
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 สารสนเทศเพื่อการรายงาน 
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5.1 สรุปผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนา 

ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและ
ประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร 
 

  โรงเรียนมีการส่งเสริมการฝึกงานและการฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนไดฝ้ึกทักษะ กระบวนการคิด การจดัการการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิต
หรือภาคบริการหลงัจากผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดปฏิบตัิเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งนีเ้พื่อเปดิ
โอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับการปฏิบตัิงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ทีท่ันสมัย และบรรยากาศการท างานทาง
ธุรกิจที่ต้องแข่งขันในการรักษาคณุภาพ และมาตรฐานของงาน รวมทั้งการท างานร่วมกัน ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏบิัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็นและเกิดการใฝรู่้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคตทิี่ดใีน
การท างานและการประกอบอาชีพอิสระ 

2 ผู้เรียนยึดมัน่ในสจัธรรม มีวิริยะ

อุตสาหะรับผดิชอบต่อสังคม 

  โรงเรียนส่งเสริมใหผู้้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่เปน็ไปตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ด้านผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษาก าหนดมีผลท าให้ เปน็ที่ยอมรบัของชุมชนและท้องถิ่น 

3 สถานศึกษามีหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 

  โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุง่เนน้ความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนโดย
ค านึงผูเ้รียนเป็นส าคัญ สนบัสนุนส่ือ อุปกรณ์ เครื่องมือ ส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม 
และปรับประยุกต์ใช้ได้สมประโยชน์ ทันต่อการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก  มีผลท าผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มคีุณภาพอันหมายถึงเป็นคนดี เป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมคีวามสุข 
บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บรบิทสังคมโลกรวมทั้งเพิ่มศกัยภาพในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
ส่ือสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพือ่สมรรถนะในการแข่งขัน 
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ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

4 สถานศึกษาจัดกจิกรรมพัฒนา

ผู้เรียนตามเกณฑ ์

 

 

  โรงเรียนได้สนบัสนุน  ส่งเสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมแนะแนว เปน็กิจกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คดิแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ 
สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้รูจ้ักและเขา้ใจผู้เรียน ทั้งยงัเปน็กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
-กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมทีมุ่่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผูน้ า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจทีเ่หมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ไดป้ฏบิัติด้วยตนเองในทุกขัน้ตอน 
-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่นตามความสนใจในลกัษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และ
การมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ 
-กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้มีผลท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ 

5 สถานศึกษาให้การบริการวิชาชีพสู่

สังคม 

 

  สาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 4 สาขาวิชาได้ออกให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน  องค์กร หน่วยงานและสถานศึกษาอื่นเพื่อพัฒนาความรู้และ

ทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัตงิานจริง ดังนี ้

สาขางานยานยนต ์

  1.    26-27   มิถุนายน  2558  คณะครูและผูเ้รียน   จ านวน  18  คน  ออกหน่วยใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ  

ณ วัดนักบุญเปาโล   บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง   จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  

ใช้เวลาในการท างานประมาณ 14  ช่ัวโมง 
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ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

    2.  11  กันยายน  2558  คณะครูและผู้เรียน   จ านวน 19  คน  ออกหน่วยใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ณ โรงเรียนบ้านโพน

ก่อ  ต.รามราช   อ.ท่าอุเทน   จ.นครพนม  งานที่ใหบ้ริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกบังานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการท างาน

ประมาณ 7  ช่ัวโมง 

3.  25  พฤศจิกายน  2558  คณะครูและผู้เรียน  จ านวน 20  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 

4.  19  มกราคม  2559   คณะครูและผู้เรียน  จ านวน  22  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 

 
สาขางานเครื่องมอืกลและซอ่มบ ารุง 
 1.   26-27   มิถุนายน  2558  คณะครูและผูเ้รียน   จ านวน  17  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  

ณ วัดนักบุญเปาโล   บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง   จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  

ใช้เวลาในการท างานประมาณ 14  ช่ัวโมง 

2.  11  กันยายน  2558  คณะครูและผู้เรียน   จ านวน 18  คน  ออกหน่วยใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ณ โรงเรียนบ้านโพน

ก่อ  ต.รามราช   อ.ท่าอุเทน   จ.นครพนม งานทีใ่หบ้ริการเปน็งานที่เกี่ยวข้องกบังานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการท างาน

ประมาณ 7  ช่ัวโมง 
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ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

    3.  25  พฤศจิกายน  2558  คณะครูและผู้เรียน  จ านวน 19  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 

4.  19  มกราคม  2559   คณะครูและผู้เรียน  จ านวน   20  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 

สาขางานเชื่อมโลหะ   
    1.   26-27   มิถุนายน  2558  คณะครูและผูเ้รียน   จ านวน  18  คน  ออกหน่วยใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ  

ณ วัดนักบุญเปาโล   บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง   จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  

ใช้เวลาในการท างานประมาณ 14  ช่ัวโมง 

2.  11  กันยายน  2558  คณะครูและผู้เรียน   จ านวน   20  คน  ออกหน่วยใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ณ โรงเรียนบ้านโพน

ก่อ  ต.รามราช   อ.ท่าอุเทน   จ.นครพนม งานทีใ่หบ้ริการเปน็งานที่เกี่ยวข้องกบังานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการท างาน

ประมาณ 7  ช่ัวโมง 

3.  25  พฤศจิกายน  2558  คณะครูและผู้เรียน  จ านวน 20  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 
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ที ่ เป้าหมาย 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

    4.  19  มกราคม  2559   คณะครูและผู้เรียน  จ านวน 22  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ใหบ้ริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกบังานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 

สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 

1.   26-27   มิถุนายน  2558  คณะครูและผูเ้รียน   จ านวน  23  คน  ออกหน่วยใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ  

ณ วัดนักบุญเปาโล   บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง  อ.เมือง   จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  

ใช้เวลาในการท างานประมาณ 14  ช่ัวโมง 

2.  11  กันยายน  2558  คณะครูและผู้เรียน   จ านวน  22  คน  ออกหน่วยใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพ ณ โรงเรียนบ้านโพน

ก่อ  ต.รามราช   อ.ท่าอุเทน   จ.นครพนม งานทีใ่หบ้ริการเปน็งานที่เกี่ยวข้องกบังานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการท างาน

ประมาณ 7  ช่ัวโมง 

3.  25  พฤศจิกายน  2558  คณะครูและผู้เรียน  จ านวน  24  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 

4.  19  มกราคม  2559   คณะครูและผู้เรียน  จ านวน   26  คน  ออกหน่วยให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  ณ วัดโพธ์ิชัย บ้าน

แพงสะพัง  ต.รามราช  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม  งานที่ให้บริการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในแผนกวิชา  ใช้เวลาในการ

ท างานประมาณ 7  ช่ัวโมง 
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6 สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย 

 

  - ส่งเสริมสนับสนุนโครงงานทางวิชาชีพหรือส่ิงประดิษฐข์องผูเ้รียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์และส่ือในการจัดการเรียนการ
สอน        
- ส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมส่ิงประดษิฐ์งานวิจัยของครูและได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นในประเทศ
และการจัดการเรียนการสอน        
 

7 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและการจัดการ

สถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์กว้างไกล บริหารงานแบบธรรมาภิบาล  ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพร้อมทั้งได้
เชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกร่วมบริหาร 

8 สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุ

เป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธ

กิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ

สถานศึกษา 

  สถานศึกษามีแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัตงิานประจ าปี  มคีณะกรรมการบริหารโรงเรียนและบคุลากรทุกคนร่วมจัดท า  
บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบตัิไดต้าม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจโรงเรียนอย่างครบถ้วนและมีการประเมินความพึงพอใจได้
ในระดบัดีมาก  
 
 
 

9 สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริม

ผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมี

ส่วนร่วมทางการศึกษา 

 

  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาการตามที่ครูได้รบัผิดชอบในแต่ละสาขางานตามสถานประกอบการต่างๆ 
และโรงเรียนจัดอบรมภายในโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก  และมีโครงการพัฒนาครูได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ปีละ  2  
คน  พร้อมทั้งจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการมากกว่า  15  แห่ง ในประเทศ  นักเรียน ปวช. 3 ทุกคนผ่านการฝึก
ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า  300  ช่ัวโมง  ทุกสาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ
พร้อมทั้งได้เชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอน 
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10 นักเรียนมคีุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 

 

 

 

   
ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา สามารถไปท างานทีต่่างประเทศได้  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพอันหมายถึง
เป็นคนดี เป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้บรบิท
สังคมโลกรวมทั้งเพิ่มศักยภาพในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะ
ในการแข่งขัน 

11 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพ 

  โรงเรียนมเีครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีหลักสูตรที่เหมาะสมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรว่มกับสถาน
ประกอบการ พร้อมพัฒนาครใูหก้้าวทันเทคโนโลยีเพื่อจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ฝึก
ปฏิบตัิจรงิ  นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ 

12 สถานศึกษาเปน็สังคมคุณธรรม ภูมิ

ปัญญา และการเรียนรู ้

  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนคินครพนม จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน ซ่อมบ ารุงบ้าน โรงเรียน ประตบู้าน 
รถจักรยานยนต์ เครื่องจักกลการเกษตร  พร้อมแนะน าให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

13 การจัดการของสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตาม

หลักธรรมาภิบาล 

  โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารงาน มีบทพรรณนางาน มีคู่มือปฏบิัตงิาน มีแผนพัฒนาโรงเรียนในระยะ 5 ปี มีแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ านวยการ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 38 ตาราง สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

หมายเหตุ อ้างอิงงานนโยบายและแผน 
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14 สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับเครือข่ายในการ
พัฒนาการศึกษา 
 
 

   
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนคินครพนม  เป็นโรงเรียนการกุศล  บรหิารงานโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย  จึงมี

โรงเรียนในเครือข่ายให้การสนับสนุน  สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู สมาพันธ์สมาคมศิษยเ์ก่า  ให้การสนับสนุน 

โรงเรียนให้การสนับสนนุเชิญผูเ้ช่ียวชาญด้านวิชาการในสาขาวิชาที่โรงเรียนไดจ้ัดการเรียนการสอน 


