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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  
 

ตอนที ่1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว ้   [รหัสสถานศึกษา  16100040] 
ที่ตั้ง  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขท่ี  95/11    หมู่ 4   ถนน     พหลโยธิน 
ต าบล   เทศบาลเมืองเขาสามยอด   อ าเภอ   เมือง 
จังหวัด   ลพบุรี                                รหัสไปรษณีย์  15000 
โทรศัพท์   036 – 412278, 036 - 413139 โทรสาร  036-411857 
E-mail    info@Lawoe.ac.th                          Website     http://www.Lawoe.ac.th 
ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด   ลพบุรี  เขต (ที่      )1   
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2.  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 
 2.1 สภาพสังคมของชุมชน 
  สภาพสังคมเป็นชุมชนเมืองซึ่งประกอบอาชีพรับราชการ  ทหาร  ครู  และข้าราชการ
สังกัดต่างๆ  มีรับจ้างบ้าง  สถานศึกษาอยู่ตรงข้ามกับบริษัทขนส่งซ่ึงต่อทะเบียนรถและใบขับขี่ 
 2.2  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน 
  ฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง  อาชีพรับราชการ  ทหาร  ครู  และสังกัดอ่ืนๆ  และ
รับจ้าง   
 2.3  ข้อมูลของผู้ปกครอง 
  วุฒิการศึกษา ; ปวช , ปวส ,  ปริญญาตรี  , ปริญญาโท  อาชีพ ; รับราชการทหาร  ครู  
สังกัดอ่ืนๆ  และรับจ้าง  เศรษฐกิจโดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง  รายได้เฉลี่ยต่อปีของผู้ปกครองซึ่งเป็น
ลูกจ้าง  )120,000 บาทต่อปี(  รายได้เฉลี่ยต่อปีของผู้ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการ )180,000 – 
240,000 บาท( 

3.  ประวัติสถานศึกษา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 95/11 ม. 4 ต าบลเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ าเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์หมายเลข 036 – 412278, 036 - 413139 โทรสาร 036 - 411857  
นางสันต์ทวี กรีกุล เป็นผู้หนึ่งที่มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ต่อการศึกษาของชาติเสมอมาและเห็นสมควรจะได้มี
ส่วนแบ่งเบาภาระด้านการศึกษาให้แก่ภาครัฐด้วยจึงได้ด าเนินการก่อตั้งโรงเรียนเปิดสอนสายอาชีพ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  )สายอาชีพ(  แผนกเครื่องยนต์ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนช่างกลละโว้  เมื่อวันที่ 17  
พฤษภาคม  2515  เปิดท าการเรียนการสอน  ซึ่งในขณะนั้นความต้องการแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมมี
ความต้องการมาก  การบริหารงานเริ่มแรกมี  นางสาวกอบกาญจน์  ฤทธิเดช  เป็นครูใหญ่ของโรงเรียน  
พ.ต. นพ  แสนทวีเป็นผู้จัดการ  และมี  นางสันต์ทวี กรีกุล  เป็นผู้รับใบอนุญาตมีนักศึกษาจ านวน 160  
คน  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงและขยายการศึกษาให้สูงขึ้น  โดยปัจจุบันมีผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้  
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ซึ่งประกอบด้วย นายสมศักดิ์ สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย นายศิริชัย สุนาถวนิชย์กุล  
ผู้รับใบอนุญาต  และนางพรทิพย์  โพธิ์บัว  ผู้อ านวยการ   
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4.  โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  
แผนภูมิการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ปีการศึกษา 2558 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายบรกิารและสมัพนัธช์ุมชน ฝ่ายธุรการ 

งานประกนัคณุภาพและโครงการ 

งานวจิยัและประเมนิผลพฒันาการเรยีนการสอน 

สือ่และนวตักรรม 

 งานวดัผล - ประเมนิผล 

 

กลุม่บรหิารการเรยีนการสอน 

สาขางานบญัช ี

สาขางานการขาย / การตลาด 

สาขางานคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 

สาขาวชิาชา่งไฟฟ้าอเิล็กทรอนกิส ์

 

ฝ่ายกจิการนกัเรยีน - นกัศกึษา ฝ่ายอาคารสถานที ่

สาขาวชิาเครือ่งกล 

สาขางานเครือ่งมอืกล 

งานสารเสพตดิ 

 

งานระเบยีบวนิยัการแตง่กายนกัเรยีนและพฤตกิรรม 

 

งานแนะแนวการศกึษาอาชพีและตดิตาม

นกัเรยีน 

งานนกัศกึษาวชิาทหาร 

งานสารบรรณ 

 งานบุคลากรและสวสัดกิาร 

 งานทะเบยีน 

 งานสหกรณจ์ดัซือ้ท ัว่ไป และพสัด ุ

 งาน กยศ. และเงนิอุดหนุน 

 

งานประชาสมัพนัธภ์ายนอก ภายใน 

งานบรกิารชุมชน 

งานกจิกรรมนนัทนาการ ดนตร ีกฬีา 

 งานโสตทศันูปกรณ ์และสือ่ส ิง่พมิพ ์

 งานโภชนาการและสวสัดกิารพยาบาล 

 

งานครุภณัฑ ์

 งานสาธารณูปโภค 

งานนกัการและ รปภ. 

 
งานยานพาหนะและซอ่มบ ารงุยานยนต ์

 งานกอ่สรา้งตอ่เตมิ และซ่อมบ ารุง 

 

กลุม่ดแูลพฒันานกัเรยีน 

กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน 

ผูร้บัใบอนุญาต 

ผูจ้ดัการ 

ผูอ้ านวยการ 

งานศนูยว์ทิยบรกิาร  

 
งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา 

คณะกรรมการภาค ี4 ฝ่าย 

 

หมวดวชิาพืน้ฐาน 

งานบญัช-ีการเงนิ 

กลุม่สง่เสรมิวชิาการ 

 

รองผูอ้ านวยการ 
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5.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
 

ที ่ ชื่อ –   สกุล ต าแหน่งในคณะกรรมการ 
1 นายสมชาย             สุนาถวนิชย์กุล ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย 
2 นายวรวิทย์             วงษ์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย 
3 นายสมศักดิ์            สุนาถวนิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย 
4 ดร.สิรภพ               รักษ์ธนธัช ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ดร.ศรุตยา              ป้อมดงบัง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 นายสุชาติ               เครือแก้ว รองประธานกรรมการบริหารด้านวิชาการ 

7 นายยงยุทธ             ศิริเพ็ง 
รองประธานกรรมการบริหารด้านช่าง
อุตสาหกรรม 

8 นายสมศักดิ์            กิจกล้า 
รองประธานกรรมการบริหารด้านช่าง
อุตสาหกรรม 

9 นายศิริชัย              สุนาถวนิชย์กุล ผู้รับใบอนุญาต 
10 นายตุลย์               สุนาถวนิชย์กุล ผู้จัดการ 

11 นางพรทิพย์            โพธิ์บัว 
ผู้อ านวยการและรักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายธุรการ 

12 นายศิวัช                กาญจนชุม 
รองผู้อ านวยการและรักษาการผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

13 นายชาญณรงค์        ดุษฎีรังสีกุล ที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ 
14 นางสุวัฒนา            คณโฑเงิน หัวหน้าสาขาบัญชี 
15 นางมัตติกา            ทั่งทอง รักษาการหัวหน้าสาขาการขาย การตลาด 
16 นางกุลส์ภัสสรณ์      แย้มครวญ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ 
17 นายวิโรจน์             ส่งศร ี หัวหน้าสาขายานยนต์ 
18 นายจักรกริช          จุมพลพงษ์ หัวหน้างานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
19 นายวัชรา              บุญเล็ก หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน 
20 นางนพรัตน์            ปรชีาธรีะกุล หัวหน้าสาขาวิชาพ้ืนฐาน 
21 นางรภัสสรณ์          ชว่ยบุญ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
22 นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์ธูป หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
23 นางสาวนิรมล         เพ็งสุวรรณ หัวหน้างานทะเบียน 
24 นางพรรษา            รอดสัมฤทธิ์ งานกยศ. /บุคลากร /สวัสดิการ 

25 นางกาญจนา          เกษไชยศรี 
งานเงินอุดหนุนรายบุคคล /เรียนฟรี 15 ปี /
สหกรณ์ / ครุภัณฑ์ และจัดซื้อทั่วไป 

26 นางพรทิพา            ทองขาว งานสารบรรณและบริการฝ่ายธุรการ 

27 นายณรงค์              ศรีตองอ่อน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน – 
นักศึกษา 
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28 นางสุทิศา              ค าน้อย 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการและ 
สัมพันธ์ชุมชน 

29 นายอ าพล              บุญนิยม ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
30 นายสมบูรณ์           ตันศราวุธ งานบัญชี 
31 นางสาวสิริรัตน์        สรรพมงคล งานการเงิน 
32 นายวิเชียร             ฤกษ์มงคล งานศูนย์เฉพาะกิจ 
33 นายธ ารงค์             สวุรรณฤทธิ์ งานศูนย์เฉพาะกิจ 
34 นางสาวลดาพิชา      จันสอน งานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
5.  ข้อมูลด้านการบริหาร 
5.1   คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน   ตามท่ีตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 

 5.2  ผู้รับใบอนุญาต  ชื่อ – สกุล นายศิริชัย  สุนาถวนิชย์กุล 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท             สาขา  การบัญชี 
        ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  23  พฤศจิกายน  2549  ถึงปัจจุบัน  
 5.3  ผู้จัดการ  ชื่อ – สกุล   นายตุลย์  สุนาถวนิชย์กุล 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี             สาขา  วิทยาศาสตร์   
        ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  1  กรกฏาคม  2553  ถึงปัจจุบัน  
 5.4  ผู้อ านวยการ  ชื่อ – สกุล นางพรทิพย์  โพธิ์บัว 
        วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา 
        ด ารงต าแหน่งนี้ตั้งแต่  1  พฤษภาคม  2553  ถึงปัจจุบัน  
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6.  บุคลากรอื่น/บุคลากรทางการศึกษา / จ านวนครูปีที่จัดท ารายงาน ส ารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
ของปีการศึกษา 2558 
 

ประเภท
บุคลากร 

จ านวน
(คน)  

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

ผู้รับใบอนุญาต 1   1   1   
ผู้จัดการ 1    1   1  
ผู้อ านวยการ 1   1   1   
รองผู้อ านวยการ 1   1   1   
คร ู 116 116  112 4  14 102  
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

19       9 10 

บุคลากร
สนับสนุน 

         

รวม 139 116  115 5  17 112 10 
 
ครู หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการบรรจุให้เป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ หมายถึง  ครูที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์  งานแนะแนว   
งานเทคโนโลยีการศึกษา งานทะเบียนวัดผล  และงานบริหารงานทั่วไป 
บุคลากรสนับสนุน  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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บุคลากรแยกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา 
จ านวน

(คน)  

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ปร
ิญญ

าโ
ท 

ปร
ิญญ

าต
รี 

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญญ
าต

รี 

ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า 11 11  11   2 9  
สาขาวิชา ช่างยนต์ 23 23  23   1 22  
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ 6 6  6   1 5  
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน 9 9  7 2   9  

ประเภทวิชา 
พาณิชยกรรม 

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 16 16  16   2 14  
สาขาวิชา การบัญชี 10 10  10   1 9  
สาขาวิชา การตลาด 19 19  18 1  3 16  

รวม 94 94  91 3  10 84  
 
หมายเหตุ  ให้สถานศึกษารายงานให้ครบทุกสาขางาน/สาขาวิชา 
     ทั้งนี้มีจ านวนบุคลากรและครหูมวดวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 41 คน 
 
จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลักสูตร  สาขาวิชา/สาขางาน  และชั้นปี  ณ วันที่  10  มิ.ย.  58 

 
 
  

สาขา การบัญชี การขาย คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน รวม 
ปวช.1 65 37 73 72 10 160 100 517 
ปวช.2 37 14 84 65 16 136 61 413 
ปวช.3 64 13 119 85 41 137 42 501 
ปวส.1 64 33 113 87 11 113 32 453 
ปวส.2 42 21 68 72 - 86 - 289 
รวม 272 118 457 381 78 632 235 2,173 
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8.  เกียรติประวัติของสถานศึกษา  
) (รางวัลและผลงาน ของสถานศึกษา ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และผู้เรียน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบ
ปีการศึกษา 
 8.1  ด้านสถานศึกษา 
 1.  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้จัดพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ
อาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยหม่อมเจ้ามาลินีมงคล อมาตยกุล พระราชปนัดดาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558 
 2.  นางพรทิพย์ โพธิ์บัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2558 ของสมาคมวิทยาลัยและเทคโนโลยีอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2558 
 3.  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ นางพรทิพย์ โพธิ์บัว และนายณรงค์  ศรีตองอ่อน ได้เข้ารับรางวัล
เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2556 เมือวันที่ 12 
ตุลาคม 2558 
 4.  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอด
บุหรี่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 
 5.  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน สถานศึกษารักษาศีล 5  ต้นแบบ ตาม
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักคูณธรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2558 
 6.  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดลพบุรี เพ่ือแสดงว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดลพบุรีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 
 7.  นางพรทิพย์  โพธิ์บัว รับมอบเกียรติ แสดงว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้เป็นหน่วยงานให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานทางการศึกษาจากศึกษาธิการภาค 3 ภาคกลางตอนบน โดยนายสมเกียรติ บุญ
รอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 
 8.  นางพรทิพย์  โพธิ์บัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับมอบเกียรติบัตร จาก     
นายอดินันท์  ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีวศึกษาและสร้างรายได้ระหว่างเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2558 
 9.  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพ
อนามัยดี” งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 
 10. นางพรทิพย์  โพธิ์บัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ รับมอบป้ายโรงเรียนรักษาศีล 5 
จากนางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี 

8.2  ด้านบุคลากร 
1.  อาจารย์สุทิศา ค าน้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้ารับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น กลุ่ม

จังหวัดภาคกลาง ประจ าปี 2558 
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8.3 ด้านนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
1.  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน – นักศึกษาแห่งชาติ ณ 

จังหวัดนนทบุรี ผลการแข่งขันได้เหรียญทอง 23 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ เมื่อวันที่ 14 – 15 
พฤศจิกายน 2558  

2.  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้แก่ นายนคร นวลรักษา และนางสาวอัจฉรา ทองนิ่ม เข้า
รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองคุณาภรณ์ ณ สนามกีฬาอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก โดยการกีฬา
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

3.  การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดลพบุรี ผลการแข่งขันนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558  

4.  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ 
18 ปี จากส านักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 

5.  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ได้รับเหรียญทอง 3 
เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ จากการแข่งขัน วิ่ง วิ่งผลัด กระโดดสูง พุ่ง
แหลน ขว้างจักร และกระโดดไกล เมื่อวันที่ 9 – 11 กันยายน 2558 

6.  นายอภิสิทธิ์กลิ่นเผือก นักศึกษา ปวช.1 เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด
เรียงความ กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง
ประชุมละโว้ ส านักงานศึกษาธิการภาค 3   

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้จัดอบรมก่อนออกฝึกงานและอบรมแต่งหน้าเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
โดยบริษัทเบทเตอร์เวย์ จ ากัด )มิสทีน( ณ ห้องประชุมเสมาธรรมจักร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 

8.  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมขอมอบโล่ให้กับ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด 
การประกวดสุดยอดภาพถ่าย กิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

9.  วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ ผลการเข้าร่วมการประกวดได้รับรางวัล ดังนี้ 

-  ระดับ ปวส. 
 -  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานโคมไฟรีไซเคิล รางวัล 5,000 บาท 
 -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานโคมไฟจากช้อนพลาสติก รางวัล 3,000 บาท 

  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานที่คาดผมหรรษา รางวัล 2,000 บาท 
 -  ระดับ ปวช. 
  -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานเครื่องอัดกระป๋อง รางวัล 3,000 บาท 
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
 10. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ เข้าร่วมการแข่งขันวู๊ดบอล 9th Asian cup wood ball 
championship 2015 และ 8th Thailand open international wood ball championship ณ 
สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 – 28 มิถุนายน 2558  
ผลการแข่งขัน 
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 -  นายนคร นวลรักษา ชนะเลิศสามเหรียญทอง ได้แก่ 1. ประเภททีมชาย 2. ประเภทคู่ผสม และ 
3. ประเภทบุคคล 
 -  นางสาวศรสีุดา  บุตรจู ชนะเลิศสองเหรียญทอง ได้แก่ 1. ประเภททีมหญิง และ 2. ประเภท
คู่ผสม 
 11. การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 
2559  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก )อีเทค( จังหวัดชลบุรี ได้รับเหรียญทองจ านวน  84  เหรียญ 
เหรียญเงินจ านวน  90เหรียญ เหรียญทองแดงจ านวน  77  เหรียญ รวมทั้งสิ้น  251  เหรียญ 
 12. การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่  6  สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีละโว้  จังหวัดลพบุรี  ได้รับเหรียญทองจ านวน  100  เหรียญ เหรียญเงินจ านวน  25  เหรียญ 
เหรียญทองแดงจ านวน 8   เหรียญ รวมทั้งสิ้น  133  เหรียญ 
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9 .การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ครั้งล่าสุด 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ  3 ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา )สมศ.( 

  

เมื่อวันที่  9 – 11 สิงหาคม 
2555 

1. สถานศึกษาควร
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เรียน จัดท า
โครงงานทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้น 

2. สถานศึกษาควร
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คร ูจัดท าผลงานที่
เป็นนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขั้น 

 
 

3. สถานศึกษาควรพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดี 

 
 
 
 

 
 
สถานศึกษาวางแผนด าเนินการจัดท าโครงงานทาง
วิชาชีพ  หรือของผู้เรียน  สิ่งประดิษฐ์  ที่มีคุณภาพ
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
สถานศึกษา  วางแผน  ด าเนินการจัดท าโครงการให้
ครูท าผลงานที่เป็นนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษา วางแผน ด าเนินการจัดท าโครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ)LMIS) 
 
 
 
 
 
 

 
 
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ของผู้เรียนทางวิชาชีพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ให้
มากขึ้นร้อยละ 80 
 
สรุปผลการ
ด าเนินงานจัดท า
ผลงานที่เป็น
นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์  งานวิจัย
ของครูที่มีคุณภาพ  
และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ร้อยละ 80 
 
 
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ ร้อยละ
85 
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4. สถานศึกษาควรก ากับ  
ดูแลจ านวนผู้เรียนที่
ให้บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพของทุก
สาขาวิชา  ให้ได้ตาม
เกณฑ์ 

 
5. สถานศึกษาควรก ากับ 

ดูแลให้ผู้เรียนทุกสาขา
ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานให้ได้
ตามเกณฑ์ 

สถานศึกษา  วางแผน พัฒนาด าเนินงานจัดท า
โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพของทุกสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
สถานศึกษา วางแผน พัฒนา จัดท าโครงการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการหรือ
วิชาชีพร้อยละ 85 
 
 
 
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงใน
สถานประกอบการ
หรือหน่วยงานได้ร้อย
ละ  85 
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การประเมินคุณภาพภายในโดย
ต้นสังกัด 

  

เมื่อวันที  25-27 มิถุนายน 
2555  

1. มีการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถในการ
ใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานให้
หลากหลายมากขึ้น 

 
 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับชั้น ปวช.3 และ 
ปวส.2 เพ่ิมข้ึน 

 
 
 

3. จัดสรรงบประมาณ
ด้านการจัดซื้อวัสดุฝึก  
อุปกรณ์ ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 

 
 
สถานศึกษา วางแผน พัฒนา จัดท าโครงการพัฒนา
ผู้เรียนใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
สถานศึกษา  วางแผน พัฒนา จัดท าโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3  ปวส.2  
 
 
 
 
 
สถานศึกษา  วางแผน  พัฒนา  จัดท าโครงการ  
จัดซื้อ  วัสดุฝึก  อุปกรณ์ ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
พัฒนาผู้เรียนใช้
ความรู้และเทคโนโลยี
ในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานได้มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 
85 
 
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
เพ่ิมและส่งเสริม
ศักยภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปวช.3 , 
ปวส.2 เพ่ิมข้ึน 10% 
 
สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
จัดซื้อ วัสดุฝึก 
อุปกรณ์  ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน
เพ่ิมข้ึน 10% 
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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(ปรัชญา (College  Philosophy 
ปรัชญา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ “ ทักษะเยี่ยม  วิชาการเลิศ  ประเสริฐคุณธรรม ” 
  
ทักษะเยี่ยม             หมายถึง  มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะเชิงปฏิบัติการ เน้นให้นักศึกษามี 
                                ทักษะในสาขาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพน าไปประกอบวิชาชีพต่อไป 
                                ในอนาคต 
 
วิชาการเลิศ          หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมการสอนให้ ทันสมัย น า 

          เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ 
           มีความเจนจัดทางวิชาการและสามารถปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อ 
           เหตุการณ์อยู่เสมอ 

  
ประเสริฐคุณธรรม         หมายถึง  กระบวนการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้นักศึกษายึดมั่นเลื่อมใส 
      ศรัทธา สถาบันแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งปลูกฝังความมี 
                    ระเบียบวินัย ความประณีต ส านึกในจรรยาอาชีพ มีคุณธรรม 
                 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 
 

 ปรัชญาของวิทยาลัย คือ  แนวคิด  หลักการ หรือวัตถุประสงค์ ของวิทยาลัยที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยต้องการตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   แต่ละระดับ 
โดยสนองตอบต่อสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมด้วย นั่นคือ วิทยาลัยได้มุ่งผลิต   นักเรียน – นักศึกษา ให้มี
ความช านาญในวิชาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดมีความรู้ สติปัญญา และมีจริยธรรม คุณธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้ก าหนดปรัชญาไว้ดังกล่าวข้างต้น 
  

 (วิสัยทัศน์  ( Vision 
 “มุ่งมั่นจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  พัฒนา
ทักษะวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและอาเซียน” 

 
(เอกลักษณ์( บริการวิชาชีพสู่สังคม 
ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการที่จะใช้วิชาชีพที่ได้ศึกษามาไปช่วยเหลือสังคมด้วยการจัดตั้งจุด

บริการวิชาชีพในชุมชน 
 
(อัตลักษณ์( มีทักษะวิชาชีพ 
ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในวิชาชีพที่เรียนอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามเกณฑ์

สมรรถนะรายวิชาสามารถปฏิบัติได้จริง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์สามารถน าเสนอได้ตาม

ตัวอย่างในภาคผนวก 
 

ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส .2  

เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความ
รักสามัคคีร่วมท ากิจกรรม
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันอย่าง
มีความสุข 

1 พ.ค. 58 – 31 
มี.ค. 59 

426,100 ฝ่ายวิชาการ 

2 ผลิตสื่อนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

เชิงปริมาณ นักเรียน  - 
นักศึก๋ษา ระดับชั้น ปวช. และ 
ปวส. ทั้งหมด 1,200 คน   
เชิงคุณภาพ นักเรียน –
นักศึกษา  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านทักษะวิชาชีพ ใน
การผลิตสื่อนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์    

1 พ.ค. 58 – 31 
มี.ค. 59 

140,400  ฝ่ายวิชาการ 

3 บอร์ดวิชาการ )บอร์ดความรู้( 
 

เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาของ
ตนอีกทั้งยังได้รับความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
นอกเหนือจากต าราเรียน 

1 พ .ค .  58 – 
31  มี.ค. 59 

6,500 ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 การแข่งขันวิชาการและทักษะ

ภายนอกปี 2558 
เชิงปริมาณ จ านวนนักศึกษาที่
ส่งเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อย
กว่า 120 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับ
เหรียญรางวัลไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 

1 พ  .ค . 58 – 
28  ก.พ. 59 

145,476 ฝ่ายวิชาการ 

5 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ 
ปวช.3 จ านวน  754  คน 
นักเรียนระดับ ปวส.2 จ านวน
350 คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียน – 
นักศึกษาทุกสาขาวิชาผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  

1 พ  .ค . 58 – 
31  เม.ย. 59 

11,050 ฝ่ายวิชาการ 

6 การจัดนิทรรศการวิชาการงาน
ฤดูหนาว  ประจ าปีการศึกษา  
2558 
 

เชิงปริมาณ คณะครู-อาจารย์   
นักเรียน - นักศึกษา และผู้เข้า
ชมนิทรรศการ ไม่ต่ ากว่า   
5,000    
เชิงคุณภาพ เพ่ือให้  ครู -
อาจารย์ นักเรียน - นักศึกษา    
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านวิชาการทักษะด้าน
วิชาชีพ  และผู้ปกครองให้
ความชื่นชมในศักยภาพของ
การจัดการเรียนการสอน 

พ.ย. 58 – ธ.ค. 
59 

80,000 ฝ่ายวิชาการ 

7 นิเทศการจัดการเรียนรู้ 
 

เชิงปริมาณ ครู – อาจารย์  
ได้รับการนิเทศสองภาคเรียน 
จ านวน 117 คน 
เชิงคุณภาพ ครู – อาจารย์ 
พัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

1 พ .ค .  58 – 
31  เม.ย. 59 

1,600 ฝ่ายวิชาการ 



17 

 

 

ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8 โครงการพัฒนาพฤติกรรม

ผู้เรียน การปฐมนิเทศนักศึกษา 
ปวช  .1 ปวส  .1 และประชุม
ผู้ปกครอง 

เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ระดับ ปวช. และปวส. ทุก
สาขาวิชา จ านวน 1,043 คน 
มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ พัฒนาวิชาการให้
ผู้เรียนความรู้ความสามารถ 
พัฒนาวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล 
 

1 พ .ค . 58 – 
31  มี.ค. 59 

63,550 ฝ่ายวิชาการ 

9 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ  
ภาคเรียนที่ 1/2558  
นักศึกษา ปวช.3 จ านวน 
754 คน ปวส.2 จ านวน 
350 คน  
ภาคเรียนที่ 2 / 2558 
นักศึกษา ปวส.1 จ านวน 
348 คน สาขาช่าง
อุตสาหกรรม และ
บริหารธุรกิจ ได้รับความรู้ 
และเทคนิควิธีปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ มีความ
พร้อมก่อนออกฝึกงาน 
เชิงคุณภาพ     
ภาคเรียนที่ 1/2558 
นักศึกษา ปวช.3 จ านวน 
754 คน  ปวส.2  จ านวน 
350 คน  
ภาคเรียนที่ 2/2558  
นักศึกษา ปวส.1 จ านวน 
348 คน เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

 
 

1 พ .ค .  58 – 
31  มี.ค. 59 

24,030 ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10 ผู้ช านาญการผู้ทรงคุณวุฒิ เชิงปริมาณ นักศึกษาระดับ 

ปวช. และปวส. สาขา
บริหารธุรกิจ และช่าง
อุตสาหกรรมได้รับความรู้และ
ทักษะวิชาชีพจาก
ผู้ช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาระดับ 
ปวช. และปวส. สาขา
บริหารธุรกิจ และช่างอุต
อุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 

1 พ .ค .  58 – 
31  เม. ย 59 

120,200 ฝ่ายวิชาการ 

11 โครงการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

เชิงปริมาณ อาจารย์สาขาวิชา
ไฟฟ้าก าลัง  จ านวน 16 คน 
อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    
จ านวน 17 คน  
เชิงคุณภาพ ครูได้พัฒนา
คุณภาพตนเองให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงครูได้น า
ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนครูมี
ระดับความพึงพอใจใน
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ   
90  %  
 

1 พ .ค .  58 – 
31  มี.ค. 59 

25,700 ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วิทยากรในการจัดความรู้สู่
ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ อาจารย์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์จ านวน  14 คน  
เชิงคุณภาพ ครูได้พัฒนา
คุณภาพตนเองให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงครูได้น า
ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนครูมี
ระดับความพึงพอใจใน
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 

1 พ  .ค . 58 – 
31  มี.ค. 59 

10,000 ฝ่ายวิชาการ 

13 ด้านพัฒนาผู้เรียนพิธีรับมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา  
2558 

เชิงปริมาณ นักศึกษา จ านวน 
1,043  คน ที่ส าเร็จ
การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีความพึงพอใจ 
และภาคภูมิใจในตนเอง และ
สถาบันไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 
90 
 

1 พ .ค .  58 – 
31  มี.ค. 59 

823,985 ฝ่ายวิชาการ 

14 โครงการศึกษาดูงานปวช .2  เชิงปริมาณ นักเรียน -
นักศึกษาทุกสาขาวิชา   ระดับ 
ปวช. 2  จ านวน  646 คน
อาจารย์   จ านวน 28 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน - 
นักศึกษา ได้รับความรู้ ด้าน
การใช้ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนในพื้นท่ีที่นักเรียน    
ไปศึกษา  นักเรียนมีความ
ประทับใจกับโรงเรียนและมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  90 
 

1พ .ค . 58 – 
31  มี.ค. 59 

151,105 ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
15 ทัศนศึกษาดูงานและปัจฉิม

นิเทศ ปวช .3  ทุกสาขา 
 

เชิงปริมาณ นักเรียน – 
นักศึกษาทุกสาขาวิชา 
ระดับปวช.3 จ านวน 754 
คน อาจารย์ จ านวน 22คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียน -
นักศึกษาได้รับความรู้ด้าน
การใช้ชีวิตประจ าวนัของ
ประชาชนในพื้นที่ที่นักเรียน
ไปศึกษานักเรียนมีความ
ประทับใจกับโรงเรียนและมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  90 

1 พ .ค .  58 – 
31  มี.ค. 59 

526,770   ฝ่ายวิชาการ 
และทุกสาขา 
 

16 ส่งเสริมงานวิจัยของครู 
 

เชิงปริมาณ ครู – อาจารย์
สาขาทุกสาขาวชิา จ านวน  
117 คน น าความรู้ความ
เข้าใจงานวิจัย ไปสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน  
เชิงคุณภาพ ครู – อาจารย์
สาขาทุกสาขาวชิาเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1 พ .ค .  58 – 
31  เม.ย. 59 

35,000 ฝ่ายวิชาการ 

17 โครงการระบบสารสนเทศ เชิงปริมาณ ความพึงพอใจ
ในการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศ คิดเปน็ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ  คณะครู
อาจารย์ สามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
นักเรียนนักศึกษา ผูป้กครอง 
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

1 พ  .ค . 58 – 
31  มี.ค. 59 

39,000 ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
18 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เชิงปริมาณ นักเรียนระดับ 

ปวช.3 จ านวน  528  
คน นักเรียนระดับ ปวส.2 
จ านวน  296  คน  
 เชิงคุณภาพ นักเรียน – 
นักศึกษาทุกสาขาวิชาผ่าน
การทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1 พ .ค . 58– 
31 เม.ย.59 

11,050 ฝ่ายวิชาการ 

19 ทัศนศึกษาดูงานและปัจฉิม
นิเทศ ปวส .2  ทุกสาขา 
 

เชิงปริมาณ นักเรียน-
นักศึกษาทุกสาขาวิชา   
ระดับ ปวส.2  จ านวน  
350   คน  อาจารย์   
จ านวน   15   คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียน-
นักศึกษา ได้รับความรู้ 
ด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของประชาชนในพื้นที่ที่
นักเรียนไปศึกษา  
นักเรียนมีความประทับใจ
กับโรงเรียนและมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  90 

1 พ  .ค . 58 – 
31 เม.ย.59 

358,590 ฝ่ายวิชาการ 
และทุกสาขา 

20 โครงการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

เชิงปริมาณ อาจารย์
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  
จ านวน 16 คน อาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    
จ านวน 17 คน  
เชิงคุณภาพ ครูได้พัฒนา
คุณภาพตนเองให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
ครูได้น าความรู้ใหม่ ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนครูมีระดับความ
พึงพอใจในโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ  90 

1 พ .ค . 58 – 
31 มี.ค. 59 

25,700 ฝ่ายวิชาการ 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
21 กีฬาสีภายใน เชิงปริมาณ  นักเรียน -

นักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีละโว้  จ านวน 
2,727 คน  
เชิงคุณภาพ  นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ 
บุคลากรของโรงเรียน ได้
แสดงออกถึงการท างาน
ร่วมกันและได้แสดง
ความสามารถทางด้าน
กีฬาส่งผลให้มีสุขภาพ 
พลานามัยที่สมบูรณ์ 

1 พ .ค .  58 – 
31 เม.ย.59 

147,500 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

22 งานคืนสู่เหย้าชาวละโว้  2015 เชิงปริมาณ  ศิษย์เก่าทุก
รุ่นที่ส าเร็จการศึกษา
มาร่วมงานคืนสู่เหย้า
มากกว่า 500 คน  
เชิงคุณภาพ ศิษย์เก่าทุก
รุ่นที่ส าเร็จการศึกษา
มาร่วมงานคืนสู่เหย้า                

1 พ .ค .  58 – 
31 เม.ย.59 

485,700 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

23 “12 สิงหามหาราชินี” เชิงปริมาณคณะครู อาจารย์ 
นักเรียน-นักศึกษา จ านวน  
2,727 ทุกคน    
เชิงคุณภาพ 1. เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาร่วมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชนิีนาถฯ 
2. เพื่อสืบทอด
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป  

1 พ .ค .  58– 
31 มี.ค. 59 

15,300 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

24 ปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม”  ระดับ ปวช  .2  
 

เชิงปริมาณ  นักเรียน
จ านวน  646  คน พร้อม
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เชิงคุณภาพนักเรียนเข้าใจ
หลักการและวิธีด าเนนิชีวติ
ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบนั 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค. 59 

34,500 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
25 การรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 
2558 

เชิงปริมาณ 1. คณะครู อาจารย์
เจ้าหน้าท่ี 15 คน  
2. นักเรียน นักศึกษา 100 คน
เชิงคุณภาพ  1. บุคลากรเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี                      
2. บุคลากรสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค. 59 

33,000 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

26 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่
 

เชิงปริมาณ 1. ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีจ านวน 135 คน 
2. นักเรียน  2,727 คน 
เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์บุคลากรของ
โรงเรียน ได้แสดงออกถึงการ
ท างานร่วมกัน และได้แสดง
ความสามารถทางด้าน
นันทนาการส่งผลให้มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ์ 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค. 59 

113,800 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

27 ค่ายสัมพันธ์ระดับ ปวช.1 
 

เชิงปริมาณ  นักเรียนจ านวน  
629  คน พร้อมเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
เชิงคุณภาพนักเรียนเข้าใจ
หลักการและวิธีด าเนินชีวิตให้
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค.59 

268,000 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

28 ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณนักเรียน นักศึกษา
ท้ังหมดของวิทยาลัยจ านวน 
2,727 คน ได้มีโอกาสเลือกคน
ท่ีมีความเหมาะสมเพื่อท าหน้าท่ี
เป็นประธานและคณะกรรมการ
นักเรียน นักศึกษาของโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ ผู้ท่ีลงสมัครเลือกตั้ง
ประธานและคณะกรรมการ
นักเรียน ได้มี โอกาสน าเสนอ
แนวคิดในการท่ีจะน าไปสู่การ
พัฒนาวิทยาลัยให้มีความส าเร็จ 
ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งรู้จัก
คิด วิเคราะห์ ท่ีจะเลือกประธาน
และคณะกรรมการตามความ
สมัครใจอย่างมีเหตุผลและตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค.59 

2,150 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 



24 

 

 

ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
29 วันส าคัญทางศาสนา )วัน

อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ คณะครู – 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักการ
ภารโรง นักเรียน–นักศึกษา 
จ านวน 2,727 คนเชิง
คุณภาพ นักเรียน – 
นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีนักเรียน -  
นักศึกษาสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะนักเรียน –
นักศึกษาเห็นความส าคัญ 
ของขนบธรรมเนียม
ประเพณี นักเรียน – 
นักศึกษา ได้ร่วมกันรักษา
และสืบทอดขนมธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของไทย 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค.59 

17,748 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

   

30 รับขวัญนักศึกษาใหม่ระดับ 
ปวส .1 To Be Number One 

เชิงปริมาณ  นักเรียน
จ านวน 348   คน พร้อม
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เชิงคุณภาพ นักเรียน
เข้าใจหลักการและวิธี
ด าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค.59 

16,500 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

31 วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม เชิงปริมาณ คณะครู 
อาจารย์ นักเรียน-
นักศึกษา โรงเรียน
เทคโนโลยีละโว้จ านวน 
2,727 คน    
เชิงคุณภาพ 1. เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาร่วม
ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิ 
คุณของพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 2. เพ่ือสืบ
ทอดนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 
 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค.59 

31,150
  

ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 
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ล าดับ ชื่องาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
32 ลอยกระทง เชิงปริมาณ คณะครู 

อาจารย์เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา 250  คน 
เชิงคุณภาพ 1. บุคลากร
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ที่ดี                      
2. บุคลากรสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

1 พ .ค .  58 – 
31 มี.ค. 59 

36,000
  

ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

33 ประชุมผูป้กครอง      เชิงปริมาณ  นักศึกษา 
จ านวน2,727 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษา
พัฒนาวิชาการให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ 
พัฒนาวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล 
 

ม.ค. 59 – 
ก.พ. 59 

20,000 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 

34 วันไหว้คร ู เชิงปริมาณ นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
จ านวน 2,727คน  
เชิงคุณภาพ นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
ทุกคนมีจิตส านึกอันดีงาม
ได้แสดงออกถึงการเคารพ
ครู -อาจารย์ และผู้มี

พระคุณ ตลอดจนได้สืบ
สานประเพณีอันดีงามให้
คงอยู่ 

พ.ค. 58 –  
มิ.ย.58 

165,640 ฝ่ายบริการและ
สัมพันธ์ชุมชน 
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แผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

เป้าหมาย 
แผนงาน  

(กลยุทธร์ะดับสถานศึกษา( 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

 
1.พัฒนาครูให้มี
ความรู้
ความสามารถ
สอดคล้องกับวิชาที่
สอนและวิชาชีพ 
2.ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้จากการใช้
เครื่องมือ  อุปกรณ์  
สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพให้ได้
ตามมาตรฐานสากล 
3.ผู้เรียนมี
จรรยาบรรณตาม
สาขาวิชาชีพ 
 
 

1.ครูทุกคนมีใบประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
)ใบประกอบวิชาชีพครู( 

2.ครูทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย  20  
ชั่วโมงต่อปี 

3.บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตามภาระงานที่
รับผิดชอบอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.งบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ 

5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผล
การประเมินความพึง
พอใจจากสถาน
ประกอบการเฉลี่ย  
3.51-5.00  

6.ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานท ามี
ผลการประเมินความพึง
พอใจจากสถาน
ประกอบการเฉลี่ยร้อย
ละ  3.51-5.00  

พัฒนาบุคลากรและ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาครู 
    1.1 เทคนิคการสอน  
    1.2 การท าวิจัย 
    1.3 ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ

ในสาขาวิชาที่สอน 
    1.4 การผลิตสื่อ นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ 
    1.5 ศึกษาดูงาน

สถานศึกษา/หน่วยงานต้น
สังกัด 

    1.6 การประชุมสัมมนา
ประจ าปี 

     1.7 ตรวจสุขภาพประจ าปี 
     1.8 สนับสนุน/ส่งเสริมให้

ครูไปศึกษาอบรมเพ่ือรับใบ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
)ใบประกอบวิชาชีพครู( 

2. โครงการจัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ์เครื่องมือการสอน 

3. โครงการจัดนักเรียนเข้า
ฝึกงานกับสถาน
ประกอบการ 

    3.1 ปฐมนิเทศการฝึกงาน 
    3.2 การนิเทศการฝึกงาน 
    3.3 สัมมนาหลังการฝึกงาน 
4. โครงการจัดการเรียนการ

สอนระบบทวิภาคี 
    4.1สรรหาสถาน

ประกอบการที่มีคุณภาพ 
    4.2 ประชุมสัมมนาระหว่าง

สถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ   

    4.3 ท าความร่วมมือ 
(MOU) 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธร์ะดับสถานศึกษา( 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

    4.4 นิเทศติดตาม 
    4.5 ประเมินผู้เรียน 

4.ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและมี
จิตอาสาในการ
ให้บริการวิชาชีพ
และร่วมอนุรักษ์
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

7.จ านวนโครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม
แยกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา / 
สาขาวิชา/ สาขางาน 

8.ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมจ าแนก
ตามหลักสูตรประเภท
วิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน 

ส่งเสริมคุณธรรม   
จริยธรรม  และจิตอาสา 

5. โครงการอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม 

6. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

5.มีโครงการ
ให้บริการวิชาการ
วิชาชีพร่วมกับ
หน่วยงานและ
ชุมชนต่างๆ 

9.จ านวนโครงการที่เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน  จ าแนก
ตามประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

10.ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชน  จ าแนก
ตามประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน 

11.จ านวนหน่วยงานที่
ขอรับบริการวิชาการ
จากวิทยาลัย 

บริการวิชาชีพสู่ 
ชุมชน 

7.โครงการบริการวิชาชีพสู่  
    ชุมชน 
8.โครงการให้ความรู้ทางด้าน 
    วิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ 

6.ผู้เรียนมีความรู้
และสมรรถนะตาม
สาขาวิชาชีพและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ 

12.ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

13. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผ่านเกณฑ์ 

   การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่

พัฒนาผู้เรียนและการ 
จัดการเรียนการสอน 

9.โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

10. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

    10.1 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

    10.2 การจัดการเรียนรู้ตาม
แผน 

    10.3 การวัดประเมินผล
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธร์ะดับสถานศึกษา( 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

ผ่ านการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านการอาชีวศึกษา )V-
NET( 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลการประเมินความพึง
พ อ ใ จ จ า ก ส ถ า น
ประกอบการเฉลี่ย  

   3.51 – 5.00 
16. ร้อยละของผู้ส าเร็จ

การศึกษาท่ีมีงานท า 

ผู้เรียน 
    10.4 การนิเทศ ติดตาม

ประเมินผล และปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

11. โครงการสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

    11.1 กิจกรรมฝึกงานกับ
สถานประกอบการ 

    11.2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี/เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

12. โครงการสอบ  V-NET 
13. โครงการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ 
14. โครงการจัดการเรียนซ่อม

เสริม 
7.ผู้เรียนได้เรียนรู้

วัฒนธรรม
ประเพณีของกลุ่ม
ประชาคม
อาเซียน 

8.ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านภาษา 

17.ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน 

พัฒนาการเรียนรู้สู่ 
ประชาคมอาเซียน 

15. โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

16. โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ 

9.มีโครงการ
นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  
งานวิจัย  ของครู
และนักศึกษา 
10.มีการน า
โครงงาน  
นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งาน

18. จ านวนโครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ และงาน 
สร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัย ของนักเรียน
จ าแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน  

19. จ านวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ หรือ

ส่งเสริมการพัฒนา 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  งานวิจัย 

17. จัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการครูและผู้เรียน
ประจ าปี 

    17.1 ประกวดโครงงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

    17.2 ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ 

    17.3 จัดนิทรรศการครูและ
ผู้เรียน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธร์ะดับสถานศึกษา( 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

สร้างสรรค์  
งานวิจัยไปใช้
ประกวดและ
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

งานวิจัย ของครู  
จ าแนกตามหลักสูตร
ประเภทวิชา/
สาขาวิชา/สาขางาน  

20. จ านวนผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย ของ
สถานศึกษาที่มีการ
น าไปใช้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด 

21. จ านวนผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  
ของสถานศึกษาท่ี
เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
25 ของจ านวน
ผลงานทั้งหมด 

22. จ านวนผลงาน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัย  
ของสถานศึกษาท่ี
ได้รับรางวัล ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด 

 
 
 
 
 

    17.4 ส่งเสริมการน าผลงาน
ที่มีคุณภาพไปใช้ เผยแพร่ 
และส่งเข้าประกวดภายนอก
สถานศึกษา 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
เป้าหมาย 

แผนงาน  
(กลยุทธร์ะดับสถานศึกษา( 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

11.สถานศึกษามี
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน
อาชีวศึกษาที่เป็น
ระบบ 

23. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภ าพภาย ใน โ ด ย 
ต้นสังกัด มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก 

 

ระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 

18. โครงการจัดท าระบบ  
     ฐานข้อมูลสารสนเทศของ 
     สถานศึกษา  
19.โครงการจัดเตรียมความ 
     พร้อมรับการประเมิน 
     คุณภาพภายในและ  
     ภายนอก 

12.ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารให้
กว้างขวางขึ้น 
13.ลดการออก
กลางคันของ
นักศึกษา 

24.จ านวนสถานศึกษาที่
ท าการแนะแนว 

25.ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าศึกษาต่อจ าแนก
ตามหลักสูตรประเภท
วิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน  

26.ร้อยละของนักศึกษาที่
ออกกลางคันจ าแนก
ตามหลักสูตรประเภท
วิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน  

การติดตามดูแล 
 ช่วยเหลือนักศึกษา 

20. โครงการดูแลช่วยเหลือ  
      นักเรียน 
    20.1 กิจกรรมติดตามดูแล

นักเรียน 
    20.2  กิจกรรมการลดการ

ออกกลางคันของนักศึกษา 
    20.3  กิจกรรมแนะแนว

และให้ค าปรึกษา 
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3. รายงานด้านงบประมาณ 
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา2558 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 
งบประมาณรับ - จ่าย ระหว่างวันที่  1 พ.ค. 58– 30 เม.ย. 59 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
รายการ บาท รายการ บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,651,511 เงินเดือนครู 31,644,131  
ค่าธรรมเนียมอื่น 2,493,149 เงินเดือนบุคลากรอื่น 1,918,349  
งินอุดหนุนเปน็ค่าใช้จา่ยรายหัวเ 
นักเรียน 

31,288,704 ค่าตอบแทนครูและบุคลากร -  

      - เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 1,877,644  
      - เงินอุดหนุน  งบจัดหา/พฒันาเครื่องมือ 

อุปกรณ์ สื่อการสอน วัสดุฝึก 
  -ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 
  -ส าหรับการบริการวชิาการและ
วิชาชีพ 
  -ส าหรับการบริหารจัดการทั่วไป 

 
 

2,758,231 
 

230,500 
 

542,966 

 

เงินบริจาค  815,126 สนับสนนุงบในการส่งเสริมครูและ
ผู้เรียนจัดท า ด าเนนิการจัดการ
ประกวดและจัดแสดงโครงการ 
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1,149,300  

รายได้หรือมูลค่าของผลผลิต 
ผลงานจากการใช้วัสดฝุึกในการ
จัดการเรียนการสอน 

717,140 งบด าเนนิงานตามโครงการดา้น
การปลูกฝังจิตส านึก และกิจกรรม
เสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

1,150,100  

  งบพัฒนาบุคลากร 550,700  
  ค่าสาธารณูปโภค 3,478,537  
อื่นๆ  1,051,520 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 5,385,043  

รวมรับ 56,017,150 รวมจ่าย 50,685,501  
 


