บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้ สูง พ.ศ. ๒๕๕9

ตัวบ่งชี้
มำตรฐำนที่
๑
๒
๓
๔
รวม

๑

๒

5
3
5
5

2.67
5
4
5

๓

5
4

๔

5
3

๕

5

๖

4

รวม

เฉลี่ย

7.67
27
16
10
60.67

3.84
4.5
4
5
4.33

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยสถำนศึกษำ
1. ระดับตัวบ่งชี้
๑.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
๑.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
๑.๓ จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
๑.4 จานวนตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
๑.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน .............8...........ตัวบ่งชี้
จานวน .............3...........ตัวบ่งชี้
จานวน .............3...........ตัวบ่งชี้
จานวน ..............-............ตัวบ่งชี้
จานวน ..............-............ตัวบ่งชี้

๒. จุดเด่น (ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์)
สถานศึกษาจัดทารายงานสรุปการติดตามภาวะผู้มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ ปกครองและสถานประกอบการ มีการสร้างเครือข่าย บุคลากรมีความสามารถ มีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย
สถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน กากับดูแลให้ผู้สอนเป็นผู้จบตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน สนับบสนุนให้ครูได้
ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานหรือวิชาชีพที่สัมพันธ์กับวิชาที่สอน
สถานศึก ษามี แผนปฏิบั ติก ารงานประจ าปี มีก ารจัด สรรงบประมาณค่ าใช้จ่ ายของโครงงานกิจ กรรมต่า งๆ
ที่ส่งเสริมสนับสนุน ด้านวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียน มีรายจ่ายในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ความรู้
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนมีการบันทึก
หลั งสอน มีการนาผลการวัดผลและประเมิน ผลไปใช้ในการพัฒ นาผู้ เรียน มีการนิเทศการเรียนการสอน กากับดูแล
ให้ครูทุกคนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยศึกษาหรือวิจัยอย่างน้อย ๑ รายวิชาเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนาการเรียน
การสอน
มีการติดตามงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับ
ความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ มีการสร้างเครือข่าย
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บุคลากรมีความสามารถ มีการบริหารงานที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายสาคัญต่างๆ จากหน่วยต้นสังกัด
บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ จนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ การบริหารการจัดการ
ด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพ มีการติดตามงาน
สถานศึกษามีแผนงานในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สถานประกอบการ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านการศึกษาดูงาน ด้านวิทยากรร่วมพัฒนาผู้เรียน
ด้านทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอน การจัดแผนการเรียนและหลักสูตรการสอนที่ดี หลากหลาย ตรงตามความต้องการ
ของชุมชน และสถานประกอบการ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนจัดทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสาขางาน
โดยผลงานได้รับได้นาไปใช้ประโยชน์ได้กับชุมชนและกับการจัดการเรียนการสอน เกิดประโยชน์สูงสุดทุกโครงการ
๓. จุดที่ควรพัฒนำ (ปัจจัยที่ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์)
ปัจจัยที่ทาให้ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ได้แก่
ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนจานวนมาก ส่งผลให้ผู้เรียนสาเร็จการศึกษามีจานวนน้อยลง
สถานศึกษาขาดการส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่ มผู้เรียน
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจัง
สถานศึกษาขาดการประเมินผลการดาเนินการ ตามเป้าหมายที่กาหนด ไม่มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
สถานศึกษาขาดส่งเสริม สนับสนุน ให้จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วม อย่างจริงจัง
4 ข้อเสนอแนะ (วิธีกำรแก้ไขตำมจุดที่ควรพัฒนำให้ผ่ำนเกณฑ์)
สถานศึกษาควรส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห าร กลุ่ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น
ดาเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างจริงจังต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรประเมิน ผลการดาเนิ นการบริห ารการจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม ตาม
เป้าหมายที่กาหนด มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน ให้จัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกากับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมมากขึ้น อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
5. แนวทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเสริม
จุดเด่นให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
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๑. ส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่า โดยการจัดการเรียน ซ่อมเสริม พร้อมจัด
กิจกรรมสิ่งเสริมกิจกรรมด้านวิชาการ ให้กับผู้เรียน
๓. ดาเนินการให้ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย มุ้งเน้นสมรรถนะ
วิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริ
๔. จัดทาฐานข้อมูล ผู้สาเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๕ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น

รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

รำยงำนประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ประจำปีกำรศึกษำ 2559
สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
ชื่อสถำนศึกษำ
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
1. ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี มีเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน
ตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์
0-3642-0950
โทรสาร 0-3678-4833
Website
www.lopburiptc.ac.th E-mail Address:Lopburi07ptc@hotmail.com
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒. สภำพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี เป็นสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนตาบลท่าศาลา อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็น
เขตชุมชนเมืองที่ราบลุ่ม ด้านเหนือมีเทือกเขาสามยอด เขาหนีบ ด้านทิศใต้เป็นที่ราบ ด้านทิศตะวันออกมีลาห้วยอ่างซับ
เหล็ก ด้านทิศตะวั นตกเป็นที่ราบ มีเนื้อที่ 5.1 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,187.5 ไร่ มีจานวนประชากรในเขต
จานวน 10,768 คน และจานวนหลังคาเรือน จานวน 5,357 หลังคาเรือน
อำณำเขต
ทิศเหนือติดกับตาบลเขาสามยอด อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ติดกับตาบลกกโก อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกติดกับตาบลนิคมสร้างตนเอง อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกติดกับตาบลป่าตาล อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ข้อมูลอำชีพ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทานา
ข้อมูลสถำนที่สำคัญ หมวดการทางลพบุรี
ข้อมูลกลุ่มอำชีพ (ภูมิปัญญำท้องถิ่น)
1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้า
3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอก
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
1. ห้องอินเตอร์เน็ต
2. ห้องสมุด
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
5. ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม
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แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
1. อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2. พระนารายณ์ราชนิเวศน์
3. พระที่นั่งพิมานมงกุฎ
4. ศาลพระกาฬ
5. พระปรางค์สามยอด
6. วัดพระศรีมหาธาตุ
7. เทวสถาน หรือ ปรางค์แขก
8. บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านวิชาเยนทร์
9. พระที่นั่งเย็น
10. วัดสิริจันทร์นิมิตรวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
11. หมู่บ้านทาดินสอพอง บ้านหินสองก้อน อาเภอเมือง
12. หมู่บ้านทอผ้ามัดหมี่ บ้านกล้วย อาเภอบ้านหมี่
13. วัดเขาวงกต เชิงเขาสนามแจง
14. เขาวงพระจันทร์ ตาบลห้วยโป่ง อาเภอโคกสาโรง
15. สวนรุกชาติน้าตกวังก้านเหลือง ตาบลท่าดินดา อาเภอชัยบาดาล
16. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อาเภอพัฒนานิคม
17. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
18. พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้านวัดยาง ณ รังสี
19. พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ
20. พิพิธภัณฑ์ในศูนย์การทหารปืนใหญ่
21. พิพิธภัณฑ์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
22. พิพิธภัณฑ์ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
23. พิพิธภัณฑ์ในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ห้องพระราชประวัติ รัชกาลที่ 8
24. พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์ วัดเชิงท่า ตาบลท่าหิน อาเภอเมือง
25. พิพิธภัณฑ์วัดไลย์
26. ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์ และพิพิธภัณฑ์สุเมธาธิบดี
27. พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้าป่าสัก
28. พิพิธภัณฑ์วัดเขาวงพระจันทร์
29. พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว
30. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
31. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองลพบุรี
32. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอพัฒนานิคม
33. ห้องสมุดประชาชน อาเภอเมืองลพบุรี
34. ห้องสมุดประชาชน อาเภอโคกสาโรง
35. ห้องสมุดประชาชน อาเภอบ้านหมี่
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน
ห้องสมุดประชาชน

อาเภอท่าหลวง
อาเภอพัฒนานิคม
อาเภอสระโบสถ์
อาเภอชัยบาดาล
อาเภอลาสนธิ
อาเภอท่าวุ้ง
อาเภอโคกเจริญ
อาเภอหนองม่วง
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๓ . ข้อมูลปัจจุบันของสถำนศึกษำ
แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
คณะกรรมการบริหาร

ผู้อานวยการ
นางสาธิตา ทันตเวช

คณะกรรมการบริหาร

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

รองผู้อานวยการ okp
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายวสันต์ แสงนิล

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรชัย ใหม่คามิ

นายนิ
ติ ่วไป
งานบริ
หารทั
นางเกล้านภา สุขประสงค์

งานวางแผนและงบประมาณ
นางรุ่งอาไพ เพศแพง

นายนิ
งานกิจกรรมนั
กเรียตนนัิ กศึกษา
นายสุรเดช เติมเจิม

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายนพดล
okp ปั้นย้อย

งานครูที่ปรึกษา
นายทัตพล
okpกรอบทอง

งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวอนงค์okp
ลักษณ์ อาจมังกร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
นางสาวอนงค์
ลักษณ์ อาจมังกร
okp

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

งานการเงิน
นางสุนีย์ อุนะพานัก

งานความร่วมมือ
okp
นายนพดล ปั้นย้อย

งานปกครอง
okpนุตระ
นายสนธยา

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวจิตokp
ราภรณ์ สารภักดี

นางสาวอนงค์okp
ลักษณ์ อาจมังกร

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

งานบัญชี
นายเกียรติศักดิ์ ดวงเพชร

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวจิตokp
ราภรณ์ สารภักดี

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายสุรokp
เดช เติมเจิม

okp

งานบุคลากร
นางสาวจิตราภรณ์ สารภักดี

นายนิติ
okp

นายธเนศน์
okp ใจแก้ว

งานทะเบียน
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

งานประชาสัมพันธ์
นายอานาจ ไพศาลสุขสมปอง

งานอาคารสถานที่
นายอานาจ ไพศาลสุขสมปอง

นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

okp

นายนวมินokp
ทร์ เหงขุนทด

นายนิติ
งานพัสดุ
นางสาวบุษบงค์ ห้วงทรัพย์

okp
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ
นายวสันต์ แสงนิล

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายพัฒokp
นากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายสุรชัย ใหม่คามิ

นายนิติ

นายนิติ
okp

หัวหน้าแผนกช่างยนต์
นายวิทยา สุวัฒนพิเศษ

นายนิติ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายนิติ

นายนิติ

งานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

นางสาวแก้วพรรษาokp
มีใจเย็น

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
okp
นายสุจินดา ตางาม

งานศูนย์การเรียนอาเภอบ้านหมี่
นายกิตติกานต์ วรสิokp
ริประสิทธิ์

หัวหน้าแผนกวิชาพณิชยการ
นางสาวบุษบงค์ ห้วokp
งทรัพย์

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
okp
นางเกล้านภา สุขประสงค์

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานทวิภาคี
นายกิตติกานต์
วรสิริประสิทธิ์
okp

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายทัตokp
พล กรอบทอง

นายนิติ

นายนิติ

งานควบคุมภายใน
okp
นายเกียรติ
ศักดิ์ ดวงเพชร

งานระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา
okpปั้นย้อย
นายนพดล

นายนิติ

นายนิติ

นายนิติ

okp

งานศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา
นางสุนokp
ีย์ อุนะพานัก

okp

นายธเนศน์
okpใจแก้ว

นายนิติ
okp

นายนิติ
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
นางสาวแก้วokp
พรรษา มีใจเย็น

นายนิติ
okp
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ปี 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นางสาธิตา
ทันตเวช
นายวสันต์
แสงนิล
นายสุรชัย
ใหม่คามิ
นางสาวบุษบงค์
ห้วงทรัพย์
นายวิทยา
สุวัฒนพิเศษ
นายสุรเดช
เติมเจิม
นางสุนีย์
อุนะพานัก
นางสาวอนงค์ลักษณ์ อาจมังกร
นางรุ่งอาไพ
เพศแพง
นายทัตพล
กรอบทอง
นายอานาจ
ไพศาลสุขสมปอง
นางเกล้านภา
สุขประสงค์
จานวน ครู ทั้งหมด
จานวนบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด

ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
23
18

ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี
2 ปี

คน
คน

ครู หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่สอนประจาในสถานศึกษาและรับเงินเดือน
ครูพิเศษ หมายถึง ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล
และงานบริหารงานทั่วไป
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จำแนกครูตำมแผนกวิชำ
จำนวน
(คน)

สถำนภำพ

ใบประกอบ
วิชำชีพ

ครูพิเศษ

มี

ไม่มี

ปริญญำเอก

ปริญญำโท

ปริญญำตรี

แผนกวิชาช่างยนต์

5

4

1

5

-

-

4

1

-

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

2

1

1

1

1

-

1

1

-

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

2

2

-

2

-

-

1

1

-

แผนกวิชาพณิชยการ

3

3

-

3

-

-

1

2

-

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

2

1

1

2

-

-

1

1

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

5

2

3

4

1

-

-

5

-

แผนกวิชาคหกรรม

4

3

1

4

-

-

2

2

-

ต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี

ครูประจำ

แผนกวิชำ

วุฒิกำรศึกษำ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน
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จำนวนผู้เรียนจำแนกตำมหลักสูตร ประเภทวิชำ/สำขำวิชำ/สำขำงำน และชั้นปี
(ปีที่จัดทำรำยงำน สารวจ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
หลักสูตร/ประเภทวิชำ
ผู้เรียนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
ปวส.
ปวช. แยกตำมประเภทวิชำ
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
รวม
ปวส. แยกตำมประเภทวิชำ
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
- ประเภทวิชาศิลปกรรม
- ประเภทวิชาคหกรรม
- ประเภทวิชาเกษตรกรรม
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
- ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ชั้นปี

รวม

1

2

3

63
32

60
11

68
-

191
43

43
20

50
10

52
15

145
45

20
12

11
-

-

31
12
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๕. เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
(รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมใน
รอบปีการศึกษา)
ประจำปี
รำงวัลที่ได้รับ
ประเภท / เรื่อง
2559

เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รางวัลชนะเลิศ

- เครื่องออกกาลังกายไก่ชน

รางวัลชนะเลิศ

- ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จากแท่งแก้ว

รางวัลชนะเลิศ

- โคมไฟวิจิตร

รางวัลชนะเลิศ

- เครื่องบาบัดน้าทิ้งจากการซักย้อม

รองชนะเลิศอันดับ 1

- วงจรป้องกันภัยในระบบไฟฟ้ากาลัง

รองชนะเลิศอันดับ 1

- ปืนซ่อมข้าวนาดา

รองชนะเลิศอันดับ 2

- เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกกันน็อค

รองชนะเลิศอันดับ 2

- มินิบอร์ดช่วยชีวิต

รองชนะเลิศอันดับ 2

- เครื่องสร้างน้าโอโซนรักษาสุขภาพเท้า

รองชนะเลิศอันดับ 2

- อุปกรณ์ดานาโยน

รองชนะเลิศอันดับ 3

- สมุนไพรรักษากลากไก่ชน
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภาค ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม
2559 ณ The HUB ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

รองชนะเลิศอันดับ 2

- อุปกรณ์ดานาพอเพียง

รองชนะเลิศอันดับ 2

- เครื่องบาบัดน้าทิ้งจากการซักย้อม
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กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
1. ทิศทำงกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
1.1 ปรัชญำ
“พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม ก้าวนาวิชาการ สร้างงานเพื่อสังคม”
ควำมหมำยปรัชญำ
พัฒนำฝีมือ
คื อ มุ่ ง มั่ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะด้ า นวิ ช าชี พ มี ก ารพั ฒ นาฝี มื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพได้
ยึดถือคุณธรรม
คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการดาเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต
ในการประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข
ก้ำวนำวิชำกำร
คื อ มุ่ ง มั่ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า สู่ ก ระบวนการการเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สร้ำงงำนเพื่อสังคม คือ มุ่งมั่นให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพรู้จักบาเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม ส่วนรวม
1.2 วิสัยทัศน์
“มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ คุณธรรม
จริยธรรม ใน
การประกอบอาชีพอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1.3 พันธกิจ
-จัดการศึกษาให้มีหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ตามความต้องการของผู้เรียนชุมชน และ
สถานประกอบการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
-พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
-จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ชุมชุนและสถานประกอบการ มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ
-ปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ “มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม” เอกลักษณ์ “สร้างงานสู่ชุมชน”
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1.5 รำยงำนด้ำนงบประมำณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ชื่อสถำนศึกษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี
รำยรับ
รำยกำร
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รำยจ่ำย
บำท

รำยกำร

1,984,523.75 - เงินเดือนครู

- ค่าธรรมเนียมอื่น

บำท
564,936

- เงินเดือนบุคลากรอื่น

727,734

- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียน

1,515,000

- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร

843,350

- เงินอุดหนุน เสริมสร้างนวัตกรรม

207,000

- งบปรับปรุงอาคารสถานที่

1,249,308

- เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

- รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
สาหรับการเรียนการสอน

- เงินพัฒนาองค์การนักวิชาชีพ

-

- รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม

- เงินบริจาค

-

-รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดทา การประกวด การแสดง โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน

งบดาเนินงาน
- ปวช.

593,000

- ปวส.

230,000

- ระยะสั้น

3,560,000

- รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- งบพัฒนาบุคลากร

461,716

- ค่าสาธารณูปโภค

651,927.10

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

23,575

- อื่นๆ
รวมรับ

รวมจ่าย
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หมำย
เหตุ

1.6 กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินครั้งล่ำสุด
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2556
1.ควรกาหนดให้ผู้เรียนคิดหัวข้อโครงงาน/
สิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่การไปฝึกประสบการณ์
เพิ่มเติมในแต่ละปีหรือการสรุปชื่อโครงการใน
แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางให้ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานภายนอก และเมื่อ
ดาเนินการแล้วสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จริง อีกทั้งควรมีระบบการจัดเก็บผลงานไป
ตามสาขาวิชาชีพหรือจัดแสดงไว้ในห้องเฉพาะ
เพื่อง่ายต่อการค้นคว้า ส่วนเอกสารควรนาไป
ลงทะเบียนไว้ในห้องสมุด และ/หรือนาขึ้น
เว็บไซต์วิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่

แผนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ

ผลกำรดำเนินงำน

1.ในระหว่างที่ผู้เรียนออกฝึก
ประสบการณ์และฝึกงานได้กาหนดให้
ผู้เรียนคิดและนาเสนอหัวข้อ
โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ โดยได้มีการ
สอบถามสถานประกอบการมาเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ
ผลงานการทาโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
ได้มีการสรุปรายงาน รวบรวมเก็บไว้ที่
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
อย่างเป็นระบบเพื่อการเผยแพร่ต่อไป

1.โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์
ของวิทยาลัยสามารถ
ตอบสนองต่อการใช้
ประโยชน์ได้จริง โดย
สามารถได้รับการคัดเลือก
เข้าไปร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติและได้รับรางวัล
กลับมา

2.ควรส่งเสริมให้ครูทางานวิจัยในสาขา
วิชาชีพตนเอง และนาเสนอผลงานหรือร่วม
แข่งขันในเวทีต่างๆที่จัดโดยองค์กรภายนอก
หรืออาจทางานวิจัยโดยใช้โจทย์จากชุมชน/
สถานประกอบการเพื่อตอบโจทย์ได้จริง เมื่อ
ดาเนินการเสร็จสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

2.วิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมให้
ครูทุกคนทางานวิจัยคนละ 1 เรื่อง
ต่อภาคเรียน และสนับสนุนให้เข้าร่วม
การอบรมและเข้าร่วมการประกวด
แข่งขันในเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่อง

2.ครูทุกคนมี
ผลงานวิจัยนาเสนอวิทยาลัย
คนละ 1 เรื่อง ต่อภาคเรียน
และเก็บไว้ที่งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ แล้ว
มีบางส่วนที่ได้เข้าร่วม
นาเสนอให้กับหน่วยงาน
ภายนอก

3.ควรจัดประชุม/อบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อนาข้อมูล ข้อเสนอแนะจากผล
การตรวจประเมินคุณภาพมาสรุปผล วิเคราะห์
จัดระบบและเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการแต่ละมาตรฐานเพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานพัฒนายิ่งขึ้น และสามารถเปลี่ยน
ระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

3.ในการดาเนินงานโครงการ
ต่างๆ วิทยาลัยได้มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามโครงการต่างๆ และ
การดาเนินงานประกันตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ได้มีการอบรมให้
ความรู้และร่วมประชุมปรึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบให้ตรง
ตามหน้าที่และความสามารถของแต่
ละบุคคล

3.การดาเนินงาน
ประกันตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาดาเนินการไป
ด้วยดีเนื่องจากทุกคนมีส่วน
ร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นการ
ทางานมาโดยตลอด
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กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2558
1.ขอให้สถานศึกษานาผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการทั้ง 3 โครงการที่เป็นจุดเด่น
ของวิทยาลัย โดยนาผลสรุปของโครงการมา
พัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป ให้
กาหนดการพัฒนากลุ่มผู้เรียนในเชิงปริมาณ
พร้อมขยายผล แต่ให้รักษาระดับคุณภาพ
ผู้เรียนไว้ด้วย จะดีมาก

1.ในการดาเนินงานของปีต่อไป
ทุกครั้งจะมีการประชุมเพื่อนาผลสรุป
ของโครงการมาเข้าที่ประชุมเพื่อมา
พัฒนาปรับปรุงให้ได้ผลดีเพิ่มขึ้นทุก
ครั้งโดยเฉพาะโครงการที่เป็นจุดเด่น
ของวิทยาลัยเพื่อเป็นการรักษา
คุณภาพของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

1. การดาเนินงานของ
โครงการต่างๆได้ผลดี
เพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็
ยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นก็ได้นาผลสรุป
ของโครงการไปทาการแก้ไข
ในคราวต่อๆไป

1.วิทยาลัยมีนโยบายให้ครูที่
ปรึกษาทุกคนติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียน
ครบ 100% และปรับปรุงระบบดูแล
ผู้เรียนโดยให้ครูที่ปรึกษามีการรายงาน ให้ผู้ปกครองทราบในการมาเข้า
เรียนของนักเรียนเป็นประจาทุกวัน

1.ผลการเยี่ยมบ้าน
ผู้เรียนสรุปได้ 100%
ทุกคน และผลรายงานยอด
การออกกลางคันของผู้เรียน
ก็มีจานวนลดลงเช่นกัน

2.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษ ปวช. เพื่อรองรับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา
(V-NET)

2.วิทยาลัยจัดให้มีการสอนเสริม
ให้กับผู้เรียนที่จะจบการศึกษาในปี
สุดท้ายเกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมอีกครั้ง และมีการจัดโครงการ
English camp ให้กับผู้เรียนเพิ่มเติม

2.ผู้เรียนให้ความสนใจ
ในกิจกรรมที่ทางวิทยาลัย
จัดเพิ่มเติมให้และผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา (V-Net)
เพิ่มขึ้น

3.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ให้
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่า โดยการจัดการเรียน
ซ่อมเสริม พร้อมจัดกิจกรรมสิ่งเสริมกิจกรรม
ด้านวิชาการ ให้กับผู้เรียน และส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยการจัดสอนเสริม ใน
หลักสูตร โดยเฉพาะในรายวิชาสมรรถนะ
ทั่วไปของหลักสูตร ปวช. เพื่อรองรับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการ
อาชีวศึกษา(V-NET)

3.วิทยาลัยมีนโยบายให้ครูผู้สอน
ทุกคนช่วยสอนเสริมเพิ่มเติมใน
รายวิชาของตนเองที่มีผู้เรียนมีผลการ
เรียนไม่ค่อยดีในช่วงเวลาที่ว่าง
เพิ่มเติม และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพภายในวิทยาลัย
การประกวดกิจกรรมในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ อีกทั้งมีการสอน
เสริมเพิ่มเติมรายวิชาสมรรถนะทั่วไป
เพื่อรองรับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการอาชีวศึกษา
(V-Net)

3.ผลการเรียนในแต่ละ
รายวิชาของผู้เรียนทุกคนมี
ค่าระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 2
มีจานวนมากขึ้น แสดงว่า
ผู้เรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย
แต่ละรายวิชาดีขึ้น
ผู้เรียนได้เป็นตัวแทนใน
การเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และโครงงานวิทยาศาสตร์
ในระดับสูงขึ้น คือในระดับ
อศจ. ระดับภาค ระดับชาติ
มากขึ้น

กำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2559
1.ส่งเสริมโครงการด้านการดูแลผู้เรียน
เพื่อแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
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4.ส่งเสริมการดาเนินการด้านงานตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อให้
ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด

4.วิทยาลัยจัดการอบรมให้ความรู้
แก่ครูและบุคลากรทั้งการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ และการ
ประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พศ.2559

4.ครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พศ.2559
โดยสามารถเก็บข้อมูลสรุป
ทาเล่ม SAR ประจาปี
การศึกษา 2559 ได้เสร็จ
เรียบร้อยดี

5.สถานศึกษาดาเนินการให้ครูแต่ละคน
จัดการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนรู้ด้วย
เทคนิควิธีที่หลากหลาย มุ้งเน้นสมรรถนะ
วิชาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.วิทยาลัยทาโครงการอบรมการ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น PJBL ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม
ให้กับครูผู้สอนทุกคนได้บูรณาการ
สอนให้กับผู้เรียน

5.ครูทุกคนจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ทุก
วิชาในทุกภาคเรียนอย่าง
สม่าเสมอ และส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ และมีการจัดทาผลงาน
เป็นชิ้นงานตามหลัก PJBL
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