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ค าน า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2๕๔2 มาตรา 48 ได้ ก าหนดให้ สถานศกึษาจัดใ

ห้ มี ระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและให้ ถือว่ าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนห
นึ่งของกระบวนการ การบริหารการศึกษาต้ องด าเนินการอย่ างต่ อเนื่อง  โดยให้ มีการจัดท ารายงา
นประจ าปี  เสนอต่ อหน่ วยงานต้ น สังกัดหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิดเผยต่ อสาธารณะชนเ
พื่อน าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก 

รายงานประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยฉบับนี้ ได้แสดงผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของ
วิทยาลัยปีการศึกษา 2558 ว่าบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย  ซึ่งวิทยาลัยได้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2555 เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รายงานประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยฉบับนี้ มีการระดมสมองและมีล าดับขั้นตอนในการจัดท าอย่างมีระบบโดยระดมสมอง แสดงความ
คิดเห็นตั้งแต่ระบบสูงสุด (ผู้บริหาร) จนกระทั่งถึงระดับล่างสุด (บุคลากร) และมีล าดับขั้นตอนในการจัดท า
โครงสร้างการบริหารจัดการของสถานศึกษา เริ่มด าเนินการจัดท าข้อมูลตั้งแต่มกราคม ปี 2558 โดยผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสาขา และส านักงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย  รายงานประเมินคุณภาพภายใน
วิทยาลัยฉบับนี้มีความส าคัญโดยแสดงถึงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา สรุปผลการประกัน
คุณภาพภายในและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ท าให้รายงานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2559 

lawoe-photo
Highlight
๒๕๔๒



สารบัญ 
      หน้า 

ค าน า 
สารบัญ             
บทสรุปผู้บริหาร            
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา   
 1. ข้อมูลทั่วไป           1 
 2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา      1 
 3. ประวัติสถานศึกษา          1 
 4. โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา        3 
 5. ข้อมูลด้านการบริการ          4 
 6. บุคลากรทางการศึกษา          6 
 7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร        7 
 8. เกียรติประวัติสถานศึกษา         8 
 9. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   11 
ตอนที่ 2 การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา       14 
 2. แผนปฏิบัติการประจ าปี        15 
 3. แผนยุทธศาสตร์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา)       26 
 4. รายงานด้านงบประมาณ        31 
ตอนที่ 3 การด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา/มาตรฐานสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา     32 
 มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา     52 
 มาตรฐานที่ 3 การบริหารจัดการอาชีวศึกษา      63 
 มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาการและวิชาชีพ      86 
 มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย    88 
 มาตรฐานที่ 6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  92 
 มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพภายใน               101 
ตอนที่ 4 สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 
 1. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน              107
 2. จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา                109 
 3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต              109 
ภาคผนวก 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  ตั้งอยู่เลขที่ 95/๑๑  ถนน พหลโยธิน  ต าบล เทศบาลเมืองเขาสามยอด  
อ าเภอ เมือง  จังหวัด ลพบุรี  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบุคลากรสายบริหาร ๕ คน  
ได้รับการประเมินรอบสาม  เมื่อวันที่ 9 –๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  มีการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพณิชยกรรม  ระดับ  ปวช. และปวส.  คือ 
 ๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ผู้เรียนจ านวน ๒,๑๖๓ คน 
 ๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ผู้เรียนจ านวน ๗๖๓ คน 
     รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครู จ านวน ๑๒๗ คน ผู้เรียน จ านวน ๒,9๒๖ คน 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา       
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ พบว่า 
ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนนเท่ากับ ๘๑.๔๖  เมื่อพิจารณาผลการประเมินในกลุ่มตัวบ่งชี้ พบว่า 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๕๓.9๖ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ มีคะแนนผลการประเมิน
เท่ากับ ๑๐.๐๐ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๑๗.๕๐ 
 เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานตามกฎกระทรวง พบว่า มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายในมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ๕.๐๐ รองลงมา คือ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๔๓ มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๖๕ ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วนั้น สถานศึกษาครบตามเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐานทุกข้อ  แสดงว่าผลการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน สมศ.  เห็นสมควรให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ของสภาพศึกษา  
 

จุดเด่น 
๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพภูมิทัศน์ที่แปลกใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารโดยตกแต่ง   
    ให้เกิดสุนทรียภาพต่อบุคลากรภายใน และผู้ที่มาเยี่ยมชม 
๒. สถานศึกษาได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงานในด้าน     
    ช่างซ่อมเครื่องยนต์ การประมวลผลค า และช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 

 ๓. สถานศึกษาได้รับอนุญาตเปิดศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น ในโครงการ To be number one  
 ๔. สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ปี ๒๕๕๓ 
 ๕. สถานศึกษามีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการกิจกรรมและบริการให้กับหน่วยงานและ 
       ชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. โครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ที่มีคุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์มีจ านวน   
             น้อย 
 ๒. ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่มีคุณภาพ และ    
             น าไปใช้ประโยชน์มีจ านวนน้อย 



 ๓. ฐานข้อมูลของสถานศึกษายังขาดการเชื่อมโยงเป็นระบบที่สมบูรณ์ 
 ๔. จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการวิชาการหรือวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในแต่ละ  
             สาขายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ร้อยละ ๖๐) 
 ๕. จ านวนผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน  แต่ละสาขา  
             ไม่ได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ ๘๐) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน  จัดท าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มี   
     คุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 

๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู  จัดท าผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน  
   สร้างสรรค ์หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 ๓. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
 ๔. สถานศึกษาควรก ากับ ดูแลจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการวิชาการหรือวิชาชีพของทุกสาขาวิชาให้ได้  
      ตามเกณฑ์ 
 ๕. สถานศึกษาควรก ากับ ดูแลให้ผู้ เรียนทุกสาขาวิชาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถาน  
     ประกอบการหรือหน่วยงานให้ได้ตามเกณฑ์ 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษา 
 ๑. สถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงานในด้าน ช่างซ่อม 
             เครื่องยนต์ การประมวลผลค า และช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 
 ๒. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแกนน าเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสู่ 
             ประชาคมอาเซียน” ระดับอาชีวศึกษา ของส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ ๑  
             (ประกอบด้วย จังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท) 
 ๓. นักศึกษามีระเบียบวินัย มีความอ่อนน้อม ตามปรัชญาของสถานศึกษา “ทักษะเยี่ยม วิชาการเลิศ  
             ประเสริฐคุณธรรม”  
 ๔. สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชนใกล้เคียงของจังหวัด 
 ๕. ได้รับเกียรติบัตรปฏิบัติตามนโยบาย 3D จากเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 
 ๖. ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันทักษะภายนอกที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกได้เป็น 
             อันดับ ๑ ของจังหวัดลพบุรี  
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