรักษาวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับประชากร   
ส่วนใหญ่ได้ดี  
 
  สภาพทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ท านา   
ท าไร่ แต่มีแนวโน้มพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่นโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและอบเมล็ดพันธุ์พืช 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตน้ าตาลทรายขาว โรงงานฆ่าและช าแหละไก่ โรงงานฟักไข่                          
ท าให้ประชากรมีแนวโน้มเปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นอาชีพรับจ้างมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามอาชีพเกษตรกร            
ยังนับเป็นอาชีพพ้ืนฐานของจังหวัดลพบุรีอยู่ต่อไป 

         สภาพทางสังคม จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีบริการด้านการศึกษาระดับดีพอสมควร มีสถานศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๘๒ แห่ง ส่วนมากอยู่ในเขตอ าเภอเมือง อัตราส่วนครู            
ต่อนักเรียนโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๑ : ๑๘ คน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้ความรับผิดชอบของภาครัฐ
และเอกชนจ านวน ๑๕ แห่ง จ านวน ๑,๕๓๓ เตียง กระจายตามอ าเภอต่างๆ แต่ส่วนมากจะอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง มีสถานีอนามัย ๑๒๗ แห่ง คลินิกแพทย์ ๖๗ แห่ง แต่ด้านสาธารณสุขยังมีปัญหาด้านการ            
ขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขและเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล 
ด้านบริการไฟฟ้ามีบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้านบริการน้ าประปาและโทรศัพท์เพียงพอแก่ความต้องการ ปัญหา                      
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงคือคดีเกี่ยวกับประทุษร้าย                   
ต่อชีวิต เพศ ทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดคือ แอมเฟตตามีน หรือ”ยาบ้า”              
ซึ่งแพร่ระบาดในทุกเขตอ าเภอในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ขับขี่รถบรรทุก และเกษตรกรผู้ใช้แรงงานในไร่ 
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๒.๒ แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร ได้ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอ านาจการบริหารงานภายในสถานศึกษา ตามแผนภูมิ 
การบริหารงานของสถานศึกษาดังนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
นายวีระเดช  เหลืองหิรัญ 

รองผู้อ านวยการฝ่าย 
บริหารทรัพยากร 

นายจตุพร  หมอโอสถ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

นายธนู  ศิริวรรณ์ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

นายไชยอนันต์  อาทิจจวงศ์ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่าย 
วิชาการ 

นายอ านาจ  ปานหิรัญ 

 งานบริหารงานทั่วไป 
นายอาทร  ปรัชญาภรณ์ 

งานบุคลากร 
นายคารม  กล่ าเพียร 

งานการเงิน 
นางกัลยา  เกตุสกุล 

งานการบัญชี 
นางพูลสุข  จุติมา 

งานพัสดุ 
นายวีระพันธ์ เจริญปรุ 

งานอาคารสถานท่ี 
นายสุรินทร์  กรุ่นทอง 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายประภัสสร  เสริมกล่ า 

งานทะเบียน 
นางสาวจิตรเมธี  สายสุ่ม 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางอุไร  สัตตะบุษย์ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวกาญจนา  น้อยกลิ่น 

งานความร่วมมือ 
นายสรพงษ์  เปรมปรีด์ิ 

งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายประภาส  พุ่มพวง 

งานประกันคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

นางพรทิพย์  ค าเพ่ิม 

งานส่งเสรมิผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

นางลัดดา  วิเศษชลหาร 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายมานัส ภู่โต 

งานครูที่ปรึกษา 
นายชานนท์  ศรจันทร์ 

งานปกครอง 
นายธวัชชัย  ไชยตะมาตย์ 

งานแนะแนวอาชีพและการ 
จัดหางาน 

นางสาวณีรนุช  กลมอ่อน 

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 
ว่าท่ี ร.ต.ชอบ สมบญุเพ็ญ 

งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน 

นายสญัญา  ขันทอง 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

นางนัฐชา  วงษ์ท้าว 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวพัชรีย์  กัวหา 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางกฤตยา  จันทรส์ว่าง 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางวรรณา  สุขเกษม 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายรณภูมิ  นาคสมบูรณ์ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายบรรหยัด  ประหา 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
นายโอภาส  พงษ์เรืองศรี 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
นายธีระยุทธ  รัตนอาชา 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายภูมิเพศ   นิลก าแหง 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายจิตวัฒน์  เปิ่นวงษ์ 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
นายจิตวัฒน์  เปิน่วงษ์ 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นางสุธีราฐ์  กุลชนะประเสริฐ์ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
นายพิชัย  รัตนอัคคพงศ์ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางวิไลวรรณ  ศรีแสงอ่อน 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
นางอนุรี เท่ียวมาพบสุข 

แผนกวิชาศิลปกรรม 
นางสาวกุลสิริ กฤตธนรัชต์ 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางเสาวภา  โกเมนทร์ 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางสาวเสาวลักษณ์  พูลมี 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายชยพล เสรมิปรุงสขุ 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายอัมพร  ขันธิรัตน์ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางวรรณมาส  สืบโถพงษ์ 

แผนกวิชาการตลาด 
นางสายสัมพันธ์  แน่นอน 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวจุรีรัตน์  ศรีแสงอ่อน 
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โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
นายเรวัช  ศรีแสงอ่อน 

( ๔ ธ.ค. ๖๐) 

รองผู้อ านวยการฝ่าย 
บริหารทรัพยากร 

นายประสงค์  อุบลวัตร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ 

นายจตุพร หมอโอสถ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

นายมนตรี  สุวรรณภักดีจิต 

 

รองผู้อ านวยการฝ่าย 
วิชาการ 

นายธนู  ศิริวรรณ 

 งานบริหารงานทั่วไป 
นายอาทร  ปรัชญาภรณ์ 

งานบุคลากร 
นายคารม  กล่ าเพียร 

งานการเงิน 
นางกัลยา  เกตุสกุล 

งานการบัญชี 
นางพูลสุข  จุติมา 

งานพัสดุ 
นายวีระพันธ์ เจริญปรุ 

งานอาคารสถานท่ี 
นายสุทธิพงษ์  ชูเชื้อ 

งานประชาสัมพันธ์ 
นายประภัสสร  เสริมกล่ า 

งานทะเบียน 
นางสาวจิตรเมธี  สายสุ่ม 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางอุไร  สัตตะบุษย์ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวกาญจนา  น้อยกลิ่น 

งานความร่วมมือ 
นายสรพงษ์  เปรมปรีด์ิ 

งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
นายประภาส  พุ่มพวง 

งานประกันคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

นางพรทิพย์  ค าเพ่ิม 

งานส่งเสรมิผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

นางลัดดา  วิเศษชลหาร 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายวิระศักด์ิ  วงษาเนาว์ 

 
งานครูที่ปรึกษา 

นางนัฐชา  วงษ์ท้าว 
นางสาวอังคณา  พัฒนะ 

งานปกครอง 
นายธวัชชัย  ไชยตะมาตย์ 

งานแนะแนวอาชีพและการ 
จัดหางาน 

นางสาวณีรนุช  กลมอ่อน 

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก 

นางธีรยา  ชิดชอบ 

งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน 

นายสญัญา  ขันทอง 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสุภาวดี  มะลิงาม 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวพัชรีย์  กัวหา 

งานวิทยบริการและห้องสมุด 
นางกฤตยา  จันทรส์ว่าง 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
นางวรรณา  สุขเกษม 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายรณภูมิ  นาคสมบูรณ์ 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายบรรหยัด  ประหา 

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
นายโอภาส  พงษ์เรืองศรี 

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
นายธีระยุทธ  รัตนอาชา 

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
นายอภัย  สุดจิตร 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
นายปกิจตาณันท์  พรหมผาง 

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
นายจิตวัฒน์  เปิน่วงษ์ 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 
นางสุธีราฐ์  กุลชนะประเสริฐ์ 

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
นายบูรณ์  คงคุณ 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
นางวิไลวรรณ  ศรีแสงอ่อน 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
นางอนุรี เท่ียวมาพบสุข 

แผนกวิชาศิลปกรรม 
นางสาวกุลสิริ กฤตธนรัชต์ 
นางสาววันวิสาข์  ป้องกัน 

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
นางเสาวภา  โกเมนทร์ 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางสาวเสาวลักษณ์  พูลมี 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายชยพล เสรมิปรุงสขุ 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายอัมพร  ขันธิรัตน์ 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
นางวรรณมาส  สืบโถพงษ์ แผนกวิชาการตลาด 

นางสายสัมพันธ์  แน่นอน 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางสาวจุรีรัตน์  ศรีแสงอ่อน 
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โครงสร้างคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
นายวีระเดช  เหลืองหิรัญ 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ 
ความร่วมมือ 

นายธนู  ศิริวรรณ์ 

 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

นายไชยอนันต์  อาทิจจวงศ์ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่าย 

วิชาการ 
นายอ านาจ  ปานหิรัญ 

 

รองผู้อ านวยการฝ่าย 
บริหารทรัพยากร 

นายจตุพร  หมอโอสถ 

 
นางอุไร  สัตตะบุษย์ 

ผู้แทนฝ่าย  
กรรมการ 

นายมานัส  ภู่โต 
ผู้แทนฝ่าย  
กรรมการ 

 

พระครูประภัสร์สตุคุณ  
( สุทัศน์  กายสิทธิ์ ) 

 

นายมหาชาติ  พันธุ์ตา 
 

 
 

นายชาญวุฒิ  ตั้งจิระศิลป ์

 

 

นายวิโรจน์  เกตุสกุล 

 
 
 

นายกมล  จิระพันธ์วานิช 

 

 
 

นายสมเจตน์  ฟักทองหอม 

 
นายรังสรรค์  สละชีพ 

(เสียชีวิต) 

 

นายวีรศักดิ์  สงวนพรรค 
(ย้ายประจ าการจังหวัดอ่ืน) 

 
นางศิริพร  เรืองวงษ ์

(ย้ายประจ าการจังหวัดอ่ืน) 

 

 

นายสมนึก  เต็งชะตาพันธุ์ 

 
 

นายธวัชชัย  เศรษฐจินดา 

 

 

นางคงกฤช  เผ่าตระกูล 

 
 

นายเพทาย  พิทักษต์ระกูล 

 

 

นายสุรวุฒิ  วิเชยีรรัตน์ 

 

พันเอกอนุมาศ  พินิจชอบ 
(ย้ายประจ าการจังหวัดอ่ืน) 

 

 

นายกิจจา  จงประเสริฐ 

 

นางสาวพัชรีย์  กัวหา 
ผู้แทนฝ่าย  
กรรมการ 

 

นางสาวจิตรเมธี  สายสุ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 นางนัฐชา  วงษ์ท้าว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

นางสายสัมพันธ์  แน่นอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 นางกัลยา  เกตุสกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

นางพรทิพย์  ค าเพิ่ม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 นางวรรณมาส  สืบโถพงษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

นายจิตวัฒน์  เปิ่นวงษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 นายสุรินทร์  กรุ่นทอง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

นางสาววันวิสาข์  ป้องกัน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 นางนพคุณ  นุ่มดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

นายคารม  กล่ าเพียร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 นายบรรหยัด  ประหา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

นายวีระพันธ์  เจริญปรุ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 นายอาทร  ปรัชญาภรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ 

 

 

นายแสวง  ดาวัน 

 

 

นางอุไร  สัตตะบุษย ์
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๒.๓ ข้อมูลของสถานศึกษา ได้แก่ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านอาคารสถานที่ ด้านงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน               
 ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒.๓.๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ตาราง ๑ แสดงจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. แรกเข้าของรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๘ และส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 

ผู้เรยีนแรกเข้าของ
รุ่น 

ผู้เรยีนที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรยีน 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรยีน 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ออก ที่ไม่จบ 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี กลางคัน การศึกษา 

๑. ช่างยนต ์ ๑๘๖ 
 

๙๖ 
 

๕๑.๖๑ ๖๓ ๓๓.๘๗ ๒๖ ๑๓.๙๘ 

๒. ช่างกลโรงงาน ๑๖๓ 
 

๖๕ 
 

๓๙.๘๘ ๘๒ ๕๐.๓๑ ๑๖ ๙.๘๒ 

๓. ช่างเชื่อมโลหะ ๑๒๗ 
 

๒๔ 
 

๑๘.๙๐ ๘๖ ๖๗.๗๒ ๑๗ ๑๓.๓๙ 

๔. ช่างไฟฟ้าก าลัง ๑๗๙ 
 

๑๐๔ 
 

๕๘.๑๐ ๕๒ ๒๙.๐๕ ๒๓ ๑๒.๘๕ 

๕. ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ ๑๒๖ 
 

๙๒ 
 

๗๓.๐๒ ๒๙ ๒๓.๐๒ ๕ ๓.๙๗ 

๖. ช่างก่อสร้าง ๑๑๘ 
 

๓๖ 
 

๓๐.๕๑ ๕๙ ๕๐.๐๐ ๒๒ ๑๘.๖๔ 

๗. สถาปตัยกรรม ๔๙ 
 

๒๓ 
 

๔๖.๙๔ ๒๓ ๔๖.๙๔ ๓ ๖.๑๒ 

๘. การบญัช ี ๒๑๖ 
 

๑๖๙ 
 

๗๘.๒๔ ๓๖ ๑๖.๖๗ ๑๑ ๕.๐๙ 

๙. การตลาด ๘๔ 
 

๕๒ 
 

๖๑.๙๐ ๒๙ ๓๔.๕๒ ๓ ๓.๕๗ 

๑๐. คอมพิวเตอร์ธรุกิจ ๑๒๙ 
 

๙๘ 
 

๗๕.๙๗ ๒๓ ๑๗.๘๓ ๘ ๖.๒๐ 

๑๑. การออกแบบ ๒๖ 
 

๑๒ 
 

๔๖.๑๕ ๑๒ ๔๖.๑๕ ๒ ๗.๖๙ 

๑๒. คอมพิวเตอร์กราฟิก ๔๖ 
 

๓๐ 
 

๖๕.๒๒ ๑๖ ๓๔.๗๘ ๐ ๐.๐๐ 

๑๓. ออกแบบนิเทศศิลป์ ๑๗ 
 

๗ 
 

๔๑.๑๘ ๗ ๔๑.๑๘ ๓ ๑๗.๖๕ 

๑๔. อาหารและโภชนาการ ๖๐ 
 

๒๗ 
 

๔๕.๐๐ ๒๔ ๔๐.๐๐ ๙ ๑๕.๐๐ 

๑๕. คหกรรมศาสตร ์ ๒๔ 
 

๑๖ 
 

๖๖.๖๗ ๕ ๒๐.๘๓ ๓ ๑๒.๕๐ 

  รวม ปวช. ๑,๕๕๐ 
 

๘๕๑ 
 

๕๔.๙๐ ๕๔๖ ๓๕.๒๓ ๑๕๑ ๙.๗๔ 
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  ตาราง ๒  แสดงจ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. แรกเข้าของรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ส าเร็จ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

สาขาวิชา 

ผู้เรยีนแรกข้าวของ 
รุ่น 

ผู้เรยีนที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรยีน 

ร้อยละ 

จ านวน
ผู้เรยีน 

ร้อยละ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ออก ที่ไม่จบ 

ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี กลางคัน การศึกษา 

๑. เทคนิคยานยนต์ ๑๓๑ ๔๐ ๘๐ ๒๑ ๕๙.๐๖ ๒๐ ๑๑.๗๐ ๕๐ ๒๙.๒๔ 

๒. แม่พิมพ์โลหะ ๑๖ ๐ ๑๑ ๐ ๖๘.๗๕ ๓ ๑๘.๗๕ ๒ ๑๒.๕๐ 

๓. เครื่องมือกล ๑๐๗ ๒๔ ๔๗ ๒๓ ๕๓.๔๔ ๓๙ ๒๙.๗๗ ๒๒ ๑๖.๗๙ 

๔. เทคโนโลยีการเชื่อม และ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โลหะ 

๑๕ ๐ ๑๐ ๐ ๖๖.๖๗ ๑ ๖.๖๗ ๔ ๒๖.๖๗ 

๕. ไฟฟ้าควบคุม ๑๖๒ ๓๔ ๑๐๙ ๑๘ ๖๔.๘๐ ๒๙ ๑๔.๘๐ ๔๐ ๒๐.๔๑ 

๖. อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 

๙๕ ๑๗ ๘๔ ๑๖ ๘๙.๒๙ ๙ ๘.๐๔ ๓ ๒.๖๘ 

๗ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ๓๙ ๐ ๒๒ ๐ ๕๖.๔๑ ๑๒ ๓๐.๗๗ ๕ ๑๒.๘๒ 

๘. ก่อสร้าง ๙๑ ๐ ๖๐ ๐ ๖๕.๙๓ ๒๔ ๒๖.๓๗ ๗ ๗.๖๙ 

๙. ติดตั้งและบ ารุงรักษา ๑๖๒ ๐ ๙๔ ๐ ๕๘.๐๒ ๓๑ ๑๙.๑๔ ๓๗ ๒๒.๘๔ 

๑๐. การบัญชี ๑๘๖ ๐ ๑๕๙ ๐ ๘๕.๔๘ ๑๗ ๙.๑๔ ๑๐ ๕.๓๘ 

๑๑. การตลาด ๔๐ ๐ ๓๓ ๐ ๘๒.๕๐ ๗ ๑๗.๕๐ ๐ ๐.๐๐ 

๑๒. ธุรกิจสรรพสินค้า ๐ ๙ ๐ ๖ ๖๖.๖๗ ๓ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ 

๑๓. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๐๐ ๐ ๘๗ ๐ ๘๗.๐๐ ๑๐ ๑๐.๐๐ ๓ ๓.๐๐ 

๑๔. การจัดการโลจิสติกส์ ๖๙ ๒๙ ๕๔ ๑๙ ๗๔.๔๙ ๒๐ ๒๐.๔๑ ๕ ๕.๑๐ 

๑๕. อาหารและโภชนาการ ๔๔ ๐ ๓๒ ๐ ๗๒.๗๓ ๑๐ ๒๒.๗๓ ๒ ๔.๕๕ 

๑๖. การจัดการคหกรรม      
เพื่อการโรงแรม  

๐ ๑๗ ๐ ๑๓ ๗๖.๔๗ ๓ ๑๗.๖๕ ๑ ๕.๘๘ 

๑๗. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕๕ ๐ ๓๕ ๐ ๖๓.๖๔ ๑๓ ๒๓.๖๔ ๗ ๑๒.๗๓ 

รวม ปวส. ๑,๓๑๒ ๑๗๐ ๙๑๗ ๑๑๖ ๖๙.๗๐ ๒๕๑ ๑๖.๙๔ ๑๙๘ ๑๓.๓๖ 

 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

 ตาราง ๓  แสดงค่าร้อยละ ของจ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นและ
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
ผู้เรยีนแรกเข้าของรุ่น 

ผู้เรยีนที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ร้อยละ 

 ปกติ ทวิภาคี ปกติ ทวิภาคี 
๑. ปวช. ๓   ๑,๕๕๐ ๐ ๘๕๑ ๐ ๕๔.๙๐ 
๒. ปวส. ๒   ๑,๓๑๒ ๑๗๐ ๙๑๗ ๑๑๖ ๖๙.๗๐ 

  
๒,๘๖๒ ๑๗๐ ๑,๗๖๘ ๑๑๖ ๖๒.๑๔ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี   (ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 

ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
ปวช. ๑ ปวช. ๒ ปวช. ๓ 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวช.           
๑ ช่างยนต์ ๒๑๙ - - ๑๖๖ - - ๑๒๓ - - ๕๐๘ 
๒ ช่างกลโรงงาน ๑๒๗ - - ๑๒๔ - - ๘๔ - - ๓๓๕ 
๓ ช่างเชื่อมโลหะ ๑๐๗ - - ๖๔ - - ๔๓ - - ๒๑๔ 
๔ ช่างไฟฟ้าก าลัง ๒๑๗ - - ๑๕๗ - - ๑๒๙ - - ๕๐๓ 
๕ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๑๒๕ - - ๙๙ - - ๙๗ - - ๓๒๑ 
๖ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ๔๐ - - ๒๖ - - ๐ - - ๖๖ 
๗ ช่างก่อสร้าง ๑๑๗ - - ๙๒ - - ๖๑ - - ๒๗๐ 
๘ สถาปัตยกรรม ๔๔ - - ๒๘ - - ๓๑ - - ๑๐๓ 
๙ การบัญชี ๑๙๒ - - ๑๔๗ - - ๑๘๖ - - ๕๒๕ 
๑๐ การตลาด ๘๗ - - ๕๓ - - ๕๔ - - ๑๙๔ 
๑๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๒๐ - - ๑๒๓ - - ๑๐๗ - - ๓๕๐ 
๑๒ การออกแบบ ๑๘ - - ๑๒ - - ๑๔ - - ๔๔ 
๑๓ คอมพิวเตอร์กราฟิก ๕๗ - - ๔๕ - - ๓๐ - - ๑๓๒ 
๑๔ ออกแบบนิเทศศิลป์ ๒๐ - - ๑๒ - - ๑๐ - - ๔๒ 
๑๕ อาหารและโภชนาการ ๖๗ - - ๕๑ - - ๓๗ - - ๑๕๕ 
๑๖ คหกรรมศาสตร์ ๑๓ - - ๖ - - ๒๐ - - ๓๙ 

รวม ปวช. ๑,๕๗๐ - - ๑,๒๐๕ - - ๑,๐๒๖ - - ๓,๘๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

 

ระดับ/สาขาวิชา/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
ปวส. ๑ ปวส. ๒ 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทว
ิภา

คี 

เท
ียบ

โอ
น 

ระดับ ปวส.        
๑ เทคนิคยานยนต์ ๑๒๒ ๒๑ - ๑๑๗ ๓๕ - ๒๙๕ 
๒ แม่พิมพ์โลหะ ๑๗ ๐ - ๑๓ ๐ - ๓๐ 
๓ แม่พิมพ์พลาสติก ๐ ๐ - ๒๑ ๐ - ๒๑ 
๔ เครื่องมือกล ๖๓ ๒๕ - ๕๑ ๒๔ - ๑๖๓ 
๕ เทคโนโลยีงานเชื่อมและ

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ 
๑๒ ๐ - ๑๔ ๐ - ๒๖ 

๖ ไฟฟ้าควบคุม ๑๕๑ ๓๑ - ๑๔๑ ๒๙ - ๓๕๒ 
๗ อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรม 
๗๔ ๒๖ - ๘๘ ๑๕ - ๒๐๓ 

๘ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ๔๓ ๐ - ๒๔ ๐ - ๖๗ 
๙ ก่อสร้าง ๗๘ ๑๓ - ๖๙ ๐ - ๑๖๐ 
๑๐ ติดตั้งและบ ารุงรักษา ๑๔๖ ๑๐ - ๑๓๕ ๐ - ๒๙๑ 
๑๑ การบัญชี ๑๗๗ ๐ - ๑๖๘ ๐ - ๓๔๕ 
๑๒ การตลาด ๓๔ ๑๓ - ๓๔ ๐ - ๘๑ 
๑๓ ธุรกิจค้าปลีกสินค้า

เฉพาะอย่าง 
๐ ๐ - ๐ ๖ - ๖ 

๑๔ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๔๘ ๐ - ๙๐ ๐ - ๑๓๘ 
๑๕ การจัดการโลจิสติกส์ ๗๗ ๒๖ - ๕๕ ๒๔ - ๑๘๒ 
๑๖ อาหารและโภชนาการ ๓๕ ๐ - ๓๖ ๐ - ๗๑ 
๑๗ การจัดการคหกรรมเพ่ือ

การโรงแรม 
๐ ๒๒ - ๐ ๑๔ - ๓๖ 

๑๘ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๙ ๐ - ๔๒ ๐ - ๙๑ 

รวม ปวส. ๑,๑๒๖ ๑๘๗ - ๑,๐๙๘ ๑๔๗ - ๒,๕๕๘ 

รวมทั้ง ปวช. และ ปวส. ๖,๓๕๙ 

 
 
 
 
 



 

๑๔ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

 ๒.๓.๒ ด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 

ฝ่าย งาน 
จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

บริหารทรัพยากร งานบริหารงานทั่วไป ๖ - - - ๖ 
 งานบุคลากร ๑ - - - ๑ 
 งานการเงนิ ๓ - - ๑ ๒ 
 งานการบัญช ี ๓ - - ๑ ๒ 
 งานพสัด ุ ๕ - - ๒ ๓ 
 งานอาคารสถานที ่ ๘ - - ๖ ๒ 
 งานทะเบียน ๕ - - - ๕ 
 งานประชาสัมพนัธ ์ ๑ - - - ๑ 
แผนงานและความร่วมมือ งานวางแผนและงบประมาณ ๑ - - - ๑ 
 งานศนูย์ข้อมูลสารสนเทศ ๓ - - - ๓ 
 งานความร่วมมือ ๑ - - - ๑ 
 งานวิจยัพัฒนานวัตกรรมและสิง่ประดิษฐ์ ๑ - - - ๑ 
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ๑ - - - ๑ 
 งานส่งเสรมิผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ๑ - - - ๑ 
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ๓ - - - ๓ 
 งานครูทีป่รึกษา ๑ - - - ๑ 
 งานปกครอง ๔ - - - ๔ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน ๑ - - - ๑ 
 งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก ๑ - - - ๑ 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ๑ - - - ๑ 
วิชาการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ๑ - - - ๑ 
 งานวัดผลและประเมนิผล ๑ - - - ๑ 
 งานวทิยบริการและห้องสมุด ๓ - - - ๓ 
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๑ - - - ๑ 
 งานสื่อการเรียนการสอน ๐ - - - ๐ 

รวม ๕๗ - - ๑๐ ๔๗ 

 
 
 
 
 



 

๑๕ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

จ านวนคร ู(ส ารวจ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
 

แผนกวิชา จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม่
มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

ต่ า
กว่

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

๑.  ช่างยนต ์ ๒๒ ๑๔ ๘ ๒๒ - - ๘ ๑๔ - 
๒.  ช่างกลโรงงาน ๑๙ ๑๔ ๕ ๑๙ - - ๗ ๑๒ - 
๓.  ช่างเชื่อมโลหะ ๑๑ ๖ ๕ ๑๑ - - ๑ ๑๐ - 
๔.  ช่างไฟฟ้าก าลัง ๒๘ ๒๑ ๗ ๒๘ - - ๑๖ ๑๒ - 
๕.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ๒๐ ๑๓ ๗ ๒๐ - - ๓ ๑๗ - 
๖.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๓ ๒ ๑ ๓ - - ๒ ๑ - 
๗.  ช่างก่อสร้าง ๑๘ ๑๓ ๕ ๑๘ - - ๑๐ ๘ - 
๘.  เทคนิคอุตสาหกรรม ๙ ๒ ๗ ๙ - - ๒ ๗ - 
๙.  การบัญชี ๑๕ ๑๕ - ๑๕ - ๑ ๘ ๖ - 
๑๐. การตลาด ๖ ๖ - ๖ - - ๓ ๓ - 
๑๑. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๐ ๙ ๑ ๑๐ - - ๘ ๒ - 
๑๒. การจัดการโลจิสติกส์ ๔ ๔ - ๔ - - ๓ ๑ - 
๑๓. ศิลปกรรม ๙ ๔ ๕ ๙ - - ๒ ๗ - 
๑๔. อาหารและโภชนาการ ๗ ๔ ๓ ๗ - - ๑ ๖ - 
๑๕. คหกรรมศาสตร์ ๕ ๕ - ๕ - - ๑ ๔ - 
๑๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๓ ๑ ๔ - - ๒ ๒ - 
๑๗. เทคนิคพ้ืนฐาน ๙ ๕ ๔ ๙ - - ๑ ๘ - 
๑๘. สามัญสัมพันธ์ ๔๓ ๓๒ ๑๑ ๔๓ - ๑ ๑๐ ๓๒ - 

รวม ๒๔๒ ๑๗๒ ๗๐ ๒๔๒ - ๒ ๘๘ ๑๕๒ - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๖ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

 ๒.๓.๓  ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ด าเนินการจัดการศึกษา  ดังนี้ 
 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระบบปกติ    
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ (สายตรง) 
๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบ ม.๖ / ปวช. ต่างสาขา 
๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาค ี

 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ 
ช่างอุตสาหกรรม - ช่างยนต ์ - ยานยนต ์ ปกต ิ
 - เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง - เครื่องมือกล ปกต ิ
 - ช่างเชื่อมโลหะ - ผลิตภัณฑ ์ ปกต ิ
 - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - ไฟฟ้าก าลัง 

- อิเล็กทรอนิกส์ 
ปกต ิ
ปกต ิ

 - การก่อสร้าง - ก่อสร้าง 
- สถาปัตยกรรม 

ปกต ิ
ปกต ิ

พาณิชยกรรม - พณิชยกรรม - พณิชยกรรม ปกต ิ
คหกรรม - อาหารและโภชนาการ 

- คหกรรมศาสตร์ 
- อาหารและโภชนาการ 
- ธุรกิจดอกไม้และงาน

ประดิษฐ ์

ปกต ิ
ปกต ิ

 
ศิลปกรรม - การออกแบบ 

- คอมพิวเตอร์กราฟิก 
- การออกแบบ 
- แอนิเมชั่น 

ปกต ิ
ปกต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๗ 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน ระบบ 
ช่างอุตสาหกรรม - เครื่องกล 

- เทคนิคการผลิต 
 
 
 
- เทคนิคโลหะ 
- ไฟฟ้าก าลัง 
- อิเล็กทรอนิกส์ 
 
- การก่อสร้าง 
- เทคนิคอุตสาหกรรม 

- เทคนิคยานยนต ์
- เครื่องมือกล 
- แม่พิมพ์โลหะ 
- แม่พิมพ์พลาสติก 
- เครื่องมือกล 
- เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
- เครื่องกลไฟฟ้า 
- ระบบโทรคมนาคม 
- เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
- เทคนิคการก่อสร้าง 
- ติดตั้งและบ ารุงรักษา 

ปกต,ิ ม.๖, ทวิภาค ี
ปกต ิ
ปกต,ิ ทวิภาค ี
ปกต,ิ ทวิภาค ี
ม.๖ 
ปกต ิ
ปกต,ิ ม.๖ 
ปกต ิ
ปกต,ิ ม.๖ 
ปกต,ิ ม.๖, ทวิภาค ี
ม.๖ 

บริหารธุรกิจ - การบัญช ี
- การตลาด 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
- การจัดการโลจิสติกส ์

- การบัญช ี
- การตลาด 
- พัฒนาเว็บเพจ 
- เทคโนโลยสี านักงาน 
- การจัดการคลังสนิค้า 

ปกต ิ
ปกต,ิ ทวิภาค ี
ปกต,ิ ม.๖ 
ทวิภาค ี
ม.๖, ทวิภาค ี

คหกรรม - อาหารและโภชนาการ 
- การบริหารงานคหกรรมศาสตร ์

- โภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ 
- ธุรกิจงานประดิษฐ ์

ปกต,ิ ม.๖, ทวิภาค ี
ปกต,ิ ม.๖, ทวิภาค ี

เทคโนโลยสีารสนเทศ - เทคโนโลยสีารสนเทศ - เทคโนโลยสีารสนเทศ    ม.๖, ทวิภาค ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 
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 ๒.๓.๔ ด้านอาคารสถานที่ 
  ชื่อสถานศึกษา    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
  ชื่อภาษาอังกฤษ    Lopburi Technical College 
 ที่ตั้งสถานศึกษา    เลขที่ ๓๒๓ ถนนพระนารายณ์มหาราช  
       ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
       รหัสไปรษณีย์  ๑๕๐๐๐ 
 โทรศัพท ์     ๐๓๖- ๔๑๑๐๘๓ 
 โทรสาร     ๐๓๖- ๔๑๑๖๖๖ 
 เว็บไซต์วิทยาลัย    www.lbtech.ac.th 
 เนื้อท่ีของสถานศึกษา   ๔๗ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา 
  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น ๒๔ หลัง ได้แก่ 

๑. อาคารคหกรรม   ๑๓.  อาคารบริหารธุรกิจ 
๒. อาคารธรรมศาลา   ๑๔.  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๓. อาคารเทคนิคช่างอุตสาหกรรม ๑๕.  อาคารโรงงานปูน 
๔. อาคารอ านวยการ (ปัจจุบัน) ๑๖.  แผนกวิชาช่างยนต์–เทคนิคพ้ืนฐาน 
๕. ศูนย์อินเตอร์เน็ต   ๑๗.  อาคารหอประชุม – โรงอาหาร ชั้น ๒ 
๖. แผนกวิชาช่างเชื่อม  ๑๘.  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน – เทคโนโลยีพื้นฐาน 
๗. แผนกวิชาศิลปกรรม  ๑๙.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา 
๘. อาคาร ๑๘ (สามัญ)  ๒๐.  อาคารโรงฝึกงานไม้ 
๙. อาคารคณิตศาสตร์ (พ้ืนฐาน) ๒๑.  งานปกครองและโครงการพิเศษ/พยาบาล 
๑๐. แผนกวิชาอาหาร   ๒๒.  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
๑๑. สหกรณ์และพัสดุ   ๒๓.  อาคารวิทยบริการ 
๑๒. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  ๒๔.  งานอาคารสถานที ่  
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๑๙ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
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(Self Assessment Report : SAR 

๒.๓.๕ ด้านงบประมาณ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 

๑.  งบบุคลากร 
     (เงินเดือน, เงินประจ าต าแหน่ง, เงินวิทยฐานะ,ค่าจา้งลูกจา้งประจ า) 

๙๗๖,๘๐๐ 

๒.  งบด าเนนิงาน  
      ๒.๑ งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี) ๑,๕๐๖,๔๐๐๐ 
      ๒.๒  ค่าสาธารณปูโภค ๗๕๐,๐๐๐ 
๓.  ค่าเสื่อมราคา  
๔.  งบเรียนฟรี ๑๕ ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)  
      ๔.๑  ค่าจัดการเรียนการสอน ๒๔,๗๙๔,๕๐๐ 
      ๔.๒  ค่าหนังสือเรียน  เครื่องแบบ  อุปกรณ์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๔,๒๔๓,๕๖๕ 
๕.  งบรายจ่ายอืน่ๆ (เงินอุดหนนุโครงการพิเศษต่างๆ)  
      ๕.๑  โครงการ Fix it Center ๗๙๐,๐๐๐ 
      ๕.๒  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุน่ใหม่ ๓๖๙,๐๐๐ 
      ๕.๓  โครงการคุณธรรมน าความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง - 
      ๕.๔  โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  ๑๑๒,๐๐๐ 
      ๕.๕  โครงการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน/วิชาชีพระยะสัน้ ๒๙๕,๘๐๐ 
       ๕.๖ โครงการผลิตและพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ๗๐๔,๙๐๐ 
      ๕.๗  ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี ๒๕,๐๐๐ 
      ๕.๘  โครงการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ๓๕,๐๐๐ 
      ๕.๙  โครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา ๑๖๐,๐๐๐ 
      ๕.๑๐  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๙๔๐,๐๐๐ 
      ๕.๑๑  โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดจิิทัลชุมชน ๔๒๔,๐๐๐ 
      ๕.๑๒  โครงการอาชีวพัฒนา ๒๐๐,๐๐๐ 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น ๕๙,๘๘๔,๕๖๕ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
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๒.๓.๖  ด้านการบริหารความเสี่ยง 
 ๑. วิธีการ 
  สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดท าแผนงานโครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ               
อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการ
พนัน และการมั่วสุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีการ
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาทิเช่น 
โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพ่ิมเติม)  ในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในสถานศึกษา  

โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการป้องกันและปรามนักเรียน
นักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีคัดกรอง นักเรียน นักศึกษา   
 

 ๒. ผลการด าเนินงาน 
๑. ค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
๒. ค าสั่งครูปกครองแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่งานปกครอง  
๓. ค าสั่งครูเวรประจ าวัน ประจ าจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในสถานศึกษา 
๔. ค าสั่งครูปกครองและเจ้าหน้าที่งานปกครองออกตรวจ (ภายนอกสถานศึกษา) 
๕. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพ่ิมเติม) บ ารุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
 ภายในสถานศึกษา 
๖. ค าสั่งวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ครูและเจ้าหน้าที่งานปกครองปฏิบัติหน้าที่ธุรการ             
 (นอกเวลาราชการปกติ) 
๗. โครงการการอบรมขับข่ีปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
๘. โครงการสุ่มตรวจและออกตรวจนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ป้องกันและปรามการก่อ
 เหตุทะเลาะวิวาท และก่อสารเสพติดภายในสถานศึกษา 
๙. โครงการป้องกัน และปรามนักเรียนนักศึกษา กระท าความผิดภายในและภายนอก
 สถานศึกษา 

 

 ๓.ข้อเสนอแนะ 
๑. ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนประจ ารายวิชาควรให้การควบคุมดูแล กวดขันระเบียบวินัยและ          

ความประพฤติต่างๆ ของนักเรียนนักศึกษา (ในที่ปรึกษา หรือแผนกวิชา)  อย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์               
เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน ของนักเรียนนักศึกษา  

๒. ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษา ควบให้ความใส่ใจ ดูแล ห่วงใย ให้ค าปรึกษาและ
ใกล้ชิดนักเรียนนักศึกษาในปกครอง  เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเรียน                 
และปัญหาต่างๆ ของครอบครัวและสังคมภายนอก 

๓. นักเรียนนักศึกษาทุกคน ควรใฝ่หาความรู้ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้มาก
ยิ่งขึ้นเพ่ือการประพฤตปิฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย   

 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
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มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง 
 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายแผนบริหารความเสี่ยงจึงก าหนด            
การป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ความเสี่ยง มาตรการป้องกันและการควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 

ความเสี่ยงทางด้านการทะเลาะ
วิวาทของผู้เรียนภายในสถานศึกษา 

 

-  งานปกครอง จัดท าค าสั่งสุ่มตรวจและ
ออก ต รวจ  (ภ าย ใน แล ะภ าย น อก
สถานศึกษาโดยรอบ) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อ
เป็นการควบคุมดูแล ป้องกัน และปราม
การมั่วสุม การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของ
ผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภายใน
สถานศึกษา  
 

-  งานปกครอง จัดท าโครงการติดตั้ง
ก ล้ อ งว งจ รปิ ด  (เพิ่ ม เติ ม ) ภ าย ใน
วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค ล พ บุ รี  ป ระ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรการ
และเครื่องมือในการควบคุมดูแล ป้องกัน 
แ ล ะ เป็ น ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น ใน ก า ร
ประกอบการพิจารณาสอบสวนเหตุต่างๆ 
ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

-  งานปกครอง จัดท าค าสั่ง ครปูกครอง
ประจ าแผนกวิชา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อท า
หน้าที่ในการควบคุมดูแล  ป้องกัน ปราม
การก่อเหตุทะเลาะวิวาท  
ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคลพบรุี ภายใน
สถานศึกษา 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- ความเสี่ยง จ านวน    ๐  ราย 
  คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- ความเสี่ยง จ านวน  ๓๑  ราย 
  คิดเป็นร้อยละ   ๐.๔๐ 
 

- เป้าหมายความส าเร็จทางด้าน
การทะ เลาะ วิวาทของผู้ เรี ยน 
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๖๐ เที ยบกับ  ปี การศึกษา 
๒๕๕๙  
(อัตรา เพ่ิมขึ้น) คิดเป็นร้อยละ 
๐.๔๐    
 

ค านวณจากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
ของสถานศึกษา ณ ๑๐ มิถุนายน 
๒๕๕๙ และ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 



 

๒๒ 
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ความเสี่ยง มาตรการป้องกันและการควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 

ความเสี่ยงทางด้าน การมั่วสุม 
เสพสารเสพติดและการแพร่ระบาด
ของสารเสพติด ภายในสถานศึกษา 
 
 

-  งานปกครอง จัดท าค าสั่งสุ่มตรวจและ
ออก ต รวจ  (ภ าย ใน แล ะภ าย น อก
สถานศึกษาโดยรอบ) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อ
เป็นการควบคุมดูแล ป้องกัน และปราม
การมั่วสุมเสพสารเสพติดและการแพร่
ร ะ บ า ด ข อ ง ส า ร เส พ ติ ด  ภ า ย ใน
สถานศึกษา  
 

-  งานปกครอง จัดท าโครงการติดตั้ง
ก ล้ อ งว งจ รปิ ด  (เพิ่ ม เติ ม ) ภ าย ใน
วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค ล พ บุ รี  ป ระ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรการ
และเครื่องมือในการควบคุมดูแล ป้องกัน 
แ ล ะ เป็ น ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น ใน ก า ร
ประกอบการพิจารณาสอบสวนเหตุต่างๆ 
ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

-  งานปกครอง จัดท าค าสั่ง ครูปกครอง
ประจ าแผนกวิชา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐เพื่อท า
หน้าที่ในการควบคุมดูแลป้องกันการมั่ว
สุมและแพร่ระบาดของสารเสพติด ของ
ผู้เรียน ภายในสถานศึกษา   
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- ความเสี่ยง จ านวน  ๑๐  ราย 
  คิดเป็นร้อยละ    ๐.๑๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- ความเสี่ยง จ านวน  ๒๖ ราย 
  คิดเป็นร้อยละ   ๐.๓๔ 
 

- เป้าหมายความส าเร็จทางด้าน
การมั่วสุมเสพสารเสพติดและการ
แพร่ระบาดของสารเสพติดภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
อัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘  
 

ค านวณจากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด
ของสถานศึกษา 

ความเสี่ยงทางด้าน การมั่วสุม 
เล่นการพนัน ภายในสถานศึกษา 
          
 
 
 
 
 
 
 

 

-  งานปกครอง จัดท าค าสั่งสุ่มตรวจ
และออกตรวจ (ภายในและภายนอก
สถาน ศึ กษ าโดย รอบ ) ป ระจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เพ่ือควบคุมดูแล ป้องกัน และ
ปรามการมั่วสุมเล่นการพนัน ของ
ผู้ เรี ย น ภ าย ใน ส ถ าน ศึ ก ษ าแ ล ะ
ภายนอกสถานศึกษา 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

 
 



 

๒๓ 
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ความเสี่ยง มาตรการป้องกันและการควบคุม เป้าหมายความส าเร็จ 

ความเสี่ยงทางด้าน การมั่วสุม  
เล่นการพนัน ภายในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

-  งานปกครอง จัดท าโครงการติดตั้ง
ก ล้ อ งว งจ รปิ ด  (เพิ่ ม เติ ม ) ภ าย ใน
วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค ล พ บุ รี  ป ระ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรการ
และเครื่องมือในการควบคุมดูแล ป้องกัน 
แ ล ะ เป็ น ข้ อ มู ล ห ลั ก ฐ า น ใน ก า ร
ประกอบการพิจารณาสอบสวนเหตุต่างๆ 
ภายในวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

-  งานปกครอง จัดท าค าสั่ง ครูปกครอง
ประจ าแผนกวิชา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อท า
หน้าที่ในการควบคุมดูแล  ป้องกัน ปราม
การก่อเหตุทะเลาะวิวาท การลักทรัพย์
ของผู้เรียน ครู บุคลากรและทรัพย์สิน  
ของทางราชการภายในวิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี   
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- ความเสี่ยง จ านวน  ๐ ราย 
  คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- ความเสี่ยง จ านวน  ๗  ราย 
  คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๙        
 

-เป้าหมายความส าเร็จทางด้าน
ความปลอดภัยทางด้านการมั่วสุม
เล่นการพนันภายในสถานศึกษา  
ปี การศึกษา ๒๕๖๐  เที ยบกับ         
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
อัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙  
 

ค านวณจากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ของสถานศึกษา 
 

ความเสี่ยงทางด้านการลักทรัพย์สิน 
ของผู้ เรียน  ครู  บุ คลากร และ
ทรัพย์สินของราชการ  ภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 

-  งานปกครอง จัดท าโครงการติดตั้ง
ก ล้ อ งว งจ รปิ ด  (เพิ่ ม เติ ม ) ภ าย ใน
วิ ท ย าลั ย เท ค นิ ค ล พ บุ รี  ป ระ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นมาตรการในการ
ควบคุมดูแล ป้องกัน และเป็นข้อมูล
ห ลั ก ฐ าน ห าส า เห ตุ ต่ า งๆ  ภ าย ใน
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

-  งานปกครอง จัดท าค าสั่ง ครูปกครอง
ประจ าแผนกวิชา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อท า
หน้าที่ในการควบคุมดูแล  ป้องกันการ
ลักทรัพย์สินของผู้เรียน ครูบุคลากรและ
ท รัพ ย์ สิ น ขอ งท างราชการภ าย ใน
สถานศึกษา  
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- ความเสี่ยง จ านวน  ๐  ราย 
  คิดเป็นรอ้ยละ   ๐.๐๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
- ความเสี่ยง จ านวน  ๐  ราย 
  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 

- เป้าหมายความส าเร็จทางด้าน
ความปลอดภัยทางด้านการลัก
ทรัพย์สินของผู้เรียน ครู บุคลากร
และทรัพย์สินของทางราชการ           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๙  
อัตราคงที่ คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐  
 

ค านวณจากจ านวนผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 



 

๒๔ 
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ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง 
 ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ความเสี่ยง เป้าหมายความส าเร็จ 

ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทของผู้เรียน ภายใน
สถานศึกษา 

- พบผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง (ด้านการทะเลาะวิวาท) 
จ านวน ๓๑ คน จากผู้เรียนทั้งหมด ๖,๓๕๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘  
 

ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติดและการแพร่ระบาดของสาร
เสพติด ของผู้เรียนภายในสถานศึกษา 

- พบผู้เรียน กลุ่มเสี่ยง (ด้านสารเสพติด) จ านวน 
๒๖ คน จากผู้เรียนทั้งหมด ๖,๓๕๙ ราย          
คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ 
 

ความเสี่ยงด้านการมั่วสุมเล่นการพนัน ของผู้เรียน
ภายในสถานศึกษา 

-  พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (ด้านการเล่นการพนัน) 
จ านวน ๗ ราย จากนักเรียนทั้งหมด ๖,๓๕๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑ 
 

ความเสี่ยงทางด้านการลักทรัพย์สินของผู้เรียน ครู
บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการภายในสถานศึกษา 
 
 

- พ บ ผู้ เรี ย น  ค รู และบุ คล ากร  กลุ่ ม เสี่ ย ง         
(ด้านการลักทรัพย์) ภายในสถานศึกษา จาก
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทั้งหมด ๖,๓๕๙ ราย  
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
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๒.๔ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 
  สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่ความรู้     ชูคุณธรรม 
 อัตลักษณ์ 
  ทักษะดี บริการชุมชนเด่น เน้นคุณธรรม 
 เอกลักษณ์ 
  วิชาชีพเด่น เน้นรับใช้สังคม 
 
๒.๕  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
(วิชาชีพ) ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
 

 พันธกิจ 
  ๑. น าระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีได้มาตรฐานมาปรับใช้  เพื่อระบบประกันคุณภาพ 
   ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
   ๓. ผลิตนักศึกษาเพ่ือเป็นบุคลากรทางวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ตลาดแรงงาน 
   ๔. จัดการสิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร                  
ในสถานศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ 
  ๑. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานตอบสนอง
ความต้องการด้านก าลังคนของประเทศ 
  ๒. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
  ๓. ขยายการศึกษาในระบบทวิภาคี และเน้นการฝึกงาน 
  ๔. เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเป็น ๕๑ : ๔๙ 
  ๕. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถาน
ประกอบการให้มีคุณภาพ 
  ๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือรับรองการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 
  ๗. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
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 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาครูในวิทยาลัย สถานประกอบการ วิชาการ วิชาชีพ คุณลักษณะครูที่ดี 
๒. ความร่วมมือของภาคเอกชนในการพัฒนาครู 
๓. ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาวิทยาฐานะ 
๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 

  ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
๓. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
๔. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยกระดับกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ 

๑. พัฒนาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐาน 
๓. พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้มีสมรรถนะมาตรฐาน (ห้องปฏิบัติการ) 
๔. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

 และประเทศ 

  ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ

 สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน 
 ศูนย์วิทยบริการและคอมพิวเตอร์ 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา 
๖. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ             

 ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชา
 ภาษาอังกฤษ 

๗. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
 วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
 รับรอง 

๘. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
๙. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

 ภายใน ๑ ปี 



 

๒๗ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

๑๐. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
  ประมุข และท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

๑๑. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๒. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
๑๓. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๔. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 

  สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
๑๕. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ 

๑. เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
๒. พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 
๓. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ สื่อสาร 

 ประสานงาน ภายในและภายนอก 
๕. สร้างความเข้มแข็งในความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

  ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
๒. ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
๔. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
๕. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ของ

 สถานศึกษา 
๖. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
๗. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
๘. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
๙. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
๑๐. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๑๑. ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ 
๑๒. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
๑๓. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อ 

  คุณภาพผู้เรียน 
๑๔. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาหรือ

  ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนุนงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมพัฒนาครู อาจารย์ท างานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ได้ 
๒. สร้างเครือข่ายงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ 

  ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

 งานวิจัยของผู้เรียน 
๒. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ

 งานวิจัยของคร ู

 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
๒. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 
๓. อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
๔. การจัดเก็บดูแลบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
๕. ระบบและกลไกการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๖. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ และการน าผลการประเมินมาใช้ 
๗. การจัดสรรงบประมาณ 
๘. ความสะอาดและความเป็นระเบียบของห้องเรียนและสุขา ในแผนกวิชาต่างๆ. 

 

๒.๖ เกียรติประวัติของสถานศึกษา ได้แก่ รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครูและบุคลากร               
 ทางการศึกษา ผู้เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา 
 

 เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
  ๒.๖.๑ รางวัลและผลงานของสถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม) 
  - ไม่มี -  
 ๒.๖.๒ รางวัลและผลงานของ ผู้บริหาร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๑) นายจตุพร  หมอโอสถ รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
   รางวัล “อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix it center) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

 ๒.๖.๓ รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา    

ที ่ ชื่อผลงาน/ชื่อผู้รับรางวัล/สาขาวิชา รางวัล องค์กร/หน่วยงาน 
๑. นางอนุรี  เที่ยวมาพบสุข ครูดีปูชนียบุคคล ส านั ก งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารส่ ง เส ริ ม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) 
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๒.๖.๔  รางวัลและผลงานของผู้เรียน  
  ๑)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐   
      วันที่  ๑ – ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

๑. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก  ชนะเลิศ 
 นายสันติ ทรัพย์มาก ครูผู้ควบคุม   
 นายสรวิศ อินยงค์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายชุติพงศ์ มหายศ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน   
 นายวงศกร พรายชุมพล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๒. ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยาย
เสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)  

รองชนะเลิศอันดับ  ๒ 

 นายปิยะณัฐ นาคะ ครูผู้ควบคุม  
 นายจิตวัฒน์ เปิ่นวงษ ์ ครูผู้ควบคุม  
 นายวิธวินท ์ พิมพ์ขาล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน   
 นายสิรวิชญ ์ สุชนกุล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายรวิสุต กาญจนคช นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๓. ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ชมเชย 

(เหรียญทองแดง) 
 นางอนุรี เที่ยวมาพบสุข ครูผู้ควบคุม  
 นางสาววราภรณ์ จิรนภาพรรษ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวตวิษา บัวแย้ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นางสาวสวรินทร์ มูลมืด นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวปวันรัตน์ จิตรีสาร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
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 ๒)  รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐
       วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ จังหวัดสระบุรี 
 
 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 
๑ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ชนะเลิศ 

 นายสันติ   ทรัพย์มาก ครูผู้ควบคุม  
 นายเอกพันธ์ แก้วปาน ครูผู้ควบคุม  
 นายสรวิศ อินยงค์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายชุติพงศ์ มหายศ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายวงศกร พรายชุมพล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
๒ ทักษะการเฃื่อม GTAW & GMAW & SMAW ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 

 นายธีระยุทธ รัตนอาชา ครูผู้ควบคุม  
 นายอดิศร  สายสุด นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายนิติพล อินทรักษา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
๓ ทักษะการเชียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ชนะเลิศ (เหรียญทอง) 
 นางสาวมัลลิยา ทรงค า ครูผู้ควบคุม  
 นายอมรเทพ ข าคง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายโอบนิธิ นิ่มเรือง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายสุทธิพร สะมะอนันต์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๔ 
ทักษะการแข่งขันทักษะการน าเสนอขายสินค้า “ The Marketing 
Challenge “ 

ชนะเลิศ 

 นายดิษฐวัฒน์ อาจสมบาล ครูผู้ควบคุม  

 นายอธิศักด์ิ บัวสีทอง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายพีรพงศ์ พลายดี นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นางสาวเบญจพร ภาคบัว นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๕ ทักษะการประกวดมารยาทไทย 
รางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง) 

 นางเนาวรัตน์ ทองโสภา ครูผู้ควบคุม  

 นางสาววิลาวัลย ์ จินะ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นางสาวนิศารัตน์ อุ่นสมัย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายนิรุตติ์ เอ่ียมรอด นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
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ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

๖ ทักษะงานคอนกรีต 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

(เหรียญทอง) 
 นายเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ ครูผู้ควบคุม  
 นายอธิบดี สุภามูล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายภานุวัฒน์ บุญด้วยลาน นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายศักดิ์สิทธิ์ นวนจ าไพ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๗ ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 
รองชนะเลิศอับดับ ๑ 

(เหรียญเงิน) 
 นายเอกชัย แทนโป ครูผู้ควบคุม  
 นายพัฒนายุ ข าอุปถัมภ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายจิรวัฒน์ ทองชื่น นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๘ 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  
(Mobile Amplifier) 

รองชนะเลิศอับดับ ๑ 
(เหรียญเงิน) 

 นายปิยะณัฐ นาคะ ครูผู้ควบคุม  
 นายวิธวินท ์ พิมพ์ขาล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายสิรวิชญ ์ สุชนกุล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นายรวิสุต กาญจนเดช นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๙ ทักษะประมาณราคาอาคารพาณิชย์ , บ้านพักอาศัย ๒ ชั้น 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

(เหรียญเงิน) 
 นางสาวธัญญาพร ช่างประดับ ครูผู้ควบคุม  
 นายกันตินนท์ ศรีมา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวนวพร ทนันชัย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวนิภาพร กิ่งไทร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๐ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

(เหรียญเงิน) 
 นางสาวลักขณา โอฬากฤษ์ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวจิตติมา เติมแก้ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายวิศรุต บัวประเสริฐ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นางสาวปิยะรัต  หลักเพ็ชร์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 
 
 
 
 



 

๓๒ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

 
ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

๑๑ ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

(เหรียญเงิน) 
 นางสาวก าไลทอง เข็มมาก ครูผู้ควบคุม  

 นายณภัทร ติดบุญช่วย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายสุทธิพงษ์ เครือวงษา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายปริญธร ไมปอง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายระพีพัฒน์ ทองเสริม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๒ 
ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง “ ร้านเครื่องดื่ม Drink & 
Beverages “ 

รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
(เหรียญเงิน) 

 นางสาววันวิสาข์ ป้องกัน ครูผู้ควบคุม  
 นายอนุกูล ศรแก้ว นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวพรรณพิไล เสือคนอง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๓ ทักษะการแข่งขันแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

(เหรียญเงิน) 
 นายประภาส พุ่มพวง ครูผู้ควบคุม  

 นางธัญพร พุ่มพวง ครูผู้ควบคุม  

 นางเสาวคนธ์ ศานติธรรม ครูผู้ควบคุม  

 นายพงศ์วิระ ศานติธรรม ครูผู้ควบคุม  

 นางเกษร ค ามี ครูผู้ควบคุม  

 นายสุรศักดิ์ หวั่นอินตา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายวีระชน พันธุ์พุก นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายสินธนา สิงหพงษ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายบุญชมัยชล พินิจบุตร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายวันชนะ เอ่ียมพิชัย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๔ ทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

(เหรียญทอง) 
 นางศรีสุรางค์ อนุชาติกิจเจริญ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวมาริสา สิงห์ทุย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๕ ทักษะการประกวดดนตรีไทย 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

(เหรียญทอง) 
 นางสาวอรพรรณ สาติยะ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์สอน นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  



 

๓๓ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

๑๖ ทักษะการวาดภาพ (Drawing) 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

(เหรียญทอง) 
 นายอภิศักดิ์ บุญเลิศ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวอรอนงค์ บุญธรรม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๗ ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

(เหรียญทอง) 
 นางอนุรี เที่ยวมาพบสุข ครูผู้ควบคุม  
 นางสาววราภรณ์ จิรนภาพรรษ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวตวิษา บัวแย้ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวสวรินทร์ มูลมืด นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 นางสาวปวันรัตน์ จิตรีสาร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๘ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

(เหรียญทอง) 
 นางสาวอังคณา พัฒนะ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวณัชฌา กออ าไพ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นางสาวรุจริดา ดอกไม้พุ่ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๑๙ 
ทักษะเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
(เหรียญทองแดง) 

 นายบรรหยัด ประหา ครูผู้ควบคุม  

 นายสถิตพงษ์ เตชะนันท์ ครูผู้ควบคุม  

 นายมนตรี ผลโภชน ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายสุวพัชร กาบเครือ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายนฤพล ศรีหามาตย์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

๒๐ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อินเตอร์เฟส รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 นายรณภูมิ นาคสมบูรณ์ ครูผู้ควบคุม  

 นายจักริน นิลพันธ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  

 นายศราวุธ ห่วงสกุลรัตน์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน  
 
 
 
 
  
 
 



 

๓๔ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

 ๓)  รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี  
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ วนัที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 
 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 
๑ ทักษะงานรถจักรยานยนต์ รางวัลชนะเลิศ 
 นายโชคชัย น้อยเจริญ ครูผู้ควบคุม   
 ว่าที ่ร.ต. กิตติฤกษ์ สอนทรัพย์ ครูผู้ควบคุม   
 นายวันชนะ ธรรมอุทิศ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
 นายอรรถพล เกตุวงษ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)   
 นายโกวิทย์ ยิ้มอยู่ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
๒ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก รางวัลชนะเลิศ 
 นายสันติ ทรัพย์มาก ครูผู้ควบคุม  
 นายเอกพันธ์ แก้วปาน ครูผู้ควบคุม  
 นายสรวิศ อินยงค์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
 นายชุติพงศ์ มหายศ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
 นายวงศกร พรายชุมพล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
๓ ทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลฯ รางวัลชนะเลิศ 
 นายบรรหยัด ประหา ครูผู้ควบคุม  
 นายสถิตพงษ์ เตชะนันท์ ครูผู้ควบคุม  
 นายมนตรี ผลโภชน ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  
 นายสุวพัชร กาบเครือ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  
 นายนฤพล ศรีหามาตย์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  
๔ ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย รางวัลชนะเลิศ 
 นายประภากรณ์ นิสดล ครูผู้ควบคุม  
 นายณัฐพล กิ่งไทร ครูผู้ควบคุม  
 นายอาณาจักร แก้วไทย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
 นายชัยวัฒน ์ ดวงใจ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๕ ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ 
 นายเอกชัย แทนโป ครูผู้ควบคุม  
 นายพัฒนายุ ข าอุปถัมภ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  
 นายจิรวัฒน์ ทองชื่น นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 
 
 
 
 



 

๓๕ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 

๖ 
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 
(Mobile Amplifier) 

รางวัลชนะเลิศ 

 นายปิยะณัฐ นาคะ ครูผู้ควบคุม  

 นายจิตวัฒน์ เปิ่นวงษ ์ ครูผู้ควบคุม  

 นายวิธวินท ์ พิมพ์ขาล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายสิรวิชญ ์ สุชนกุล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายรวิสุต กาญจนคช นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๗ ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ รางวัลชนะเลิศ 

 นายจ าเนียร บัวแดง ครูผู้ควบคุม  

 นายเกียรติภูมิ เชื้อสมบัติ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายกิตติภูมิ พังพิศ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายธนวัฒน ์ กระตุดนาค นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๘ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ 

 นายรณภูมิ นาคสมบูรณ์ ครูผู้ควบคุม  

 นายเตชิต รื่นธนากุล ครูผู้ควบคุม  

 นายธนกฤต จ าปาทอง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายภูธเนตร กลัดงาม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๙ ทักษะการท าแผนที่เพื่อการก่อสร้าง รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวประทุมทิพย์ รอดเกิด ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวจารุวรรณ มั่นคง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวสุดารัตน์ นาคแสง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวสุทธิสา สุดงาม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวไอยเรศ ศักดี นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๑๐ ทักษะงานปูน รางวัลชนะเลิศ 

 นายวิรัตน์ พานทอง ครูผู้ควบคุม  

 นายปุระชัย ล้วนพร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายนัสธพล สีระวี นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายกรวิชญ์ ตลับนาค นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
 
 
 
 



 

๓๖ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 
๑๑ ทักษะการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวสมฤทัย พูลผกา ครูผู้ควบคุม  

 นายธีรภัทร์ สงบกาย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายสรศักดิ์ โมธินา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายอภินันท์ มีสุข นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๑๒ ทักษะประมาณราคาอาคารพาณิชย์,บ้านพักอาศัย 2 ชั้น รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวธัญญาพร ช่างประดับ ครูผู้ควบคุม  

 นายกันตินันท์ ศรีมา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวนวพร ทนันชัย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวนิภาพร กิ่งไทร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

๑๓ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง รางวัลชนะเลิศ 

 นายอิสระพงษ์ แสงระยับ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวพิมพ์พรรณ กระจับเผือก นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวธนกาญจน์ แช่มประสิทธิ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวนภัสสร ยาม ี นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๑๔ ทักษะงานคอนกรีต รางวัลชนะเลิศ 

 นายเชิดชัย เจริญกิจพิสุทธิ์ ครูผู้ควบคุม  

 นายอธิบดี สุภามูล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นายภานุวัฒน์ บุญด้วยลาน นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นายศักดิ์สิทธิ์ นวนจ าไพ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

๑๕ ทักษะงานฝึกฝีมือ รางวัลชนะเลิศ 

 นายศรายุทธ สุกใส ครูผู้ควบคุม  

 นายจักรพงศ์ นุ่มอุปภัมถ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๑๖ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี รางวัลชนะเลิศ 

 นางลัดดา วิเศษชลหาร ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวศรุดา คงมีเงิน ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวจิตตรา พงศธรพิพัฒน์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวนวภัทร เสมาขันธ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวภัทรภร เหมือนสุวรรณ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  
 
 



 

๓๗ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 
๑๗ ทักษะโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชี รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวลักขณา  โอฬาฤกษ์ ครูผู้ควบคุม  

 นายวิศรุต บัวประเสริฐ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวปิยะรัต หลักเพ็ชร์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

๑๘ ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวจุรีรัตน์ ศรีแสงอ่อน ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวพิมพ์พรรณ วังขจรวุฒิศักดิ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๑๙ ทักษะการแข่งขันทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ รางวัลชนะเลิศ 

 นางนีรนุช  ฉายเสมแสง ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวฑิตยา เทศนา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๒๐ ทักษะการแข่งขันทักษะ "The Marketing Challenge" รางวัลชนะเลิศ 

 นายดิษฐวัฒน์ อาจสมบาล ครูผู้ควบคุม  

 นายอธิศักด์ิ บัวสีทอง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายพีรพงศ์ พลายดี นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวเบญจพร ภาคบัว นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๒๑ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ 

 นางสลิล ดาวัน ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวสรรทรง วรรณศรี ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวจันทร์สุรี สุดสวัสดิ ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวกมลพร พุดจีน นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นายสหรัฐ สีค า นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวณัฏฐณิชา พิมพ์จันทร์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวฟ้ารุ้ง มหาชัย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

๒๒ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวกาญจนา น้อยกลิ่น ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวอังคณา พัฒนะ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวณัชฌา กออ าไพ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวรุจริดา ดอกไม้พุ่ม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  
 
 
 
 



 

๓๘ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 
๒๓ ทักษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจประเภทฯ (Street Food) รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวนันทวัน  สังข์วงษ์ ครูผู้ควบคุม  

 นายกิจไพบูลย์ บุญอ่อน นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายปทัฏฐาน บชอนสาระเดช นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๒๔ ทักษะมัลติมีเดียอาร์ต"INFOGRAPHIC อาชีวะ 4.0" รางวัลชนะเลิศ 

 นางสาวอ าไพพรรณ แช่มปรุง ครูผู้ควบคุม  

 นายมังคเวศน์ ม่วงแพร นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายวรปรัชญ์ วิสาสะ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๒๕ ทักษะจิตรกรรมไทย รางวัลชนะเลิศ 

 นายณัฐพล วรรณกูล ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวพิชญาภัค ค าแตง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๒๖ ทักษะการวาดภาพ (Drawing) รางวัลชนะเลิศ 

 นายอภิศักดิ์ บุญเลิศ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวอรอนงค์ บุญธรรม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๒๗ ทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW  

 นายปกาศิต แจ้งสว่าง ครูผู้ควบคุม  

 นายนวพรรณ กองแก้ว นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.) รางวัลชนะเลิศ 

 นายศิริวัฒน์ มะลิ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.) รองชนะเลิศอันดับ  ๑ 

๒๘ ทักษะการเชื่อม GTAW & GMAW & SMAW  

 นายธีระยุทธ รัตนอาชา ครูผู้ควบคุม  

 นายณัฐพงศ์ วงศ์จีนแสง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.) รางวัลชนะเลิศ 

 นายไชยวัฒน์ อินทรักษา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.) รองชนะเลิศอันดับ  ๑ 

๒๙ ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 นายปราโมทย์ ผดุงศิลป์ ครูผู้ควบคุม  

 นายทรงธรรม มีศรี ครูผู้ควบคุม  

 นายสุขสันต์ แย้มชูติ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายธีรภัทร์ อ่อนไม้ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายนัฐพล บุญน ามา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 
 
 
 



 

๓๙ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

ที ่ ชื่อผลงาน และผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 
๓๐ ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 นายรณภูมิ นาคสมบูรณ์ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวศิริพร บุญธรรม ครูผู้ควบคุม  

 นายชยกร อยู่คงพัน นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นายณัฐวุฒิ คันธมาส นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๓๑ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 นายวชิระ ทรงศิริ ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวนิฤมล สุขเอ่ียม นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

 นางสาวอภิสรา ตลับนาค นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๓๒ ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

 นางประภาพร สุวรรณภักดีจิต ครูผู้ควบคุม  

 นายศริพงษ์ ปรีดา นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวตรงศร พรมคุณ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

 นางสาวอัจฉรา ชาคู่พวง นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

๓๓ ทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 นางสาวมัลลิยา ทรงค า ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวมิถุนา ไชยสิทธิ์ นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวช.)  

๓๔ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม   ๑) ประเภท Classic Bartender รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 นางประภาพร สุวรรณภักดีจิต ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐกุล นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  

๓๕ ทักษะการผสมเครื่องดื่ม   ๒)  ประเภท  Flair Battender รองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 นางประภาพร สุวรรณภักดีจิต ครูผู้ควบคุม  

 นางสาวอัจฉรา สันทาอุนัย นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน (ปวส.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๐ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

 
๒.๗ การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ   
 การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมินในแต่ละด้านมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
ก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าป ี 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ต้องด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ RMS และ ID Plan เพ่ือน าระบบมาจัดเก็บข้อมูล 
การรายงานผลโครงการกิจกรรมให้เป็นระบบค้นคว้า ตรวจสอบ ติดตามผลได้ง่ายรวดเร็ว และประหยัด
ทรัพยากร 

๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้านเพ่ือกระบวนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรในระดับปวช. และ ระดับ ปวส. เพื่อลดการออกกลางคัน 

๓. พัฒนาระบบติดตามผู้เรียน การประสานงานกับผู้ปกครองการสร้างเครือข่าย และการ
ติดตามพฤติกรรมความเสี่ยงของผู้เรียนให้มีความเป็นปัจจุบัน และข้อเท็จจริงเชื่อถือได้ เพื่อติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาออกไปศึกษาต่อ และท างานในสถานประกอบการ 

๔. การบริหารจัดการงบประมาณ ต้องวางแผนการใช้เงินให้ครอบคลุมทุกด้านและ                   
สร้าง Best Practice เพ่ิมขึ้นและรักษาระดับคุณภาพของ Best Practice สาขาวิชาเดิมให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ชุมชน ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

๕. ด าเนินการวางแผนการก่อสร้างอาคาร ห้องน้ า และการปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ า 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองการใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว 

๖. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เกิดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานวิจัย ให้กับผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายการศึกษา มุ่งสู่นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ต่อไป 

 

ผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ 
 

 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้พบจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา ได้อย่างเด่นชัด แต่โดย
บริบทสถานศึกษาขนาดใหญ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ย่อมค่อยเป็นค่อยไปจะเห็นความเปลี่ยนแปลง 
โดยฉับพลันเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะกับผู้เรียนจึงต้องวางแผนระยะยาวในการสร้างอัตลักษณ์ และวิสัยทัศน์ 
แก่ผู้เรียน ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จึงต้องการสนับสนุนจากต้นสังกัด ผู้บริหาร ครู บุคลากรและ     
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจากองค์กรภายในและองค์การภายนอก เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้สืบไป 
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ส่วนที่ ๓ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประกอบด้วย ๔  มาตรฐาน ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังนี้ 
   

 
 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรู  
มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๑.๑ ดานความรู 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตล่ะระดับการศึกษา ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๑.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๑.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
(ด้านความรู้) 
  ๑.๑.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
  ๑.๑.๔ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ               
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๑.๕ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
 ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกตใช้ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
และการการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะ            
ที่ดปีระกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๒.๑ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ              
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป 
  ๑.๒.๒ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิ นมาตรฐานวิชาชีพ                     
(ด้านทักษะวิชาชีพ) 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
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  ๑.๒.๓ ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจ              
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
  ๑.๒.๔ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน ๑ ปี 
  ๑.๒.๕ จ านวนรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐานระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ              
กิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข                     
มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๑.๓.๑  มีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและ          
กิจนิสัยที่ด ี
 ๑.๓.๒  มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
 ๑.๓.๓  มีโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๑.๓.๔  มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๑.๓.๕  ร้อยละของสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนที่มีระดับความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
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 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ             
ในการจัดการเรียนการสอนที่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน              
ทีก่ ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๒.๑ ด้านหลักลักสูตรอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติม
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวของ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๑.๑ สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
  ๒.๑.๒ สถานศึกษามีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชา
เพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน   
 ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พรอมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให
ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถ้วนสมบูรณ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๒.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาครูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  ๒.๒.๒ สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และมี
การบันทึกหลังการเรียนการสอน และการนิเทศ และการประเมินผลการสอน 
  ๒.๒.๓ สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน/มีการแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ หองเรียน           
หองปฏิบัติการโรงฝึกงานศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
 ๒.๓.๑  สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา               
ให้สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัยและมีการก ากับ ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ               
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 
 

มาตรฐานที่ ๒  การจัดการอาชีวศึกษา 
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  ๒.๓.๒ สถานศึกษา มีการก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๓ สถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบ 
ฐานข้อมูล อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   (๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
   (๒) มีการก าหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
   (๓) มาตรฐานข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
   (๔) มีการส ารองฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
   (๕) มีการจัดระบบเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง(RMS) 
   (๖) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๔ สถานศึกษา มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการจัดสรรงบประมาณ                
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
 ๒.๔ ด้านการน านโยบายสูการปฏิบัติ   
  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายส าคัญ 
ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร             
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน               
สถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๒.๔.๑ สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม 
  ๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ๒.๔.๓. สถานศึกษามีการด าเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
  ๒.๔.๔   สถานศึกษามีการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
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 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ        
และต่างประเทศในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการ            
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้ เทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนและคนในชุมชนสูสังคม                    
แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ  
  ๓.๑.๒ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาค ี
  ๓.๑.๓ สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม                
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากร ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พระสงฆ ์ในการบริหารจัดการศึกษา 
  ๓.๑.๔ สถานศึกษามีการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
 ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ ร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชนไดตามวัตถุประสงคแ์ละเผยแพรสูสาธารณชน ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๓.๒.๑  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.๒.๒  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้เรียน 
  ๓.๒.๓  มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องค์กรต่าง ๆ 
  ๓.๒.๔  มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ 
  ๓.๒.๕  มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ไปเผยแพร่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่ ๔  ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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 สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ 
ปรัชญา เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่นประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 ๔.๑ ด้านความโดดเด่นของผู้เรียน   
  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ผลการแข่งขันทักษะพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ 
  ๔.๑.๒ ผลการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ๔.๑.๓ ผลการแข่งขันอ่ืน ๆ 
 ๔.๒ ด้านความโดดเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานโดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ผลการเพ่ิมวิทยฐานะ 
  ๔.๒.๒ ผลการประกาศเกียรติคุณยกย่องจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๔.๓ ด้านความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ 
  สถานศึกษามีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน 
องค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อพิจารณาดังนี้ 
  ๔.๒.๑ ผลงานด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  ๔.๒.๒ ผลงานด้านความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเรียงล าดับตามมาตรฐาน                
และประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ดังนี้ 
 ๔.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา                
ใหมีความรู  มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  
และมีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ ด้านความรู 
 ๑)  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนหรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จ
จริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาใน ระดับดีมาก ดังนี้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๙๓.๗๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ด้านความรู้)
ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๘๒.๖๔ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐              
มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
และผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๖๑.๖๒ ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 ๒) จุดเดน 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๙๓.๗๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะชีวิตตั้งแต่ 
๒.๐๐ ขึ้นไป ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(ด้านความรู้)   
ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๘๒.๖๔  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป  สถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐      
มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ                
หรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี 
 ๔) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถได้งานท า  หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อและเป็นที่ยอมรับของ                      
สถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 
 
 
 ๔.๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกตใ์ช้ 
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 ๑)  ผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพ 
และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชใน            
การปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีสุขภาวะที่ดี ในระดับดีมาก ดังนี้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๙๓.๙๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
(ด้านทักษะ) สถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๖๑.๖๒ ได้งานท า             
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน ๑ ปี และผลการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพได้รับ
รางวัลตั้งแต่ระดับเหรียญทองแดงข้ึนไปจ านวน ๗๕ รางวัล 
 ๒) จุดเดน  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๙๓.๙๕  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะวิชาชีพ
ตั้งแต่ ๒.๐๐ ขึ้นไป ผู้ส าเร็จการศึกษาร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ             
(ด้านทักษะ)สถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะวิชาชีพ ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรเพ่ิมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา
ต่อภายใน ๑ ปี และ ควรหาวิธีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพ
ตั้งแต่ระดับเหรียญทองแดงเพ่ิมข้ึน 
 ๔) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   สถานศึกษาควรด าเนิ นการพัฒนาผู้ เรียน ให้ มีคุณภาพด้านทั กษะและ               
การประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อและ         
เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านทักษะวิชาพ้ืนฐานและ
วิชาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันโดยการจัดกิจกรรมโครงการในระดับสาขาวิชา เพ่ือให้ได้รับรางวัล
ตั้งแต่ระดับเหรียญทองแดงเพ่ิมข้ึน 
 

 ๔.๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 ๑)  ผลสัมฤทธิ์ 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ
และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณของชาติไทย  เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดลอม ในระดับดีมาก ดังนี้ 
 
   สถานศึกษามีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี  จ านวน ๖๘ โครงการ มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจ และรักษาเอกลักษณ์                   



 

๔๙ 
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ของชาติไทย จ านวน ๒๒ โครงการ มีโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
จ านวน  ๒๐โครงการ มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๔    
โครงการ และสถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีระดับความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 ๒) จุดเดน 
   สถานศึกษามีโครงการปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี จ านวน  ๖๘  โครงการ มีโครงการปลูกฝังความภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ        
ชาติไทย จ านวน  ๒๒ โครงการ มีโครงการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จ านวน ๒๔ โครงการ และ สถานประกอบการ/หน่วยงาน/ชุมชนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีระดับความพึงพอใจ 
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษา ๓.๕๑ - ๕.๐๐ 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรเพ่ิมจ านวนโครงการปลูกฝังการเคารพกฎหมายเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มี           
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น     
พระประมุข 
 ๔) ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ            
หรือศึกษาต่อ และเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔.๒ มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนดใช้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา



 

๕๐ 
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด                
หรือหน่วยงานทีก่ ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการและตลาดแรงงาน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาเดิม ก าหนดรายวิชาใหม่ รวมถึง           
น าผลจากการวัดผลประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการจัดท าแผนการ               
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๑ จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น ๑,๖๕๖ รายวิชา 

 ๒) จุดเด่น 
  หลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และตลาดแรงงานด้วยทรัพยากรบุคลากรครูที่มีศักยภาพ จึงได้แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียน              
ที่หลากหลาย มีการพัฒนารายวิชา น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวัดผล
ประเมินการเรียนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  สนับสนุนให้แผนกวิชามีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระบบ         
ทวิภาคีเพ่ิมข้ึน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯควรจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาส าหรับครูผู้สอน  
โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและตลาดแรงงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รองรับ Thailand 4.0 
 

 ๔.๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  มีครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด               
และตรงกับสาขางานที่สอนทั้งในระดับ ปวช.และปวส.ยอดนัก เรียน นักศึกษารวมทั้งสิ้น ๖,๓๕๙ คน               
มีบุคลากรครูทั้งสิ้น ๒๔๒ คน สัดส่วนครูต่อผู้เรียน ๑:๒๖ คน ครูพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการจัดท า
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างเป็นระบบคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๒๑๒ เรื่อง 
  
 
 
 
 
 
 ๒) จุดเด่น 
  มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดท างานวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียนอย่าง            
เป็นระบบ 



 

๕๑ 
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 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  วิทยาลัยฯควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาเพ่ิมทักษะวิชาชีพ  
ในสาขาที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดท า
งานวิจัย เพ่ือแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบเพิ่มมากข้ึน 
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอในสาขาวิชาที่ต้อง
รองรับ Thailand 4.0 โดยเฉพาะรายวิชาที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔.๒.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยฯ มีหลักการบริหารจัดการบุคลากรโดยการแบ่งหน้าที่การบริหารงาน
อย่างชัดเจน มีปฎิทินปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ              
ทั้ง ๔ ฝ่าย มีการจัดสรรพ้ืนที่การใช้งานอย่างเป็นระบบ โดยจัดท าตารางการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน พื้นที่             
สีเขียว มีระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ สื่อ โสตทัศนูปกรณ ์และห้องประชุม เป็นต้น 
 ๒) จุดเด่น 
  บุคลากรทุกคนตั้งแต่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น ๓๕๓ คน            
มีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ(RMS) ร้อยละ ๘๑.๘๖ มีการส่งผลการเรียนผ่านระบบร้อยละ ๑๐๐.๐๐  
 งานศูนย์ข้อมูลมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบ log in มีการส ารองข้อมูลไฟล์ 
SQL และก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน                   
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น และควรจัดสรรงบประมาณ
ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ช ารุดเสียหาย รวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนให้พร้อมใช้งานเสมอ 
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   ควรเพ่ิมระบบเทคโนโลยีสารเทศเทศให้มีความทันสมัย ให้ทุกคนสามารถ             
เข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานได้ง่ายทั้งระบบ การแจ้งข่าวผู้ปกครองผ่านระบบ SMS แจ้งข่าวสาร หนังสือราชการ 
บันทึกข้อความ ให้กับทางการศึกษาผ่านระบบ RMS ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 

 ๔.๒.๔ ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 



 

๕๒ 

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี                                                                                                              
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

(Self Assessment Report : SAR 

  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ มีวินัย เคารพผู้ใหญ่ ใส่ใจ
สะอาด เพ่ือเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด าเนินการจัดท าโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดปีการศึกษาอีกกว่า ๖๘ โครงการ โดยผู้บริหาร
ครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วม 
  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายที่หน่วยงาน     
ต้นสังกัดก ากับดูแล มีแผนกวิชาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในระบบทวิภาคี ร้อยละ ๗๕ ของแผนกวิชา 
ที่เปิดสอนทั้งหมดและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยฯได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการศูนย์ซ่อม
สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) ออกให้บริการประชาชนจ านวน ๓ ศูนย์ มี ๘ แผนกวิชา เข้าร่วมโครงการ            
และโครงการกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่ชุมชน (สอนอาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ) ได้ผลตอบรับจากประชาชน 
ที่เข้ารับบริการเป็นอย่างดี สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามที่มอบหมาย 
 ๒) จุดเด่น 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามกิจกรรมโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็น
ระบบ และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสังคม ชุมชน เป็นอย่างด ี

 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนให้ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษา              
ในระบบทวิภาคีเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสมรรถนะด้านการเรียนให้ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริมให้ทุกแผนกวิชาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชนรวมถึงโครงการ ๑๐๘ อาชีพ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน และอยู่ร่วมกับบุคคล          
อ่ืนได้ด ี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๔.๓ มาตรฐานที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 ๔.๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  ๑.๑)  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้รับความร่วมมือและประสานงานสร้างเครือข่ายกับ
องค์กรต่างประเทศ ในโครงการศึกษาดูงานเชื่อมโลกอาชีพสู่โลกการศึกษาของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี
ก าปงสปือ ในโครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่าง วันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ซึ่งส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ แบ่งปันองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ในระดับ
เยาวชนและบุคลากรของทั้งสองประเทศ มีความพึงพอใจ ๓.๙๔ ระดับ มาก 
  ๑.๒) สถานศึกษามีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการโดยมีความร่วมมือจัดท าและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา โดยจัดการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีสถานประกอบการที่ร่วมกัน
จัดการเรียนการสอน จ านวน ๔๑ แห่งแบ่งเป็นสาขางานได้ ๔๑ สาขางาน มีจ านวนนักศึกษา ๓๓๔ คน            
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นการจัดการศึกษาร่วมกันสองส่วน ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ๑ ปี ในรูปแบบความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และเข้าสู่             
สถานประกอบการ ๑ ปี เป็นทักษะการปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน ๑๕๒ คน 
  ๑.๓) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
   ๑.๓.๑) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและการช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน มอบทุนการศึกษา มีจ านวน ๔๘ ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง ๓๘ 
ทุน ทุนไม่ต่อเนื่อง ๑๐  ทุน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๘๐๐ บาท ซึ่งมีจ านวนเงินเพ่ิมข้ึนทุกปี 
    ๑.๓.๒) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้รับการส่งเสริมและความร่วมมือช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนสนับสนุนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มามีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะด้านวิชาการวิชาชีพอย่างหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในทุกสาขาวิชา  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนด้านหนึ่งที่มีความส าคัญมาก มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจ านวน ๒๘ โครงการ 
    ๑.๓.๓) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล 
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ได้บริจาควัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอนและ
เสริมสร้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพเตรียมพร้อมเข้าสู่สถาน
ประกอบการในหลายสาขาวิชาเป็นทั้งวัสดุถาวร วัสดุฝึก อาทิ เช่น ติดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอด
เทคโนโลยียานยนต์ของอีซูซุในสาขาวิชาช่างยนต์ วัสดุฝึกของ SCG ในการจัดศูนย์การเรียนรู้ระบบทวิภาคี 
ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง, วัสดุฝึกภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ                   
ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
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   ๑ .๓ .๔ ) วิท ยาลั ย เท คนิ คลพบุ รี  มี ก ารป ระสานความร่วมมื อกั บ                     
สถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยร่วมกันจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ MOU รวมจ านวน ๑๗ สาขางาน ๖๖ สถานประกอบการในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจ านวน  ๑๙๓ คน 
  ๑.๔)  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้จัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center และโครงการ
สอนอาชีพระยะสั้น ๑๐๘ อาชีพ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติจริงโดยความร่วมมือของ
หลายสาขาวิชา จัดทีมครูและนักศึกษาที่มีความรู้  มีทักษะการท างานอย่างดีเยี่ยมของแต่ละสาขาวิชา  ออก
เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านทฤษฏีเชิงวิชาการ และสอนทักษะในการลงมือปฏิบัติโดยท าเป็นตัวอย่าง ให้แก่
บุคคล ชุมชน อย่างแพร่หลายในท้องถิ่นเป็นเวลาต่อเนื่อง ในด้านบริการและวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยได้
จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้าง จ านวน ๓ ศูนย ์เป็นจ านวน ๔ โครงการ ออกบริการ ๘ ครั้ง รวมจ านวน ๑๗ วัน   
คิดเป็น ๑๙๒ ชั่วโมง 
  ๑.๕) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้มีการประสานงานและระดมความร่วมมือกับ           
สถานประกอบการโดยน านักศึกษา ออกศึกษาดูงานสถานประกอบการ สร้างประสบการณ์โดยตรงให้ผู้เรียน
ได้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีศักยภาพและเมื่อส าเร็จ
การศึกษาออกไปสามารถศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า
ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งมีแผนกวิชาที่น านักศึกษาออกศึกษาดูงานจ านวน ๑๙ แผนกวิชา 
สถานประกอบการ ๑๖ แห่ง รวมจ านวนผู้เรียน ๒,๐๓๘ คน 
 ๒) จุดเด่น 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในการสร้างความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม องค์กรต่างๆ สถานประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและการบริการวิชาชีพ               
ได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนส่งเสริมเงินทุนการศึกษา สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการจัดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง  ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองท าให้ปริมาณจ านวนสถานประกอบการและผู้เรียนระบบทวิภาคีมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  ๓.๑) ฝึกอบรมภาษาท่ีสองให้แก่ครูบุคลากรเพ่ือประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  ๓.๒) พัฒนาและส่งเสริมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  แต่ละแผนกวิชา 
เพ่ือระดมเงินทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และช่วยเหลือผู้เรียนที่ขาดแคลน 
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สถานศึกษาควรเพ่ิมจ านวนโครงการให้ผู้ เชี่ยวชาญมาสร้างองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้ครบทุกสาขางาน และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้านออกบริการวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่บุคคล ชุมชน ชมรม สมาคมองค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้น            
ทั้งในและต่างประเทศ 
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 ๔.๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  งานวิจัยครู วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูจัดท างานวิจัย                
เพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างมีระบบของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีบุคลากรครูทั้งสิ้น ๒๔๒ คน              
และมีผลงานวิจัย จ านวน ๒๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ 
  งานวิจัยผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีโครงการกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม               
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นประจ า   
ทุกปี มีการประกวดนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เอสโซ่ โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ดีเด่นเข้าแข่งขันใน
ระดับภาค และระดับชาติต่อไป ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง และในการจัดการ
เรียนการสอน  ในวิชาโครงการในระดับปวช.๓ และปวส. ๒ มีสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย จ านวน
ทั้งสิ้น ๘๙๘ โครงการ 
 ๒) จุดเด่น 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีการส่งเสริมความรู้ให้ครูผู้สอนในการจัดท างานวิจัย             
เพ่ือแก้ปัญหาผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาจัดท าผลงาน                
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย เพ่ือเข้าประกวดแข่งขัน และเผยแพร่สู่สาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรมีการจัดท าผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ง านวิจัย             
ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสามารถต่อยอดได้ และเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรมีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากบุคคลชั้นน าที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และ
น านวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน และแพร่หลายในสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
 ๔.๔ มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาได้จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ปรัชญา เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาได้โดดเด่นประกอบด้วยประเด็น การประเมิน ดังนี้ 
 

 ๔.๔.๑ ความโดดเด่นด้านผู้เรียน   
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ได้จัดการศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาผู้ เรียน                
ให้มีประสบการณ์ ทักษะพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ โดยร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ                     
ทั้งในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติในสาขาวิชาต่างๆ และได้รับ รางวัลชนะเลิศ
ระดับชาติ  ในสาขาทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สาขาทักษะประกอบ                     
และตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) นอกจากนี ้ในการแข่งขันทักษะฝีมือ 
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แผนงานระดับชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบท าความเย็น ทางวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง คือ นายวรากร บุตรจันทร์ เข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศได้มีตัวแทน 
ของประเทศไทยแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน World skill  ASEAN ซึ่งมีการแข่งขันช่างฝีมือในระดับอาเซียน  
มีสมาชิกผู้เข้าร่วมแข่งขัน จ านวน ๑๐ ประเทศ 
 ๒) จุดเด่น 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆ 
ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ด้านทักษะพ้ืนฐานและทักษะวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชา ส่งผลให้นักศึกษา             
ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้ 
  ระดับชาติ เข้าร่วมแข่งขัน ๑๖ ประเภท ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ ประเภท            
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จ านวน ๑ ประเภท รางวัลชมเชย ๒ ประเภท 
  ระดับภาค เข้าร่วมแข่งขัน ๒๘ ประเภท ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน ๔ ประเภท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จ านวน ๘ ประเภท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ านวน ๗ ประเภท                 
และมีประเภทที่เข้าเกณฑ์ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จ านวน ๙ ประเภท 
  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ได้เข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัล ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด จ านวน ๓๑ ประเภท 
 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ 
ในสาขาวิชาที่ยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันทักษะระดับชาติ 
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สาขาวิชาต่างๆ ได้มีการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔.๔.๒ ความโดดเด่นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา    
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา                
มีการพัฒนาตนเอง มีผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานต าแหน่ง การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ                 
มีครูได้รับรางวัลระดับชาติ จ านวน ๑ คน นอกจากนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติในการเป็น
วิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งนับได้ว่าครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเป็นที่ชื่นชม และเป็นแบอย่างที่ดีของทางสังคม 
 ๒) จุดเด่น 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีครูและบุคลากร ที่มีศักยภาพตรงตามกับสาขาวิชา        
มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ โดยมีผู้บริหาร
ระดับเชี่ยวชาญ ๑ คน  ครูระดับเชี่ยวชาญ ๑ คน  ครูระดับช านาญการพิเศษ ๖๑ คน และครูระดับ 
ช านาญการ ๗๔ คน 
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 ๓) จุดที่ควรพัฒนา 
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาตรฐานต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 ๔) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๔.๔.๓ ความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ 
   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้จัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากรเป็น
ที่ยอมรับ ของหน่วยงาน  ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 
        โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดย อีซูซุ) จัดตั้งที่ แผนกวิชา    
ช่างยนต์  โดย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีได้รับคัดเลือกจากบริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ประเทศไทย 
ให้เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มภาคกลาง Automotive  Technology Transfer 
& Learning Center (Supported by ISUZU) โดยประธานบริษัท  อีซู ซุ  ป ระเทศญี่ ปุ่ น  คั ด เลื อก
สถานศึกษาในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และให้การสนับสนุน ครุภัณฑ์ วัสดุ สื่อการเรียนการสอนและ
ผู้เชี่ยวชาญ มาท าการฝึกอบรมให้ความรู้ ครู – อาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจในเขตภาคกลาง 
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ส่วนที่ ๕ 
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

 
 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) โดยมีโครงการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุน โดยอีซูซุ) ประเทศไทย ให้การสนับสนุน 
ครุภัณฑ์ วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และผู้เชี่ยวชาญมาท าการฝึกอบรมให้ความรู้  ครู อาจารย์ นักเรียน
นักศึกษา และผู้ที่สนใจในเขตภาคกลางอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ห้องศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุน 
โดยอีซูซุ) ให้เป็นห้องการเรียนการสอนในการเรียนระดับชั้น ปวช. สาขางานยานยนต์ ระดับชั้น ปวส. สาขา
งานเทคนิคยานยนต์ และระดับชั้นปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียานยนต์ 
 ด้านการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม 
  ๑. ได้รับมอบสื่อการเรียนการสอน เครื่องยนต์อีซูซุ ๑.๙ ดีดีไอ มูลเพาเวอร์ 
  ๒. ได้รับสื่อการเรียนการสอนชุดศึกษาระบบโครงสร้างยานยนต์ อีซูซุ 
 ด้านการจัดการความรู้  
  ๑. อบรมความรู้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล อีซูซุ ๑.๙ ดีดีไอ มูลเพาเวอร์ รุ่น RZ4E 
 ด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาดูงาน และฝึกทักษะ 
  ๑. โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษาลพบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ 
  ๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยานยนต์ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ TEST2 เพ่ือเตรียมการแข่งขันระดับ อศจ. 
  ๓. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ฝึกทักษะเพ่ือเตรียมการแข่งขันระดับภาค 
ภาคเหนือ 
 ด้านความร่วมมือกับสถานประกอบการ อีซูซุ ของจังหวัดลพบุรี 
  ๑. ได้ท าความร่วมมือกับบริษัท อีซูซุ ลพบุรีจ ากัด รับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวช.  
และระดับชั้นปวส. ภาคปกติ, ม.๖, ทวิภาคเข้าฝึกงาน  
  ๒. ความร่วมมือกับบริษัท อีซูซุ ลพบุรีจ ากัด ฝึกนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์            
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะเทคนิคยานยนต์ ระดับภาคกลาง และระดับชาติ 
 โครงการและกิจกรรมที่เข้าร่วมกับบริษัทตรีเพชร อีซูซุ เบลส์จ ากัด  
  ๑. เข้าร่วมสัมมนาพิเศษศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุน           
โดยอีซูซุ) 
  ๒. ส่งครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ (รุ่นที่ ๑๗) 
  ๓. เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และใบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับอาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์ 
  ๔. เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ 
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 รางวัลผลงานทางแผนกวิชาช่างยนต์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ๑. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
 ๑.๑ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ขนาด
เล็กดีเซล 
 ๑.๒ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล 
ควบคุมโดยอีเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ HIHO ระดับจังหวัดลพบุรี 
 ๒. ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง 
  ๒.๑ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน และเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
  ๒.๒ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์เล็กดีเซล 
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๒.๓ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคกลาง
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๓. ระดับชาติ 
  ๓.๑ ทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับชาติ 
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