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ส่วนที่ 1 ประวัติและภาพรวม 

 
1.1 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ก่อต้ังขึ้นโดยภราดาวิจารณ์  ทรงเสี่ยงชัย  เป็นโรงเรียนน้องใหม่ 
ล าดับที่ 14 ในจ านวน 14  โรงเรียน  ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดท าการเรียน
การสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จ านวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน  คือ 
สาขางานยานยนต์ สาขางานเคร่ืองมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
ด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ านวนไม่เกิน 120 คน เข้าเป็นนักเรียนประจ า  ท าการ
เรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษส าหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และความสนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น 

ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดท าการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดยใช้
ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม”  ในปีการศึกษา  2544  โดยนายเทพอวยชัย  ศรัยกิจ เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน ได้ด าเนินการขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอาชีพ
อัสสัมชัญนครพนม ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่  นพ.4/2544     โดยใช้ชื่อโรงเรียน
ว่า   “โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม”  มาจนถึงปัจจุบัน   

ปัจจุบัน มีนายโชคชัย  ทรงเสี่ยงไชย เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นแนวในในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งก าลังกาย ก าลังใจและก าลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นที่
ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
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1.2 สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
      -  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม    รหัสสถานศึกษา 48100014 
     -  ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง   วันที่   1   เดือน    มิถุนายน  พ.ศ. 2544 
     -  ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  107    หมู่ที่ 5   ถนนนครพนม-หนองคาย  ต าบล เวินพระบาท   
               อ าเภอ ท่าอุเทน   จังหวัด นครพนม       รหัสไปรษณีย์  48120   

    โทรศัพท์  0-4253-5102, 0-425305058  โทรสาร  0-4253-5102          

            E-mail :  np_atsn@yahoo.com   Website : www.atsn.ac.th 
 

แผนผังสถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:np_atsn@yahoo.com
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
หลักสูตรที่เปิดสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1  ประเภทวิชา  คือ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  4  สาขาวิชา  

1.  สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานยานยนต์ 
2.  สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเคร่ืองมือกล 
3.  สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 
4.  สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเคร่ืองเรือและตกแต่งภายใน 

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ  2553  จ ำแนกตำมสำขำวิชำ  มีดังนี้  

สาขาวิชา จ านวนนักเรียน  (คน) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
สาขาวิชาเคร่ืองกล 16 14 13 
สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 12 13 9 
สาขาวิชาโลหะการ 8 6 6 
สาขาวิชาการก่อสร้าง  6 4 5 

รวม 42 37 33 

รวมทั้งสิ้น 112 

ข้อมูล ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2554 

1.4  ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1. ผู้อ านวยการ 1 - 1 
2. รองผู้อ านวยการ 1 - 1 
2. ครูผู้สอน 13 3 16 
3. บุคลากรสายสนับสนุน - - - 
3. พนักงาน 7 6 13 
รวมทั้งหมด 22 9 31 
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1.5  ข้อมูลทรัพยากร 
 อาคารเรียนรวม 1 หลัง  อาคารโรงฝึกงาน  3 หลัง  ห้องสมุด 1 หลัง  ห้องน้ าห้องส้วม 1 หลัง  อาคาร
อ านวยการ 1 หลัง  สนามกีฬา 1 สนาม เรือนนอนนักเรียน 3 หลัง  อาคารเอกนกประสงค์  2  หลัง ห้อง
คอมพิวเตอร์  1  ห้อง   
 
1.6  ข้อมูลชุมชน (หมู่บ้านปากทวย) 
 บ้านปากทวย  หมู่ที่  5  ต าบลเวินพระบาท  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้สลับ
ทุ่งนา  เมื่อ พ.ศ.  2475  เร่ิมแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้ าทวย  ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าโขง  จึงได้เรียกชื่อ
หมู่บ้านว่า  บ้านปากทวย  ต่อมาได้เกิดน้ าท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจ า  เมื่อ พ.ศ.  2481  จึงได้ย้ายจากริม
ปากน้ าทวยมาอยู่ในที่ตั้งข้างวัดป่า  คือ  วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน  และเมื่อปี พ.ศ.  2490  ได้จัดต้ังเป็นหมู่บ้านที่  13  
ของหมู่บ้านรามราช  ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้  ต่อมาได้
ขึ้นกับต าบลเวินพระบาท  หมู่ที่  5  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ชื่อ  นายกมล  พงษ์ภักดี    ตอ่มากระทรวงมหาดไทยได้
แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็นหมู่บ้าน  อพป.  ปี พ.ศ.  2514       
 บ้านปากทวย  หมู่ที่  5  อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม  ระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร  และห่างจาก
อ าเภอท่าอุเทน  ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับป่าไม้และทุ่งนา  มี
อาณาเขตติดต่อ  คือ 
 ทิศเหนือ   จดกับบ้านธาตุ  ต าบลโนนตาล 
 ทิศใต ้    จดกับบ้านเชียงยืน  หมู่ที่  4 
 ทิศตะวันออก   จดกับแม่น้ าโขง  ตรงข้ามกับบ้านโพนค า  สปป.ลาว 
 ทิศตะวันตก   จดกับบ้านนาสีดา  หมู่ที่  6 
 
แบ่งพื้นท่ี  ดังนี้ 
 พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  ประมาณ  4,882  ไร ่
 พื้นที่อาศัย   ประมาณ     220  ไร ่
 พื้นที่ทางการเกษตร  ประมาณ   2,199  ไร ่
 พื้นที่สาธารณะ   ประมาณ      54  ไร ่
 พื้นที่ป่าชุมชน   ประมาณ      24  ไร ่
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ประชากรและภาษา 

 ปัจจุบันบ้านปากทวย  หมู่ที่  5  มีประชาการทั้งหมด  จ านวน  215  ครัวเรือน  รวมทั้งครอบครัวคนลาว 
จ านวน  3  ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งสิ้น  1,129  คน  แยกเป็นชาย  548  คน  เป็นหญิง  581  คน   
 ภาษาที่นิยมใช้ในท้องถิ่น  ได้แก่  ญ้อ  ภูไท  ท้องถิ่น  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาลาวบางส่วน 

อาชีพและรายได้ 
 อาชีพหลัก  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าสวน 

อาชีพรอง  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  การประมงจากแม่น้ าโขง  ทอผ้าพื้นเมือง  ผ้ามุก   
กลุ่มท าหมวก  กลุ่มท าแหนม   
รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี  ประมาณ  35,000  บาท 

 
1.7  เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน   

1.  เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดยไม่
หวังผลก าไร 

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544 จัดโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลเวินพระบาท 

3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์  ประจ าปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวินพระบาท 

4. ร่วมกับทางอ าเภอท่าอุเทน จัดท าเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจ าปี 
2546 

5. ร่วมกับทางอ าเภอท่าอุเทน จัดท าเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2547 

6. ร่วมกับทางอ าเภอท่าอุเทน จัดท าเรือไฟ เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล ชมเชย 
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2547 

7. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2547 
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจ าปี 2549 
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน 

จังหวัดนครพนม ประจ าปี 2550 
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10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครพนม ประจ าปี 2550 

11. ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งรถประหยัดน้ ามันเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ ที่กรุงเทพฯมหานคร ปี 2550 

12. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2551 
13. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ใน

การแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 คร้ังที่ 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2551  

14. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2551 

15. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  6  ระหว่างวันที่  1-8 เมษายน 2552  ได้
รางวัลอันดับที่  4 

16. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ  คร้ังที่  15  ระหว่างวันที่  3-18 สิงหาคม 2552  ณ  
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม  (ร่วมกับโรงเรียนโคตรบูรณ์) 

17. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  27-29 ตุลาคม 2552  ณ 
สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ได้รับรางวัล  1   เหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 200  เมตร  และ  2  
เหรียญทองแดงในการแข่งขันวิ่ง  100  เมตรและ  1,500  เมตร 

18. ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวันเอดส์โลก  ระดับอ าเภอโดยโรงพยาบาลอ าเภอท่าอุเทน  ณ 
วัดโพธิ์ชัย  อ าเภอท่าอุเทน  วันที่  3  ธันวาคม  2552 
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ส่วนที่ 2 สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
2.1 ปรัชญาของโรงเรียน 

ปรัชญา (Philosophy) 
1.  จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 
2.  มนุษย์ทุกคนต้องท างาน   ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ  (LABOR OMNIA VINCIT ) 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
                 บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  พัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความสุข  
ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย จิตสาธารณะ และปฏิบัติตามจิตตารมณ์      

ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและประยุกต์การสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้ถูกต้อง 
5. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
6. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีผลงานทางด้านวิชาการ/ดนตรี/ศิลปะ/กีฬา/ศิลปวัฒนธรรม

ไทย/ท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจิตตารมณ์ของนักบุญ

หลุยส์ มารีย์ 
8. ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน 
9. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มี อาคาร สถานที่ ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ สื่อ เทคโนโลยี 

แหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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10. สนับสนุนให้เกิดการประสานและความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กร และ
ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 

 
1.  เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 
2.  เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากร
ของโรงเรียน  
3.  เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการด้านอ่ืน ๆ  แก่ชุมชน 
4.  เพื่อรับเด็กยากจน และด้อยโอกาสให้มาพักในโรงเรียน  และศึกษาที่โรงเรียนจนจบหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)  
5.  เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางการศึกษา  เศรษฐกิจของท้องถิ่น  และภูมิภาค
ของประเทศ 
6. เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการให้การศึกษาแก่เยาวชน และยังเป็นการกระจายความช่วยเหลือในด้าน
การศึกษาให้แผ่ออกไปให้กว้างมากขึ้น 
7.  เพื่อปลูกฝังและสร้างสรรค์เยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามจิตตารมย์ของนักบุญหลุยส์  มารี  กรีญอง  
เดอ  มงฟอร์ต ในการประกอบอาชีพ  และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
8. เพื่อให้เยาวชนที่ส าเร็จการศึกษาน าวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะใน
ภูมิล าเนาของตนเอง 
9.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการศึกษา  การศาสนาและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม 
10.  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้านเท่าที่จะท าได้ 
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 2.3 โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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2.4  ลักษณะการด าเนินงานของโรงเรียน (การบริหารงาน/การจัดหลักสูตร) 

 โรงเรียนได้เปิดท าการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน  (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  หลักสูตรที่เปิดสอน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1  ประเภท
วิชา  คือ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  4  สาขาวิชา  

1.  สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานยานยนต์ 
2.  สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง สาขางานเคร่ืองมือกล 
3.  สาขาวิชาโลหะการ   สาขางานเชื่อมโลหะ 
4.  สาขาวิชาการก่อสร้าง   สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 

       1.  คัดเลือก 
       2.  สัมภาษณ ์

นักเรียน  ATSN 

โรงเรียนด าเนินการจัดหา 

แหล่งเงิน 

งบประมาณจากมูลนิธิคณะ 
เซนต์คาเบรียล 

เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 

เงินบริจาคจากบคุคลทั่วไป 

อื่น ๆ 

จัดการศึกษาระดับ ปวช. 
(อุตสาหกรรม) 

ช่างยนต ์

ช่างกลโรงงาน 

ช่างเชื่อมโลหะ 

อาชีพ / สังคมท่ีด ี

ช่างเครื่องเรือนฯ 

- ที่พักอาศัย   -      อาหาร 
- ดูแลสุขภาพ   -      ชุดนักเรียน 
- อุปกรณ์การศึกษา / การกีฬา    -      ความรู้ทางวิชาการ 
- อาชีพเสริม (เกษตรกรรม)  -      อบรมลักษณะนิสัย 
-      แหล่งงานหรือสถาบันประกอบการ รองรับหลงัจบการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี  1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ข้อก าหนด  1   สถานศึกษาจัดการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในเร่ืองต่อไปนี้ 
ข้อก าหนดที่ 1.1 ความรู้และทักษะวิชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
ไป 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดตามชั้นปี 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียน ทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผ่านเกณฑ์การพ้นสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร 

ดี               มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้        ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง   น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้ก าหนดกรอบอัตราครูผู้สอนให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับจ านวน
นักเรียนในแต่ละสาขา จัดโครงการทางวิชาการวิชาชีพที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อให้มี
ศักยภาพในการจัดกิจรรมการเรียนการสอน จัดสรรงบประมาณส าหรับวัสดุฝึก งบประมาณส าหรับกิจกรรมทาง
วิชาชีพและกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนและงบประมาณส าหรับจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยการ
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนได้จัดแผนการเรียนและกระบวนการเรียนการสอนตามโครงสร้างของหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร
ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ  ก าหนดครูผู้สอนให้ตรงตามสาขาวิชาและมีจ านวนพอเพียงต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้ครูจัดท าแผนการสอน  บันทึกการสอน จัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ  จัดการ
เรียนการสอนหลากหลายวิธี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนการสอนโดยยึดนโยบายปรับวิธีเรียน  เปลี่ยน
วิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ  ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  มุ่งเน้นเรียนเป็นเร่ือง  เรียนเป็นชิ้นงาน  
เรียนเป็นโครงการ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักวิเคราะห์  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน าผลไปพัฒนาผู้เรียน  
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและแก้ปัญหาการเรียนการสอน จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้ านคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้สามารถ ก ากับ ติดตาม ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดโดยก าหนด
ชั่วโมง Hoom Room  ในตารางสอน  อาจารย์ที่ปรึกษาจะพบผู้เรียนทุกสัปดาห์ได้ให้ค าแนะน า แก้ปัญหาและ
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  นอกจากนี้ โรงเรียนได้ให้ผู้เรียนได้ฝึกงานกับสถานประกอบการ 
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เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
และการฝึกทักษะของผู้เรียน  
 กิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้แก่ 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
3. กิจกรรมแข่งขันทักษะภายใน 
4. นโยบายปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  และปฏิรูปวิธีสอบ 
5. กิจกรรมสอนแบบบูรณาการ เรียนเป็นเร่ือง  เรียนเป็นชิ้นงาน  เรียนเป็นโครงการ 
6. กิจกรรมจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ 
7. กิจกรรมครทูี่ปรึกษาพบผู้เรียน 
8. กิจกรรมประเมินตามสภาพจริง 
9. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
10. กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
11. กิจกรรมฝึกงานในสถานประกอบการ 

 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 โรงเรียนได้ด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  พบว่ามีครูทุกคน
ที่จัดท าการเรียนการสอนได้ท าการปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาทุกรายวิชา
เพื่อน าไปจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  และได้จัดท าเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการปฏิบัตจิริงในสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  มีการจัดท าโครงงาน  นวัตกรรม  ส่งผลให้
ผู้เรียนร้อยละ  99.06  ในแต่ละชั้นปี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดทุกชั้นปี  ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์  ดี 
 
 
 
 
ตารางท่ี  1 ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนที่ก าหนดตามชั้นปี 
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ชั้นปีที ่
สาขาวิชา  /  จ านวนผู้เรียน 

รวม ปวช.  เครื่องกล เครื่องมือกล 
และซ่อมบ ารุง 

โลหะการ การก่อสร้าง 

1 

ลงทะเบียน 16 12 8 7 43 
ผ่านเกณฑ ์ 16 12 8 6 42 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 85.71 97.67 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

2 

ลงทะเบียน 14 13 7 4 38 
ผ่านเกณฑ ์ 14 13 6 4 37 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 85.71 100 97.36 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

3 

ลงทะเบียน 13 9 6 5 33 
ผ่านเกณฑ ์ 13 9 6 5 33 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 
ผลการประเมิน ดี ดี ด ี ดี ดี 

รวมทุกชั้นป ี

ลงทะเบียน 43 34 21 16 114 
ผ่านเกณฑ ์ 43 34 20 15 112 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 95.23 93.75 98.24 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

1 ดี จุดเด่น 
1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในอัตราที่
สูงมาก 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน  ให้มีความสามารถในการคิดแบบอองค์รวม 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้  ทักษะทางวิชาชีพ    และวิชาการให้
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มากยิ่งขึ้น 
3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน เพื่อลดความเสี่ยง
ต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
 

 

ข้อก าหนดที่  1.2    ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ให้สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2   ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหา
ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทาง 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้ปัญหาในการ 
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างมีระบบ 

ดี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้      ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนได้จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างหลากหลาย  เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการผลิตสิ่งประดิษฐ์คนรุ่น
ใหม่  จัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สามารถน าหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอาชีพอย่าง เป็นระบบ  โดยให้นักเรียนจัดท า
โครงงานวิทยาศาสตร์    จัดโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  จัดกิจกรรมโครงการวิชาชีพ เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้น าความรู้ทางวิชาชีพมาบูรณาการ การผลิตชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลงาน และจัดแสดงผลงานนักเรียนในวันวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 โรงเรียนได้น าแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาท าให้
ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  มาใช้ในการแก้ปัญหา  คิดเป็นร้อยละ  98.24  ที่
เหลืออีกร้อยละ  1.76  ได้ลาออกก่อนสิ้นปีการศึกษา  จากนักเรียนจ านวนแรกเข้า  113  คงเหลือจ านวนนักเรียน  
112  คน   
ตารางท่ี  2 จ านวนและร้อยละผู้เรียนที่มีผลงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ในปีการศึกษา 2553 
 

ชั้นปีที ่
สาขาวิชา  /  จ านวนผู้เรียน 

รวม ปวช. 
 เครื่องกล เครื่องมือกลฯ โลหะการ การก่อสร้าง 

1 

ผู้เรียนทั้งหมด 16 12 8 7 43 
ที่มีผลงาน 16 12 8 6 42 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 85.71 97.67 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

2 

ผู้เรียนทั้งหมด 14 13 7 4 38 
ที่มีผลงาน 14 13 6 4 37 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 85.71 100 97.36 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

3 

ผู้เรียนทั้งหมด 13 9 6 5 33 
ที่มีผลงาน 13 9 6 5 33 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 
ผลการประเมิน ดี ดี ด ี ดี ดี 

รวมทุกชั้นป ี

ผู้เรียนทั้งหมด 43 34 21 16 114 
ที่มีผลงาน 43 34 20 15 112 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 95.23 93.75 98.24 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

2 ดี จุดเด่น 
 1.นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
วิทยาศาสตร์ได้ในระดับสูง 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น 
2.พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ 
3.จัดท าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 
ข้อก าหนดที่  1.3  ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร  ด้านการฟัง  การอ่าน การเขียน และการสนทนา  ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ที่มีทักษะด้านการฟัง การอ่าน  
การเขียน และการสนทนา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ดี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้      ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

 
วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ทักษะในการสื่อสาร การฟัง การอ่าน 
การเขียน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้านการฟัง การอ่าน การเขียน ไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
โรงเรียน  ได้จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน  การ

เขียน    และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร ได้จัดแผนการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เหมาะสมกับผู้เรียน   ได้จัดหาครุภัณฑ์ที่
เสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้  พัฒนาห้องอินเทอร์เน็ต  ห้องสมุดเป็นการฝึกทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง  
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Sall Centre) ส าหรับนักเรียนได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และจัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เสริมสร้างความรู้และทักษะให้ผู้เรียน  เช่น  โครงการรักการอ่าน    โครงการระเบียงความรู้   โครงการ
อ่านทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา  กิจกรรมวันภาษาไทย     กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมการประกวดทักษะทาง
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ    เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และทักษะ
ด้านภาษาไทย   ภาษาต่างประเทศ 

  

ผลการด าเนินงาน (Achievement) 
  

ผู้สอนได้ด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ โดยมีการประเมินผล  ทดสอบนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการ
พูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อน าผลการประเมินบันทึกลง
ในสมุดบันทึกผลการเรียน   
 จากการประเมินผลปรากฏว่าผู้เรียนทักษะการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการสนทนา  ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ   98.24     ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 ตารางท่ี  3 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

ชั้นปีที ่
สาขาวิชา  /  จ านวนผู้เรียน 

รวม ปวช.  เครื่องกล เครื่องมือกล 
และซ่อมบ ารุง 

โลหะการ การก่อสร้าง 

1 

ผู้เรียนทั้งหมด 16 12 8 7 43 
ทักษะไทย-ต่างประเทศ 16 12 8 6 42 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 85.71 97.67 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

2 

ผู้เรียนทั้งหมด 14 13 7 4 38 
ทักษะไทย-ต่างประเทศ 14 13 6 4 37 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 85.71 100 97.36 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 
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3 

ผู้เรียนทั้งหมด 13 9 6 5 33 
ทักษะไทย-ต่างประเทศ 13 9 6 5 33 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 
ผลการประเมิน ด ี ด ี ดี ดี ดี 

รวมทุกชั้นป ี

ผู้เรียนทั้งหมด 43 34 21 16 114 
ทักษะไทย-ต่างประเทศ 43 34 20 15 112 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 95.23 93.75 98.24 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

3 
 

ดี จุดเด่น 
 1.นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน การเขียน 
และการสนทนาในระดับดี 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1. จัดหาครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนด้าน IT เพิ่มขึ้น
เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะ 
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนได้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างหลากหลาย 

 
 

ข้อก าหนดที่  1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า
และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 



19 
 

เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ที่สามารถใช้ความรู้และ 
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า และเทคโนโลยีใน
การ ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

ดี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้      ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดท าโครงการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ประจ าสาขาวิชา โครงการจัดซื้อวัสดุฝึก
เฉพาะสาขา  เพื่อใช้ในการฝึกทักษะของผู้เรียน บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน มีนโยบาย, กิจกรรม โครงการแนวปฏิบัติในการใช้กระบวนการการเรียน การสอน โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์โดยให้ผู้เรียนในระดับ ปวช.  ทุกสาขาได้เรียนโปรแกรมส าเร็จรูปใน
งานอาชีพและบูรณาการการค้นคว้าข้อมูลจาก Internet เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา และได้ให้นักเรียนได้เรียนวิชาโครงการวิชาชีพ ที่ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นพื้นฐานในการจัดท าแผนธุรกิจได้ 
 
ผลการด าเนินการ (Achievement) 
 
 ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างจากกิจกรรมการเรียน และในคาบเรียนที่ครูผู้สอนได้มอบหมายงานให้ค้นคว้าหา
ความรู้จากแหล่งที่สถานศึกษาจัดให้  ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าได้  คิด
เป็นร้อยละ  98.24  ที่เหลืออีกร้อยละ 1.76  ได้ลาออกก่อนสิ้นปีการศึกษา  จากนักเรียนจ านวนแรกเข้า  114  
คงเหลือจ านวนนักเรียน  112 คน   ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี  
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีปฏิบัติงานวิชาชีพได้ 
จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี 
 
 
 
 

ชั้นปีที ่
สาขาวิชา  /  จ านวนผู้เรียน 

รวม ปวช.  เครื่องกล เครื่องมือกล 
และซ่อมบ ารุง 

โลหะการ การก่อสร้าง 

1 

ผู้เรียนทั้งหมด 16 12 8 7 43 
ผู้เรียนที่น าความรู้ไปใช้ 16 12 8 6 42 
คิดเป็นร้อยละ 93.75 100 100 100 97.67 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

2 

ผู้เรียนทั้งหมด 14 13 6 4 38 
ผู้เรียนที่น าความรู้ไปใช้ 14 13 6 4 37 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 97.36 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

3 

ผู้เรียนทั้งหมด 13 9 6 5 33 
ผู้เรียนที่น าความรู้ไปใช้ 13 9 6 5 33 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 
ผลการประเมิน ด ี ด ี ดี ดี ดี 

รวมทุกชั้นป ี

ผู้เรียนทั้งหมด 43 34 20 16 113 
ผู้เรียนที่น าความรู้ไปใช้ 43 34 20 15 112 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 93.75 99.11 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

4 ดี 1. จุดเด่น 
        นัก เ รียนนักศึกษามีความ รู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในงานวิชาชีพได้ดี 
2.  แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
  จัดสรรงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 

 

ข้อก าหนดที่  1.5  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงานในวิชาชีพ  การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  และมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมี
มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมด ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
ค่านิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ดี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้      ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  การเก็บข้อมูลความมีคุณธรรมจริยธรรมจากนักเรียนทุกแผนก โดยมีหัวข้อการประเมินทั้งหมด  14 ข้อ  
ดังนี้ 
 1.  การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   
 2.  มีความซื่อสัตย์   
 3.  มีบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธ์ที่ดี   
 4.  มีมนุษยสัมพันธ์และท างานกับผู้อื่นได้   
 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
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 6.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ   
 7.  มีความขยันอดทน   
 8.  มีความรับผิดชอบ   
 9.  มีวินัยในการเรียน   
 10.  มีสัมมาคารวะ   
 11. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย   
 12. มีความประหยัด   
 13. มีความเสียสละ   
 14. มีภาวะผู้น า   
 

 
การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  แจกแบบสอบถามให้นักเรียนประเมินตนเอง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่เจาะจง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2553 
 
ผลการด าเนินงาน (Achievement) 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  พบว่า  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และมีความสามัคคีในหมู่คณะ  คิดเป็นร้อยละ  99.11 ที่เหลืออีกร้อยละ  0.89  ได้ลาออกก่อนสิ้น
ปีการศึกษา  จากนักเรียนจ านวนแรกเข้า  113 คงเหลือจ านวนนักเรียน  112  คน    ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี  
ตารางท่ี  5 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชาและชั้นปี 
 

ชั้นปีที ่
สาขาวิชา  /  จ านวนผู้เรียน 

รวม ปวช.  เครื่องกล เครื่องมือกล 
และซ่อมบ ารุง 

โลหะการ การก่อสร้าง 

1 

ผู้เรียนทั้งหมด 16 12 8 7 43 
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม 3 ด้าน 16 12 8 6 42 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 97.67 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

2 

ผู้เรียนทั้งหมด 14 13 7 4 38 
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม 3 ด้าน 14 13 6 4 37 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 85.71 100 97.36 
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ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

3 

ผู้เรียนทั้งหมด 13 9 6 5 33 
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม 3 ด้าน 13 9 6 5 33 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 
ผลการประเมิน ด ี ด ี ดี ดี ดี 

รวมทุกชั้นป ี

ผู้เรียนทั้งหมด 43 34 21 16 114 
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม 3 ด้าน 43 34 20 15 112 

คิดเป็นร้อยละ 100 100 95.23 93.75 98.24 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

5 ดี    จุดเด่น 
1.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในระดับ ดี 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

ข้อก าหนดที่  1.6  ความรู้และทักษะตามสาขาวิชาชีพและหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

ดี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้      ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 
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วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพตรงตาม
สาขาวิชาชีพ โครงการบูรณาการการเรียนการสอน  เรียนเป็นเร่ือง  เรียนเป็นชิ้นงาน  เรียนเป็นโครงการ    
โครงการปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ   โครงการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  โครงการ
พัฒนาบุคลากรเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการส่งนักเรียนฝึกงานในสถานประกอบการ  โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพภายใน  โครงการจัดหาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา จัดสรรงบประมาณไว้อย่าง
ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนตามโครงการสร้างของหลักสูตรจัดแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดแผนการเรียนให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน   
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในที่ทันสมัยด้าน IT  เช่น ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  เพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา เพื่อน าสู่การ
ปฏิบัติตามลักษณะวิชาชีพ 
 โครงการหรือกิจกรรมที่เน้นกระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์การจบการศึกษามี ดังนี้ 

1. กิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  เป็นการพัฒนารายวิชาตามความต้องการของ 
สถานประกอบการ 

2. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ  โดยการบูรณาการการเรียนการสอน  
เรียนเป็นเอง  เรียนเป็นชิ้นงาน  เรียนเป็นโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลาย 

3. กิจกรรมประเมินตามสภาพจริง เป็นพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล เป็นการ 
ประเมินตามสภาพจริง ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้สอนประเมินผู้เรียนด้วยชิ้นงาน ผลงานของผู้เรียนเป็นระยะสม่ าเสมอ 

4. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ 
พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับในแต่ละสาขาวิชาชีพ ท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง 

5. กิจกรรมฝึกงานในสถานประกอบการ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถาน 
ประกอบการ เป็นการพัฒนาทักษะความรู้ตรงตามสาขาวิชาชีพ 

6. กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียน  เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้งานวิจัย 
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ 

7. กิจกรรมจัดหาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือการศึกษาที่ตรงสาขาวิชา ให้เพียงพอต่อการ 
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ฝึกทักษะของผู้เรียน 
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าได้เต็มศักยภาพ เช่น ห้องสมุด  

IT ห้องอินเตอร์เน็ต 
9. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการบริหาร 
10. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
11. กิจกรรมอ่ืน ๆ      

 จากกิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าว จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ มีความรู้ทาง
วิชาการ สามารถส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 โรงเรียนได้น าโครงการ/กิจกรรม  ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีไปด าเนินการ พบว่า
ครูผู้สอนทั้งหมดได้ด าเนินการปรับปรุง  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้  การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาทุก
รายวิชา  เพื่อน าไปจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนในกิจกรรมการเรียนการสอน
มีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  และได้จัดท าเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลาย 
 ผู้เรียน ปวช.3 แรกเข้า  จ านวน  35  คน ส าเร็จการศึกษา จ านวน  34  คน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
มากกว่า  2.00     คิดเป็นร้อยละ  100    ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี  
 
ตารางท่ี  6 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 
 

ประเภทวิชา/ สาขาวิชา   

จ านวนผู้เรียน 

นัก
เรีย

นแ
รก
เข
้าทั้
งห

มด
 

ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ที่
ก า
หน

ด 

คิด
เป
็นร้

อย
ละ

 

ผล
กา
รป

ระ
เม
ิน 

ช่างอุตสาหกรรม     
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  -สาขาวิชาเคร่ืองกล 13 13 100 ดี 

  -สาขาวิชาเคร่ืองมือกลฯ 12 11 91.66 ดี 

  -สาขาวิชาโลหะการ 10 10 100 ดี 

  -สาขาวิชาการก่อสร้าง - - - - 

รวม 35 34 97.14 ดี 

 
หมายเหตุ  1.สาขาวิชาการก่อสร้างเปิดท าการสอน ปีการศึกษา 2551 ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

    2. นักเรียนสาขาวิชาเคร่ืองกลฯ  จ านวน  1  คน  ลาออก เมื่อภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2551 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

6 ดี จุดเด่น 
1.นักเรียนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จคิดเป็นอัตราที่สูง 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.  พัฒนาเคร่ืองมือวัดผลให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

  2. จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือด้าน 
การเรียนการสอน เพิ่มขึ้น ส าหรับสาขาวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ในอัตราต่ า 
3.  ก ากับดูแล ติดตามให้มีการออกกลางคันน้อยที่สุด 
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ข้อก าหนดที่  1.6  ความรู้และทักษะตามสาขาวิชาชีพและหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  7  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร  
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ดี             มากกว่าร้อยละ 74  
พอใช้      ร้อยละ 60 -74  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดท าโครงการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ โครงการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
โครงการสอนซ่อมเสริมเพื่อทบทวนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพก่อน
ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษา  โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ทดสอบมาตรฐานวิชา  โดยน าเข้าสู่แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ 
 

 
การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตาม ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดย จัดวิเคราะห์ข้อ
ทดสอบมาตรฐาน  พัฒนาข้อสอบมาตรฐาน ให้มีความสมบูรณ์เที่ยงตรง เพื่อให้เป็นข้อสอบมาตรฐานที่แท้จริง  มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ก าหนดวัน เวลา จัดท าตารางการทดสอบมาตรฐานอย่างชัดเจน  ตลอดจนได้
เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขา เป็นคณะกรรมการประเมินในภาคปฏิบัติทุกสาขาวิชา  เพื่อให้ผู้เรียนได้
มาตรฐานวิชาชีพตรงกับมาตรฐานอาชีพ แต่ละอาชีพให้ได้มาตรฐาน  ตามความต้องการของสถานประกอบการ   
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ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช.3  จ านวน  34  คนสามารถสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทุกคน  ผลการประเมินอยู่

ในเกณฑ์  ดี  
ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

หลักสูตร/ สาขาวิชา สาขางาน 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

จ านวน 

เข้าสอบ 

ผ่านเกณฑ์ ผล 

การ
ประเมิน 

จ านวน 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ปวช.3 
ช่าง
อุตสาหกรรม 

 
-เคร่ืองกล 
-เคร่ืองมือกล
และซ่อมบ ารุง 
-โลหะการ 
-  การก่อสร้าง 

 
- ยานยนต์ 
- เคร่ืองมือกล 
 
- เชื่อมโลหะ 
-  เคร่ืองเรือนและ
ตกแต่งภายใน 

 
13 
11 
10 

-- 

 
13 
11 
10 

-- 

 
13 
11 
10 

-- 

 
100 
100 
100 

-- 

 
ดี 
ดี 
ดี 

-- 

รวม ปวช. 34 34 34 100 ดี 
** เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของโรงเรียนคือ ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

7 ดี จุดเด่น 
 1.นักเรียนนักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในอัตราที่สูง 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.พัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
การเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาร่วมในการพัฒนาข้อสอบ
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มาตรฐานวิชาชีพ 
2.จัดให้ครู ได้มีการทบทวนความรู้ และทักษะวิชาชะเฉพาะ
สาขาให้แก่ผู้เรียนก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
3.ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามีความตื่นตัว เพื่อเตรียมพร้อมใน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือกับสถาบันอื่น ๆ 

 
 
 
ข้อก าหนดที่  1.7  ความรู้และทักษะในการท างาน  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  8  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าในสถานประกอบการ / ประกอบอาชีพอิสระ  และศึกษาต่อ
ภายใน  1  ปี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถาน
ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ 
ภายใน 1 ปี 

ดี             มากกว่าร้อยละ 59  
พอใช้      ร้อยละ 50 -59  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 50 
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วิธีด าเนินการ (ความตระหนัก : Awareness) 
 โรงเรียนได้วางแผนการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  ศึกษาต่อภายใน 1 ปี  โดยการจัดท า
โครงการส ารวจไว้อย่างชัดเจน  ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน และก าหนดวิธีการ
ส ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
 

การด าเนินงาน (ความพยายาม : Attempt) 
 โรงเรียนได้ด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการได้ก ากับติดตามการมีงานท า การศึกษาต่อ หรือการ
ประกอบอาชีพ ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปท างานภายใน 1 ปี โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ ไปรษณี ยบัตร  
โทรศัพท์โดยตรง E-Mail เพื่อนตามเพื่อน  แบบสอบถาม  สอบถามครูผู้สอน สอบถามศิษย์เก่า  ท าให้สามารถ
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาได้ในจ านวนมาก 
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2551 จ านวน 27 คน สามารถติดต่อและส ารวจข้อมูลได้ จ านวน 24
คน  คิดเป็นร้อยละ 79  แบ่งเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ประกอบอาชีพ
อิสระ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 และศึกษาต่อ จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 25 และติดต่อไม่ได้ จ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.31 ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี  
 
ตารางท่ี  8 จ านวนและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 ปี 2551 ที่ได้งานท าในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
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หลักสูตร / 
ประเภทวิชา       

สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ติดตามไม่ได ้
จ านวนได้งานท า ประกอบ 
อาชีพอิสระ และศึกษาต่อ 

ผล
กา

รป
ระ
เมิ
น 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

ได
้งาน

ท า
 

ปร
ะก
อบ

อา
ชีพ

อิส
ระ

 

ศึก
ษา
ตอ่

 

รว
ม 

ร้อ
ยล
ะ 

ปวช. 
ช่าง
อุตสาหกรรม 

 
-เครื่องกล 
-เครื่องมือกล
และซ่อมบ ารุง 
-โลหะการ 
-  การก่อสร้าง 

 
-ยานยนต์  
-เครื่องมือกล  
 
- เชื่อมโลหะ 
-  เครื่องเรียนฯ  

 
10 
11 

 
6 
-- 

 
2 
3 

 
1 
-- 

 
20 

27.27 
 
16.67 

-- 

 
7 
4 

 
3 
-- 

 
- 
- 

 
1 
-- 

 
1 
4 

 
1 
-- 

 
8 
8 

 
5 
-- 

 
80 

72.72 
 
83.33 

-- 

 
ดี 
ดี 

 
ดี 
-- 

รวม ปวช.   27 6 21.31 14 1 6 24 78.85 ดี 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

8 ดี จุดเด่น 
 1.สถานศึกษาสามารถติดตามผู้มีงานท าในระดับ ปวช. ได้จ านวน
มาก 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดท าโครงการแนะแนวอาชีพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนประกอบ
อาชีพอิสระ 
2.จัดโครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน เพื่อปลูกฝังการรักใน
อาชีพอิสระ 
3.ก าหนดวิธีที่ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาให้หลากหลายวิธีมากขึ้น 
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ข้อก าหนดที่  1.8  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 

ดี              4.00 – 5.00  
พอใช้       3.50 – 3.99 
ปรับปรุง  1.00 – 3.49 

 

วิธีด าเนินการ (ความตระหนัก : Awareness) 
 โรงเรียนได้จัดโครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาไว้อย่าง
ชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (ความพยายาม : Attempt) 
 โรงเรียนได้วางแผนการปฏิบัติและจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  คณะกรรมการฯ ใช้แบบส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน มีข้อค าถาม 3 ด้าน คือ  ด้านความรู้  ด้าน
ความสามารถ / ทักษะ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 ผลการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักเรียนที่ฝึกงาน  มีค่าระดับความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ย  เท่ากับ  4.26   อยู่ในระดับดี 
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ตารางท่ี  9 ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ผู้ส า เ ร็จการศึกษาออกไปท างาน                   
ในระดับ ปวช. 

หลักสูตร 

ระดับความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

1.ด
้าน
คว

าม
รู้ว
ิชา
ชีพ

 

2.ด
้าน
คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

กา
รป

ฏิบ
ัติง
าน

 

3.ด
้าน
บุค

ลิก
ภา
พ 
เจต

คต
ิ

ใน
วิช

าช
ีพ 

เฉลี่ยโดยรวม 

ปวช.ช่างอุตสาหกรรม 3.81 4.36 4.63 4.26  
ดี      

รวม ปวช.  3.81 4.36 4.63 4.26 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

9 ดี จุดเด่น 
 1.สถานประกอบการมีความพึงพอใจความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมาก 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.  ติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการให้ได้มากขึ้น 
2. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามช้ันป ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.24    

2.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรม์าใช้แก้ปัญหา
ในการปฏบิัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ  80 ร้อยละ 98.24    

3.ร้อยละของผู้เรียนที่มทีักษะการใช้ภาษาส่ือสาร
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียนและการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 98.24    

4.ร้อยละของผู้เรียนที่มคีวามสามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยทีี่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.24    

5.ร้อยละของผู้เรียนที่มคีุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

ร้อยละ 90 ร้อยละ 98.24    

6.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีม่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100    

7.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทีผ่่านการประเมนิ
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100    

8.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าใน
สถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและ
ศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 88.23    

9.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 93    

สรุปมาตรฐานท่ี 1      
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จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดในอัตราที่สูงมาก 
2. ได้มีการประชุมชี้แจงให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาได้ทราบทุกภาคเรียน 
3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถประยุกต์ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ได้ในระดับสูง 
4. นักเรียนมีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน การเขียน และการสนทนาในระดับดี 
5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพได้ดี 
6. นักเรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพในอัตราที่สูง 
  7. สถานศึกษาสามารถติดตามผู้มีงานท าในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.ได้จ านวนมาก 
8. สถานประกอบการมีความพึงพอใจความรู้ ความสามารถคุณธรรม จริยธรรมของผู้ส าเร็จการศึกษาใน 

ระดับดีมาก 
10. จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน เพื่อปลูกฝังการรักในอาชีพอิสระ 

 

แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้  ทักษะทางวิชาชีพ    และวิชาการเพิ่มขึ้น 
3. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อลดความเสีย่งต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
4. อธิบายชี้แจงให้ครูที่ปรึกษา พร้อมคู่มือนักเรียน 
5. จัดหาครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนด้าน IT เพิม่ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะ 
6. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างหลากหลาย 
7. จัดสรรงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
8. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในระดับ ดีมาก เรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้   

1. มีภาวะผู้น า   
2. มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
4. มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
5. มีสัมมาคารวะ 

9. ควรพัฒนาให้นักเรียนส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การส าเร็จคิดเป็นอัตราที่สูงขึ้น 
10. พัฒนาเคร่ืองมือวัดผลให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
11. จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือด้าน 
การเรียนการสอน เพิ่มขึ้น ส าหรับสาขาวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในอัตราต่ า 
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12. ก ากับดูแล ติดตามให้มีการออกกลางคันน้อยที่สุด 
13. พัฒนาเคร่ืองมือวัดผลให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
14. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาร่วมในการ

พัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
15. จัดให้ครู ได้มีการทบทวนความรู้ และทักษะวิชาเฉพาะสาขาให้แก่ผู้เรียนก่อนสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
16. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนมีความตื่นตัว เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
17. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือกับสถาบันอื่น ๆ 
18. สนับสนุนการจัดท าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
19. จัดท ากิจกรรมแนะแนวอาชีพ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนประกอบอาชีพอิสระ 
20. จัดกิจกรรมส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน เพื่อปลูกฝังการรักในอาชีพอิสระ 
21. ก าหนดวิธีที่ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาให้หลากหลายวิธีมากขึ้น 
22. ติดตามความพึงพอใจของสถานประกอบการให้ได้มากขึ้น 
23. พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
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มาตรฐานท่ี 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อก าหนด  2 สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 
ข้อก าหนดที่  2.1  ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  10  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ที่มีคุณภาพ 

ดี            มีรายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
มีคุณภาพ (โดยพิจารณาจาก ข้อ 2.1-2.4) มากกว่าร้อยละ
75หรือ ปฏิบัติครบทั้ง 4 ข้อ  

พอใช้     มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มี  
               คุณภาพ (โดยพิจารณาจาก ข้อ 2.1-2.4) ร้อยละ 60-75  
               หรือปฏิบัติเพียงข้อ 2.1-2.3 หรือปฏิบัติเพียงข้อ 2.1-2.2  
ปรับปรุง  มีรายวิชาที่มีผลพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่มี

คุณภาพ (โดยพิจารณาจาก ข้อ 2.1-2.4) ต่ าร้อยละ 60 
หรือไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึงเพียงข้อเดียว 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดท าโครงการ กิจกรรมในการเสริมสร้างการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้วิธีการสอน
ที่หลากหลายสอดคล้องกับสมรรถนะหรือมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและผู้เรียน 
2. จัดห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาชีพเฉพาะสาขา 
3. จัดให้ผู้เรียนฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อให้มีประสบการณ์ตรง 
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ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขาวิชา  สาขางานหรือรายวิชา  โดยส ารวจความ
ต้องการของสถานประกอบการเพื่อปรับปรุงแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ชุมชน  มีการประเมินและปรังปรุงหลักสูตร  แผนการเรียนอย่างต่อเน่ือง  โดยในปีการศึกษา 2552 ได้ส ารวจความ
ต้องการสถานประกอบการ ครอบคลุมทั้ง 4 สาขางานที่เปิดท าการเรียนการสอน (ปรับปรุงเฉพาะวิชาภาคปฏิบัติ
ของแต่ละสาขางาน)  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  ดี  
 
ตารางท่ี  10 ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะ จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รายวิชา 
แผนการเรียน ที่เปิดสอนปีการศึกษา 2553 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา            
จ านวน
สาขาวิชา 

จ านวนสาขา
งานที่เปิด
สอน 

สาขางานที่
พัฒนาตาม
หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ร้อยละ 
ผลการประเมิน 

 (1) (2) (2) x 100 
(1) 

ปวช. 
      อุตสาหกรรม 
 

 
4 

 
4 
 

 
4 

 
4x100 

4 

 
ดี 

รวม    ปวช. 4 4 4 100 ดี 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

10 ดี จุดเด่น 
 1.มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 
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สอน 
 

ข้อก าหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการฝึกทักษะ
วิชาชีพมีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อคุณภาพการ 
  

เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของรายวิชาที่มีการเขียน 
แผนการจัด การเรียนรู้แบบ 
บูรณาการอย่างมีคุณภาพ 

 

ดี             มากกว่าร้อยละ 75 
พอใช้      ร้อยละ 60 -75 
ปรับปรุง  ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนได้มีการประชุมและแจ้งให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พร้อมทั้ง
สนับสนุนเอกสารแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาวิชาการคุณธรรมจริยธรรม และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้วิธีการ
สอนที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวผู้เรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน มี
ความรู้  ทักษะทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยด าเนินการ
ดังนี ้

1. พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้และ
เทคนิคการสอนให้กับครู  และเรียนรู้ในสถานประกอบการ 

2. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและผู้เรียน 
3. สนับสนุนผู้สอนในการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ และก ากับติดตามด้วยการนิเทศและตรวจ

บันทึกหลังการสอน 
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*รายวิชาท่ีมีแผนบูรณาการต้องเป็นรายวิชาที่ด าเนินการครบทั้ง 5 ข้อแล้ว 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ครูปรับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเกี่ยวกับการ บูรณา
การคุณธรรม  จริยธรรมหรือบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการจัดกิจกรรม  การ
ใช้สื่อการสอน  การวัดประเมินผล อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน  มีการนิเทศการสอน  มีการ
ประเมินการสอนโดยผู้เกี่ยวข้อง  มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน  และน าผล
การประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  โดยในปีการศึกษา 2552  ครูได้ปรับแผนการจัดการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการนิเทศการสอนและประเมินคุณภาพการสอน  ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี  มีการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี และได้น าผลการน าการ
ประเมินไปน าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 
ตารางท่ี  11 จ านวนและร้อยละของรายวิชาที่มีระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2552 
 
 

หลักสูตร 

จ านวนรายวิชา 
ท่ีเปิดสอน 

จ านวนวิชา   ที่
ด าเนินการครบท้ัง 5 ข้อ 

จ านวนรายวิชา
ท่ีมีแผนบูรณา

การ* 
ร้อยละ ผล 

การประเมิน 

(1) (2) (3) (3) x 100 
(1) 

ปวช. 91 69 69 69x100 
91 

ดี 

รวม   91 69 69 75.82 ดี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

11 ดี จุดเด่น 
 1.ผู้สอนส่วนใหญ่ท าการสอนแต่ละรายวิชาต่อเนื่องหลายปี ท า
ให้มีความช านาญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
2.จัดให้ผู้สอนได้รับการฝึกอบรมเทคนิควิธีสอนหรือนวัตกรรม
การสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 

ข้อก าหนดที่  2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  12  ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝึกอุปกรณ์ส าหรับจัดการ
เรียนต่องบด าเนินการทั้งหมด 

 

ดี       มากกว่าร้อยละ 15 ของงบด าเนินการทั้งหมด 
พอใช ้ ร้อยละ  10 – 15 ของงบด าเนินการทั้งหมด 
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบด าเนินการทั้งหมด 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนมีนโนบายสอดคล้องกับนโยบายของ สช. มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนให้ฝึกทักษะ
ในรายวิชาต่าง ๆ สถานศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุฝึกตามที่ผู้สอนต้องการทุกรายวิชา 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนก าหนดให้ผู้สอนจัดท าแผนการสอนและสอนแบบบูรณาการผู้บริหารติดตามการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ โดยผู้สอนต้องท าแบบขอซื้อ เพื่อขอซื้อวัสดุฝึกในการสอนตามแผนการสอน มี
การบันทึกการสอนในสมุดการสอนของวิชาการทุกครั้งที่สอน ประเมินผลการสอนทุกภาคเรียน รวมทั้งสัมภาษณ์
ผู้เรียนทุกคร้ังที่มีโอกาส 
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ผลการด าเนินการ  (Achievement) 
 
 สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ส าหรับการ
จัดการเรียนในแต่ละสาขาวิชา  ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปีการศึกษา 2552  ได้จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุฝึก 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และอุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียน  จ านวน  1,145,646  บาท  คิดเป็นร้อยละ  11.51  ต่อ
งบด าเนินการทั้งหมด  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์  พอใช้ 
 
ตารางท่ี 12 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับการเรียนต่องบด าเนินการ
ทั้งหมด จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน 
 

หลักสูตร/ ประเภท
วิชา 

งบประมาณ
ด าเนินการ      
ทั้งหมด 

(บาท) 

งบประมาณ
วัสดุฝึก         
ทั้งหมด 

(บาท) 

ร้อยละของงบประมาณ
ด้านวัสดุต่องบประมาณ  
ด าเนินการทั้งหมด ผลการประเมิน 

(1) (2) 
(2) x 100 
(1) 

ปวช.    

พอใช้ 

พาณิชยกรรม - - - 

    

อุตสาหกรรม 9,953,859 1,234,144 11.51 

    

................................    

รวม ปวช. 9,953,859 1,145,646 11.51 พอใช้ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 

 
12 พอใช้ จุดท่ีควรพัฒนา 

1.ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
ส าหรับการเรียนต่องบด าเนินการทั้งหมด 
แนวทาง การพัฒนา 
1.จัดสรรงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนให้เพียงพอเหมาะสม 
 
 
 
 

 

ข้อก าหนดที่  2.3  จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  13  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนผู้เรียนต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ในแต่ละคร้ังของการเรียนในรายวิชา 
ที่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ดี                   ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 1 คน : 1 เคร่ือง 
พอใช้            ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 2 คน : 1 เคร่ือง 
ปรับปรุง       ผู้เรียน : คอมพิวเตอร์ 3 คนขึ้นไป : 1 เคร่ือง 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้ง
การจัดท าระบบซ่อมบ ารุงเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้นาน 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  สาขาวิชาได้ด าเนินการตามนโยบาย / แผนโครงงาน/กิจกรรม/แนวปฏิบัติของโรงเรียน ในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกภาคเรียน และทุกคน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  มีทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมโดยมี
ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และจัดตารางสอนส าหรับเรียนคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้อินเตอร์เน็ตโดยมีห้องอินเตอร์เน็ตให้บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้
อย่างทั่วถึงทุกคน  มีห้องอินเตอร์เน็ต 1 ห้อง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 25  เคร่ือง คิดสัดส่วนจ านวนผู้เรียนต่อ
จ านวนเคร่ืองในแต่ละคร้ังที่เข้าเรียนเท่ากับ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการติดตามประเมินผลการ
เรียนอย่างสม่ าเสมอ  
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์  25  ชุด  คิดเป็นจ านวนผู้เรียนต่อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เท่ากับ 1 คน : 1 เคร่ือง  นอกจากห้องคอมพิวเตอร์แล้วสถานศึกษายังจัดให้มีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
เชื่อม ต่ออินเทอร์เน็ตให้นักเรียนค้นคว้าตามห้องต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนูปกรณ์      
เป็นต้น 
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ตารางท่ี  13 จ านวนห้องและสัดส่วนการใช้คอมพิวเตอร์ต่อผู้เรียน จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน 
 

หลักสูตร/ ประเภทวิชา/           
สาขาวิชา/สาขางาน  

ท่ีเปิดสอน 

จ านวน
ห้องปฏิบัติการ 

จ านวน
คอมพิวเตอร์         
ต่อห้อง 

จ านวน
ผู้เรียนท่ีใช้
คอมพิวเตอร์
แต่ละคร้ัง 

จ านวน          
ผู้เรียนต่อ
คอมพิวเตอร์ ผล 

การประเมิน 

(1) (2) (3) 
(3) 

(2) 

ปวช.  อุตสาหกรรม 
 เครื่องกล    ยานยนต์ 
เครื่องมือกล ฯ  เคร่ืองมือกล 
โลหะการ   เชื่อมโลหะ 
การก่อสร้าง   เคร่ืองเรียน
และตกแต่งภายใน 

 
 
 

             1 

 
 
 

40 

 
 
 

43 

 
 
 

1 

 
 
 

      ด ี

รวม ปวช. 1 40 43 1 ดี 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

13 ดี จุดเด่น 
1.นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง 
ในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
 2.จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหา /  ซื้อ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
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ข้อก าหนดที่  2.4  จัดสถานที่เรียน  สถานที่ฝึกประสบการณ์  สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งใน
สถานศึกษา  สถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  14    ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน     อาคารประกอบ     ห้องเรียน      ห้องปฏิบัติการ   
ศูนย์วิทยบริการ  โรงฝึกงาน  พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีจรรยาบรรณท่ีเอื้อต่อการเรียน  และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรียน โดยพิจารณาจาก ข้อ 3.1-3.4 

ดี                ปฏิบัติทุกข้อ 
พอใช้         ปฏิบัติข้อ 1-3 
ปรับปรุง    ปฏิบัติข้อ 1-2 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
 โรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยได้จัดไว้
ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
 โรงเรียน มีนโยบาย/แผน/โครงการ ในการบริหารจัดการ อาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ  มีการแต่งตั้งผู้ดูแลประจ าห้อง ประจ าอาคาร มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการส ารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน ในการจัดอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อย่างสม่ าเสมอทุกๆปี 
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 สถานศึกษาได้จัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ได้แก่  ห้องประชุม 1 ห้อง  โรงอาหาร 1 แห่ง เป็นต้น  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  ได้แก่  ห้องสมุด  1 ห้อง  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ห้อง ห้อง
อินเตอร์เน็ต 1 ห้อง เป็นต้น  และยังจัดให้มีการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า  
 ในปีการศึกษา 2552  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตารางท่ี  14 การปฏิบัติในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การจัดศูนย์วิทยบริการ และการจัดครุภัณฑ์และอุปกรณ์   
องค์ประกอบที่ 1 ( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ปฏิบัติ) องค์ประกอบที่ 2( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ปฏิบัติ) องค์ประกอบที่ 3( 1 = ปฎิบัติ , 0 = ไม่ปฏิบัติ) 

ผล          

การประเมิน

โดยรวม 

1. 

มีการวาง

แผนการ

ใช้อาคาร

สถานท่ี

โดยผู้ที่มี

ส่วน

เกี่ยวข้อง 

2. 

มีการใช้

อาคาร 

สถานท่ี

ตาม

กรอบที่

ก าหนด 

3. 

มีการ

ติดตาม 

ประเมิน

ผลการใช้

อาคาร

สถานท่ี 

4. 

มีการ

ปรับปรุงจาก

ผลการ

ประเมิน 
ผล           

การประเมิน 

1. 

มีสื่อที่หลาก 

หลาย 

2. 

มีระบบ 

การจัดการ 

ที่มี

ประสิทธิภาพ 

เช่น ระบบ

การสืบค้น 

3. 

สามารถ

รองรับการ

ให้บริการ

วิชาการแก่

ชุมชนและ

สังคม 

4. 

มีการ

ประเมิน

คุณภาพการ

ให้บริการ 
ผล           

การประเมิน 

1. 

จ านวน

สาขาวิชา ที่

เปิดสอนใน

สถานศึกษา 

2.จ านวน

คุรุภัณฑ์และ

อุปกรณ์ที่มีอยู่

แต่ละสาขา

สาขาวิชาเทียบ

กับเกณฑ์

ครุภัณฑ์

มาตรฐานข้ัน

พื้นฐาน 

3.ร้อยละ

ของ

สาขาวิชาที่มี

ครุภัณฑ์

อุปกรณ์        

ตามเกณฑ์

ครุภัณฑ์

มาตรฐาน         

ข้ันพื้นฐาน 

ผล            

การประเมิน 

2 3 1 1 ดี 1 1 1 0 พอใช้ 1 1 1 ดี ดี 

 
 
 

เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 2 
3 (ดี)    ปฏิบตัิทุกข้อ 
2 (พอใช้)   ปฏิบตัิ 3  ข้อ 
1 (ปรบัปรงุ) ปฏิบตัิ 1-2  ข้อ 

เกณฑ์การประเมนิองคป์ระกอบที่ 1 
3  (ดี)    ปฏิบตัิทุกข้อ 
2  (พอใช้)   ปฏิบตัิข้อ 1-3 
1  (ปรับปรุง) ปฏิบตัิข้อ 1-2 

เกณฑ์การประเมนิองคป์ระกอบที่ 3 
3 (ดี) ตั้งแต่ร้อยละ 90 
2 (พอใช้) ร้อยละ80 - 89 
1 (ปรับปรงุ) น้อยกว่าร้อยละ 80 

เกณฑ์การประเมินผลการประเมนิโดยรวม 
3 (ดี) ผลการตัดสินในแต่ละองคป์ระกอบในระดับดี 

2 ใน3  
2 (พอใช้) ผลการตัดสินในแต่ละองคป์ระกอบในระดับ   
                   พอใช้ทั้ง3 องค์ประกอบ  หรือผ่านเกณฑ์ระดับดี  
                    1 องคป์ระกอบ  พอใช้ 2 องคป์ระกอบ 
1 (ปรบัปรงุ)   ผลการตัดสินในแต่ละองคป์ระกอบในระดับ   
                   ปรบัปรุงทั้ง3 องคป์ระกอบ หรือมอีงคป์ระกอบ 
                    หนึ่งอยู่ในระดบัปรับปรุง 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

14 ดี จุดเด่น 
 1.อาคารเรียนมีแสงสว่างภายในห้องเรียนที่เพียงพอ มีตารางการ
ใช้ห้องเรียนที่ชัดเจน  ใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่า 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดท ากิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 

 

ข้อก าหนดที่  2.5  จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  ในสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของสาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของ  
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกได้อย่าง  
มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากข้อ 2.1-2.8 

ดี                มากกว่าร้อยละ 70 
พอใช้         ร้อยละ 60 - 70 
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 60 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
 โรงเรียนได้จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดย
จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และครุภัณฑ์  โดยได้จัดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
 โรงเรียน ได้ด าเนินการตามนโยบาย/แผน/โครงการ  เพื่อจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดท าป้ายเตือนความ
ปลอดภัย มีระบบสัญญาณเตือนภัย ป้ายแสดงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ มีสถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์เป็นสัดส่วน 
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการต่างๆ และจัดท าข้อมูล สถิติการเกิด
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อุบัติเหตุ  มีการส ารวจความพึงพอใจของครู นักเรียน นักศึกษา  ต่อคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา อย่างสม่ าเสมอทุกๆปี 
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
ทุกสาขาวิชามีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ   ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตารางท่ี  15 จ านวนและร้อยละของสาขางานที่มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและ       สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 

จ านวนสาขางาน 
ท้ังหมด 

จ านวนสาขาที่จัดระบบ         
ความปลอดภัยและสิ่งอ านวย             
ความสะดวกได้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 
ผลการประเมิน 

(1) (2) 
(2) x 100 
(1) 

4 4 100 
 
ดี 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

22 ดี จุดเด่น 
1.มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.ส ารวจตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  
 2.รณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้
ตนเองและผู้อื่นในขณะปฏิบัติงาน  
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ข้อก าหนดที่ 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ท่ี  16  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนา ในวิชาชีพที่สอนหรือตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ 

ดี                มากกว่าร้อยละ 89 
พอใช้         ร้อยละ 75 - 89 
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน วางแผนพัฒนาบุคลากร โดยการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรและจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การพัฒนาครูบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
 
การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมทางวิชาชีพและตามหน้าที่ให้กับครู 
จัดส่งครูเข้ารับการอบรมประชุม สัมมนากับหน่วยงานสังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) และหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนให้ครูไปศึกษาดูงานให้ครูที่ได้รับการ
พัฒนาได้มานิเทศถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครู  ไม่น้อยกว่า  20  ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 

โรงเรียน  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูหรือบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ  หรือหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  การศึกษาดูงาน  การทัศนศึกษา  การศึกษาต่อ  เป็นต้น มากกว่าคนละ 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
โดยในปีการศึกษา 2552 ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน ที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  คิดเป็นร้อยละ 71.42  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตารางท่ี  16     จ านวนและร้อยละของครูและบุคลากรสายสนับสนุนภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
 

ประเภทบุคลากร จ านวนท้ังหมด 

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ         
การพัฒนา ไม่น้อยกว่า 

20 ชม./คน/ปี 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

ครู 16 16 100 ดี 
 บุคลากรสนับสนุน - - - 

รวม 16 16 100 ดี 
 
* หมายเหต ุ   ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

16 ดี จุดเด่น 
       ครูได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ครบทุกคน 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
2. สร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งพัฒนา

บุคลากร 

 

 

ข้อก าหนดที่  2.7  ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ      
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  17 จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร 
จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

ดี             ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก  
                25  ครั้งขึ้นไป 
พอใช้      ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก  
               20 – 24 ครั้ง 

คร้ัง   ปรับปรุง   ระดมทรัพยากรทั้งภายในภายนอก  
               น้อยกว่า 20 คร้ัง 

 
 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดท าแผนงาน   โครงการในการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน   ที่
ภาครัฐ   เอกชน   ในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ   เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ได้มีการวางแผนการจัดท างบประมาณประจ าปี   มีโครงการในแผนปฏิบัติการ               มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ  คณะกรรมการได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนงานและโครงการ   มีการเชิญวิทยากรให้ความรู้แก่ครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา   ระดม
ทุนการศึกษา   การจัดหารายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน    ได้รับบริจาควัสดุครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงาน
ราชการได้มีการติดตามงานและประเมินผลการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและโครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรภายในและภายนอกทั้งบุคคล  เงิน  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอื่นๆ   เช่น  
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้  ขอความร่วมมือจากสถานีต ารวจภูธรท่าอุเทนในการให้ความรู้เกี่ยวกับการระวังและ
ป้องกันยาเสพติดและกฎระเบียบจราจร  ได้รับบริจาค เช่น เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  รวม
ทั้งหมด  21  คร้ัง  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 
 
 



53 
 

ตารางท่ี  17 จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา   

 

จ านวนครั้ง รวม 

(คร้ัง) 
ผลการประเมิน 

ระดมทรัพยากรภายใน ระดมทรัพยากรภายนอก 

5 14 19 ปรับปรุง 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

17 ดี จุดเด่น 
   งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิฯ 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
   จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการให้แก่ครู 

 

ข้อก าหนดที่  2.7 ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  18  จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบปกติ 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษา  
ร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  
และ/หรือ ระบบปกต ิ

ดี             สถานประกอบการ 20 แห่งขึ้นไป  
พอใช้      สถานประกอบการ 15-19  
ปรับปรุง สถานประกอบการน้อยกว่า 15 แห่ง 

 
 
 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดท าแผนงาน  โครงการจัดส่งนักเรียนฝึกงานกับสถานประกอบการ    โครงการนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน   โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักเรียน   มีการจัดสรร
งบประมาณอย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
 โรงเรียนได้มีการวางแผนการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา   มีแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมใน
การจัดการฝึกงานในสถานประกอบการ   มีการประสานงานกับสถานประกอบการ           จัดแผนการฝึกงาน
ร่วมกับสถานประกอบการ   มีการจัดการปฐมนิเทศก่อนส่งนักเรียนออกฝึกงาน 
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  มีการจัด
โครงการให้นักเรียน ฝึกและเรียนรู้ในสถานประกอบการ   เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์   รวมทั้งจัด
โครงการให้ผู้สอนได้ฝึกทักษะในสถานประกอบการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ   มีการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน   การวัดผลและ
ประเมินผล   มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ    และมีปฏิทินการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน   มีการ
ติดตาม  ประเมินผล   และรายงานผลการฝึกงานทุกสาขาวิชา   ซึ่งการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน   
โครงการ   และกิจกรรมที่ตั้งไว้ 
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 ในปีการศึกษา  2553 มีการจัดการเรียนการสอน  โดยการส่งนักเรียนไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ
สถานประกอบการ  14  แห่ง  และทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการภายในจังหวัด  2  แห่ง รวม 16  แห่ง   
ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 
ตารางท่ี  26 จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษา              ระบบ

ทวิภาคีและระบบปกติ 
 

จ านวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษา                      
ร่วมกับสถานศึกษา รวม 

ผลการประเมิน 
ระบบทวิภาคี ระบบปกติ 

(1) (2) (1)+(2) 
 
- 
 

16 16 พอใช้ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

18 พอใช้ จุดเด่น 
 1.สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างดียิ่ง    ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ตรง 
 แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.  ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการมีต่อนักเรียน
ฝึกงาน 
 2.   จัดหาสถานประกอบการร่วมจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
 3.   ส่งเสริม - สนับสนุนให้ครูได้ฝึกงานในสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้น 

 

ข้อก าหนดที่  2.7  ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารว่มกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ      
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  19  จ านวนคน – ชัว่โมงของผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีส่วนในการพัฒนา
ผู้เรียน 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญร่วมใน  
การพัฒนาผู้เรียน 

ดี                 มากกว่าร้อยละ 89  
พอใช้           ร้อยละ 75 - 89  
ปรับปรุง      น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  ทุกสาขาวิชาได้จัดท าแผนงานและโครงการเพื่อจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาให้ความรู้กับผู้เรียนตามสาขาวิชา 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 
นักศึกษา 2552 ตามวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา 
 

ผลการด าเนินการ  (Achievement) 
 
 สาขางานยานยนต์ เชิญวิทยากร/น านักเรียนไปเรียนรู้ยังสถานประกอบการ จ านวน  14  ซม. สาขางาน
เคร่ืองมือกลเชิญวิทยากร/น านักเรียนไปเรียนรู้ยังสถานประกอบการ จ านวน  4  ซม. สาขางานเชื่อมโลหะ เชิญ
วิทยากร/น านักเรียนไปเรียนรู้ยังสถานประกอบการ จ านวน  4  ซม. และสาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่งภายใน 
เชิญวิทยากร/น านักเรียนไปเรียนรู้ยังสถานประกอบการ จ านวน 4  ซม.  รวมทั้ง 4 สาขางาน ได้เชิญวิทยากร/น า
นักเรียนไปเรียนรู้ยังสถานประกอบการ จ านวนทั้งสิ้น 58  ซม. การประเมินอยู่ในเกณฑ์  ปรับปรุง 
 
ตารางท่ี  19 จ านวนคน-ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วม            
ในการพัฒนาผู้เรียน   
 

จ านวนสาขางานท้ังหมด 

จ านวนสาขางานท่ีมีผู้เชี่ยวชาญร่วม
พัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ 2 คน / ชั่วโมง             

ต่อภาคเรียน 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

 
4 
 

 
4 

  
 100 

  
ดี 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

19 ดี จุดเด่น 
1.มีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.สนับสนุนการเชิญผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อก าหนดที่  2.7  ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ      
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  20  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 

ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่ผู้สอนประจ ามี
คุณวุฒิ ทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ ผู้สอน 1 
คน ต่อผู้เรียน ไม่เกิน 35 คน 

ดี               ร้อยละ 100 
พอใช้         ร้อยละ 50-99 
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนได้จัดท ากรอบอัตราก าลัง ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนด
กรอบการจัดหาบุคลากรท าหน้าที่สอน ไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติการประจ าปี  วางแผนการสรรหา
อัตราก าลังครูผู้สอน 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้จัดหาก าลังครูผู้สอนให้ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมต่อ
ผู้เรียน ให้มีจ านวนเพียงพอ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาชีพ มีการจัดท าประกาศในการสรรหา แต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพ ด าเนินการจัดอบรมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สอนด้วยการส่งไปฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการเรียนการสอน
ให้ผู้สอนได้ปรับปรุงพัฒนาการสอนโดยการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการจัดหาครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ตรงตามสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่ดีมาก คือ ครูสาขางานยานยนต์ 2 คน นักเรียน 
42 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:21  ครูสาขางานเคร่ืองมือกล 2 คน นักเรียน 32 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:16  ครูสาขา
งานเชื่อมโลหะ 2 คน นักเรียน 23 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:12  ครูสาขางานการก่อสร้าง  1  คน  นักเรียน  10  คน  
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คิดเป็นอัตราส่วน  1 : 10  รวมมีครูที่มีคุณวุฒิตรง  จ านวน  7 คน  นักเรียน  107  คน  คิดเป็น   1:15  ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 หมายเหต ุ ข้อมูลเฉพาะครูที่สอนด้านวิชาชีพ 
 
ตารางท่ี  20  จ านวนและสัดส่วนครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพต่อผู้เรียน จ าแนกตามสาขาวิชา สาขางาน 
 

จ านวนสาขางานท้ังหมด 

จ านวนสาขางานท่ีมี
อัตราส่วนครูวิชาชีพ            

ต่อผู้เรียน  1 : ไม่เกิน 35  
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

(1) (2) 
(2) x 100 
(1) 

 
4 

 
4 

 

100 
 

ดี 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

20 ดี จุดเด่น 
1.อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดหาครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ตรงตามสาขาวิชา/สาขา
งานที่การจัดการเรียนการสอน 
2.พัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ตรงตามสาขาวิชา/
สาขางานที่การจัดการเรียนการสอน 
 

 

ข้อก าหนดที่  2.7  ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและ      
ทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  21  อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
อัตราส่วนผู้สอนประจ าต่อผู้เรียนทั้งหมด  
ของสถานศึกษา 

ดี             ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนน้อยกว่า 25 คน  
พอใช้      ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียน 25-30 คน  
ปรับปรุง ผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนมากกว่า 30 คน 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสรรบุคลากรผู้สอน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
โรงเรียนเห็นความส าคัญของการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพการเรียนการสอน และ             การ

ท าให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการเรียน สามารถน าความรู้ในด้านวิชาชีพ วิชาการเพื่อน าไป
ประกอบวิชาชีพ และรับใช้สังคมได้ 
ผลการด าเนินกงาน  (Achievement) 
 

สถานศึกษาได้จัดหาบุคลากรได้เพียงพอและเหมาะสมต่อจ านวนนักเรียนได้ดีมาก คือ ในปีการศึกษา 
2552  มีครูประจ า  17  คน  นักเรียน 107 คน   คิดเป็นอัตราส่วนผู้สอนประจ าต่อผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา  
เท่ากับ  1:6  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
ตารางท่ี  21 อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 
 

จ านวนผู้เรียน จ านวนผู้สอน
ประจ า 

อัตราส่วนผู้สอน : 
ผู้เรียน ผลการประเมิน   ปวช. ปวส. รวม 

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)÷(4) 
 

112 
 
- 

 
112 

 
16 

 
1:7 

 

 
ดี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

21 ดี จุดเด่น 
1.อัตราส่วนครูต่อนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.สร้างเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อร่วมจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 

 
สรุปผลการประเมนิมาตรฐานที่ 2 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรงุ 

10.ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90    

11.ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญในการฝึก
ทักษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบัตจิริง เพื่อให้ผูเ้รียนได้
พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพและพึง
พอใจต่อคุณภาพการสอน 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75.82    

12 ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อ
วัสดุฝึก อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 13     

13.ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 

คน : เครื่อง  
 =  1 : 1 

มีคอมพิวเตอร์  
คน : เครื่อง  =  1 : 1 

   

14.ระดับความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยบริการ โรงฝึกงาน พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน

ร้อยละ 90 ร้อยละ  100    
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เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกดิประโยชน์สูงสุด 
15.ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อม ส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ร้อยละ 70 ร้อยละ  100    

16.ร้อยละของบคุลากรภายในสถานศึกษาที่ไดร้ับ
การพัฒนาตามหน้าที่ที่รบัผดิชอบ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ  96.50    

17.จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากร
แหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19 ครั้ง 19  ครั้ง    

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช ้ ปรับปรงุ 

18.จ านวนสถานประกอบการที่มกีารจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา จัดการศกึษาระบบทวิภาคี
และระบบปกต ิ

20  แห่ง 19  แห่ง    

19.จ านวนคน-ช่ัวโมงของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100    

20.อัตราส่วนของผู้สอนประจ าทีม่ีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100    

21.อัตราส่วนของผู้สอนประจ าตอ่ผู้เรียน 1 : 20 1: 6    

สรุปมาตรฐานที่ 2      

 

จุดเด่น 
1. ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นครูประจ าและท าการสอนแต่ละรายวิชาต่อเนื่องหลายปี ท าให้มีความช านาญในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูได้จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และนักเรียนมีความพึง

พอใจของคุณภาพการสอนครูในระดับมาก 
3. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง ในการใช้ห้องปฏิบัติการ. 
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4. อาคารเรียนมีแสงสว่างภายในห้องเรียนที่เพียงพอ มีตารางการใช้ห้องเรียนที่ชัดเจน  ใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่า 

5. ศูนย์วิทยบริการมีจ านวนหนังสือ ต ารา วารสาร คูมือที่ทันสมัย เพียงพอ และตรงตามวิชาชีพ 
6. มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
7. มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุก

สาขาวิชา 
8. ครูได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ครบทุกคน 
9. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง    ส่งผลให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะ
และประสบการณ์ตรง 
10. สาขาวิชาได้ด าเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
2. จัดให้ผู้สอนได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการสอนหรือนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 
3. ให้ผู้สอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดให้มีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบมีการ

บันทึกและรายงานสรุปผลการนิเทศ 
3.จัดกิจกรรมนิเทศการสอน โดยหัวหน้าสาขาวิชา 
4.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการสอนของครู 
5. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
6. จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหา / ซื้อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
7. จัดท ากิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยเหมาะสมกับสาขาวิชา 
8. จัดกิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
9. จัดกิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และเพียงพอต่อการใช้งาน 
10. ส ารวจตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
11. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นในขณะปฏิบัติงาน 
12. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
13. สร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร 
14. ร่วมมือจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการให้แก่ครู 
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15. ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการมีต่อนักเรียนฝึกงาน 
16. จัดหาสถานประกอบการร่วมจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
17. ส่งเสริม – สนับสนุนให้ครูได้ฝึกงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
18. จัดหาครูที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
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มาตรฐานท่ี  3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อก าหนด  3  สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการดูแลผู้เรียนและจัดกิจกรรม  ดังนี้ 
ข้อก าหนดที่  3.1  จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  22  จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา ดี                 มากกว่า 25 คร้ังต่อปี  

พอใช้          20 - 25 คร้ังต่อปี  
ปรับปรุง    น้อยกว่า 20 คร้ังต่อปี 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมด้านการเรียน และพฤติกรรมการแสดงออกและการ
กระทดที่ถูกต้องเหมาะสม มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดท า
โครงการที่ปรึกษาพบผู้เรียน  การอบรมบุคคลากร เร่ืองการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือนักเรียน น ที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน โดยกระบวนการให้ค าปรึกษา ให้แก่ครูที่ปรึกษา  

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนมีค าสั่งแต่งต้ังครูที่ปรึกษา นักเรียน ทุกชั้นปี เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียน นักศึกษาทุกวัน
ในช่วงหลังท ากิจกรรมเข้าแถวทั้งช่วงเช้า   จัดห้องพบที่ปรึกษาเพื่อท ากิจกรรมHome Room เพื่อให้ครูที่ปรึกษา
พบนักเรียน นักศึกษา ให้ความช่วยเหลือแนะน า แก้ปัญหาทั้งด้านการเรียนการสอน และด้านส่วนตัว เพื่อให้การ
ดูแลนัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูที่ปรึกษาการพัฒนาทักษะ
การช่วยเหลือนักเรียน ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยกระบวนการให้ค าปรึกษา โดยครูที่ปรึกษาได้ด าเนินการ
อบรมเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนน าเข้า
ปรึกษา  และครูหอพักจะอบรมและแก้ไขปัญหานักเรียนในช่วงเวลาเย็น (Study)ทั้งนี้เพื่อให้ครูที่ปรึกษาสามารถ
ดูแลนักเรียน อย่างมีระบบ และมีประสิทธิ ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 
2. จัดท าโครงการHome Room ในที่ปีการศึกษา 2552 
3. จัดท าปฏิทินงานครูที่ปรึกษา 
4. ติดตามผลการด าเนินงานจากสมุดHome Room ทุกสิ้นภาคเรียน 
5. สรุปผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา 
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ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 จากการจัดชั่วโมง  Home Room  และให้นักเรียนพบครูหอพักในเวลาเย็น  (Study)  พบว่านักเรียนที่มี
ปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น  การเรียน  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน
จากภูมิภาคต่าง ๆ ครูที่ปรึกษาและครูหอพักได้ให้ค าปรึกษาแนะน าซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถแก้ไขปัญหาต่างได้ 
ตารางท่ี  22 การจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตร/
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา สาขางาน 
จ านวน

ห้องเรียน/กลุ่ม 

จ านวนครั้งท่ีพบ
อาจารย์ท่ีปรึกษา/

ปีการศึกษา 

ผล             
การประเมิน 

ปวช. 
อุตสาหกรรม 
 
 

 
1.เคร่ืองกล 
 
2.เคร่ืองมือกล
และซ่อมบ ารุง 
 
3.โลหะการ 
 
4.การก่อสร้าง 
 

 
1.ยานยนต์ 
 
2.เคร่ืองมือกล 
 
 
3.เชื่อมโลหะ 
 
4.เคร่ืองเรือน
และตกแต่ง
ภายใน 

 
3 กลุ่ม 

 
3 กลุ่ม 

 
 

3 กลุ่ม 
 

2 กลุ่ม 
 
 

 

 
36 ครั้ง/ปี 

 
36 ครั้ง/ปี 

 
 

36 ครั้ง/ปี 
 

36 ครั้ง/ปี 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 

รวม ปวช.  11  กลุ่ม 36 คร้ัง ดี 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

22 ดี จุดเด่น 
1.มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน  สัปดาห์ 1 ครั้ง เพื่อติดตามอย่าง
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ใกล้ใกล้ชิดและต่อเน่ือง 
2.ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน ในช่วงท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
3.จัดกิจกรรมHome Room ไว้ในตารางสอน 
 

 

ข้อก าหนดที่  3.1  จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  23  จ านวนครั้งของการจัดบริการ  ตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนคร้ังของการจัดบริการ  
ตรวจสารเสพติดให้กับผู้เรียนทั้งหมด  
ในสถานศึกษา 

ดี            1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจ านวนผู้เรียน 
               ที่ได้รับการตรวจ มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้      1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจ านวนผู้เรียน 
               ที่ได้รับการตรวจ ร้อยละ 80-90 
ปรับปรุง  1 ครั้งต่อปีหรือมากกว่าและจ านวนผู้เรียนที่ได้รับ 
                การตรวจ น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือไม่มีการตรวจ 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
โรงเรียนได้จัดท าแผนงาน โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
 โรงเรียน ได้จัดให้นักเรียนตรวจสารเสพติดประจ าปี โดยประสานกับโรงพยา บาลท่าอุเทนผลการตรวจ
ท าให้สามารถรู้ประวัติการใช้สารเสพติดของนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งท าให้หาแนวทางดูแลนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น ครูทุกท่านสังเกตสภาพนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนที่เสี่ยงต่อสารเสพติด  
โดยครูหอพักจะเข้าตรวจบ้านพัก  ล็อกเกอร์ของนักเรียน  เดือนละ  1  คร้ัง  ครูผู้สอนจะสังเกตจากพฤติกรรมใน
ห้องเรียนว่านักเรียนง่วงนอนในขณะที่เรียน  หน้าตาซีดเหลือง  หรือพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายเสี่ยงต่อสารเสพ
ติดหรือไม่   และฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดอบรมปัญหาวัยรุ่นเกี่ยวกับสารเสพติดให้กับนักเรียนทุกชั้นปี 
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ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 ทุกปีการศึกษามีการตรวจสารเสพติดนักเรียนทุกคนจากโรงพยาบาลท่าอุเทนปีการศึกษาละ  1  คร้ัง  
และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจบ้านพัก  ล็อกเกอร์  พบว่าไม่มีสารเสพติดในโรงเรียน  
และนักเรียนทุกคนปลอดสิ่งเสพติดร้ายแรงทุกชนิด 
ตารางท่ี  23  จ านวนคร้ังของการจัดบริการตรวจสารเสพติดให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา 
 

หลักสูตร 
จ านวนผู้เรียน 

ท้ังหมด 
(1) 

จ านวนผู้เรียน 
ท่ีรับการตรวจ/ปี 

(2) 

คิดเป็นร้อยละ 
(2)x100 
(1) 

จ านวนครั้ง 
ท่ีตรวจ/ปี 

ผล 
การ

ประเมิน 
ปวช. 112  คน 112 100 1 ดี 

รวม ปวช. 112  คน 112 100 1 ดี 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
23 ดี จุดเด่น 

 1.นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 
แนวทางการเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทุกปี โดยให้นักเรียนเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน 
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา 
ดนตรี การออกก าลังกาย ฯลฯ 
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต เช่น การบรรยายพิเศษ 
การอบรมธรรมะ ฯลฯ 

 

 

ข้อก าหนดที่  3.1 จัดท าระบบการดูแลให้ค าปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  24  ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
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เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่ออกกลางคันเมื่อ
เทียบกับแรกเข้า 

ดี                น้อยกว่าร้อยละ 31  
พอใช้         ร้อยละ 31-40  
ปรับปรุง    มากกว่าร้อยละ 40 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดท าโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักเรียน    กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา  กิ จกรรม
ปฐมนิเทศ  กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง    กิจกรรมหารายได้ระหว่างเรียน  กิจกรรมการตรวจ
สุขภาพ  โดยบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ให้ความส าคัญกับการลาออกกลางคันของนักเรียน ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  เพื่อ
ส่งเสรมิสนับสนุน  ให้นักเรียน ได้เรียนจนจบการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  โครงการปฐมนิเทศ  ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน  ก่อนเปิดภาคเรียน  เพื่อแนะน าการเรียน แนะน า
หลักสูตร ตารางเรียน วิธีการเรียน การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในโรงเรียน  ตลอดจนแนะน ากฎ ระเบียบ วินัยต่าง 
ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบ สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยลดการออกกลางคันได้ 
 2. กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา  เป็นกิจกรรที่จัดแนะแนวให้ค าปรึกษาด้านการเรียน ด้านสุขภาพ 
และความประพฤติ  เพื่อที่นักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนได้จนหลักสูตร ไม่ออกกลางคัน 
 3. การหารายได้ระหว่างเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน มีรายได้ระหว่างเรียน
ท าให้นักเรียนมีทุนส าหรับการศึกษาได้จนจบหลักสูตรลดการออกกลางคัน 
 4.  กิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง หลากหลายโครงการ  เพื่อลดปัญหาด้านการเรียน และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน  ลดปัญหาการออกกลางคัน 
 5.  กิจกรรมครทูี่ปรึกษาพบนักเรียน  เพื่อให้ค าแนะน าแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ให้นักเรียน 
 6. กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

7. กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ  ท าให้นักเรียน มองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพมีความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพที่เรียน 
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ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 จากการส ารวจ  พบว่า  นักเรียน ปวช.1  มีจ านวนนักเรียนแรกเข้า  43  คน  คงเหลือ  42  คน  หมายเหตุ  
ลาออก  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  97.67  นักเรียน ปวช.2  มีจ านวนนักเรียนแรกเข้า  38  คน  คงเหลือ  37  คน  คิด
เป็นร้อยละ  97.36  นักเรียน ปวช.3  มีจ านวนนักเรียนแรกเข้า  33  คน  คงเหลือ  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
รวมนักเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับจ านวนแรกเข้า  คิดเป็นร้อยละ  1.75  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
ตารางท่ี  24 จ านวนและร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคัน 
  

ชั้นปีที ่
สาขาวิชา  /  จ านวนผู้เรียน 

รวม ปวช. 
 เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง โลหะการ การก่อสร้าง 

1 

แรกเข้า 16 12 8 7 43 
ออกกลางคัน 0 0 0 1 1 
ร้อยละ 0 0 0 14.28 2.32 

2 

แรกเข้า 14 13 7 4 38 
ออกกลางคัน 0 0 1 0 1 
ร้อยละ 0 0 14.28 0 2.63 

3 

แรกเข้า 13 9 6 5 33 
ออกกลางคัน 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0 0 0 0 0 

รวมทุกชั้นป ี

แรกเข้า 43 34 21 16 114 
ออกกลางคัน 1 0 1 1 2 
ร้อยละ 2.38 0 4.76 6.25 1.75 

ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี 
หมายเหตุ   มีนักเรียนออกกลางคนั   จ านวน  2  คน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

24 ดี จุดเด่น 
 1.นักเรียนออกกลางคันในอัตราต่ า 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียน 
2.จัดระบบการติดตามติดตามและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และ
ให้ความช่วยเหลือ 
3. จัดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้
ระหว่างเรียน 
4. จัดโครงการแนะแนวการศึกษา ฯลฯ 

 

ข้อก าหนดที่  3.2  จัดกิจกรรมส่งเสริม  ด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  25  จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงาม
ในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัดกิจกรรม  
ทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม 

ดี                มากกว่าร้อยละ 80 
พอใช้         ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม

ด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  ให้กับผู้เรียนทุก
สาขาวิชาโดยการจัดท ากิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกคนทุกชั้นปี  กิจกรรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
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การแต่งกาย  การ แข่งขันทักษะวิชาชีพ  กีฬา  นันทนาการ    ร้องเพลง  พิธีกร  มารยาทไทย  ดนตรี   อบรม
จราจรลูกเสือจราจร  ร่วมกิจกรรมฟังธรรม  เวียนเทียน  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชน  เป็นต้น 
 
การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนมีการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักเห็นความส าคัญปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี  ตาม
กฎระเบียบของสถานศึกษาและสังคมสม่ าเสมอ  โดยการจัดท าแผนงาน  กิจกรรม  จัดสรรงบประมาณ  

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ  ชมรมวิชาชีพหลากหลายกิจกรรมตามความต้องการของผู้เรียน   
2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  เช่น  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ครบ

ทุกคน  กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันท าการเรียนการสอนฟังธรรม  เวียนเทียน  ร่วมพิธีวันส าคัญทางศาสนา  
ร่วมกับจังหวัด  ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  ร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ  ครบทุกสาขาวิชา  ทุกสาขาวิชาวิชาชีพ
เน้นให้มีความรัก เห็นคุณค่าความส าคัญและศรัทธาในวิชาชีพด้านความขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  
สะอาด สามัคคี  มีน้ าใจ    

3.  กิจกรรมส่งเสริมบุคลิภาพและมนุษยสัมพันธ์  เช่น  การรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ แข่งขันมารยาท
ไทย   ประกวดร้องเพลง  กีฬา  ดนตรี  นันทนาการ  เป็นต้น  มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการการด าเนินงาน  การติดตามสรุป ประเมินผล  รายงานผลงานเพื่อเกิดมาตรฐานและมีคุณภาพด้วยระบบ  
PDCA  ทุกกิจกรรม 
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนครบทั้ง  3  ประเภทกิจกรรมทุกคน ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วม  สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามสาขาวิชา  และสามารถสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพได้ทุกคน 
ตารางท่ี  25 จ านวนและร้อยละของสาขาวิชา/สาขางาน ที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการคุณธรรม 

จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม ในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์   
 

จ านวนสาขาวิชา/
สาขางานท้ังหมด 

จ านวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดกิจกรรมและ
ประเมินผลครบทั้ง 3 ประเภทกิจกรรม 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

1.เคร่ืองกล 
 
2.เคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  
 
2. กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ มคุ ณธร รม 

100 
 

100 
 

ดี 
 
ดี 
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3.โลหะการ 
 
4.การก่อสร้าง 

จริยธรรม ค่ านิยมที่ ดีงามใน
วิชาชีพ 

 
3. กิจกรรมส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ

และมนุษยสัมพันธ์  

 
100 

 
ดี 

4 สาขา 4 สาขา 100 ดี 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

25 ดี จุดเด่น 
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมในวิชาชีพ                    
มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถปฎิบัติตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมมีคุณภาพส่งเสริมวิชาชีพของตนเอง  และผ่าน
มาตรฐานการประเมินวิชาชีพทุกคน 

แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.ก ากับ  ตรวจสอบ  ดูแล  สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน 
2.มีการประเมินการจัดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 

 
 

ข้อก าหนดที่  3.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  26 จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  
และท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
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เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่มีการจัด
กิจกรรม ทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม 

ดี                มากกว่าร้อยละ 80 
พอใช้         ร้อยละ 75-80 
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 75 

 

 
วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
   

โรงเรียนจัดกิจกรรม 2  ประเภทกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเพณีและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  โดยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา  ได้
ตระหนักเห็นความส าคัญปลูกจิตส านึกสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ประเพณีวัฒนธรรมของ
องค์กรชุมชนและสังคม  เช่น  ปลูกจิตส านึกรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย  วัน
สิ่งแวดล้อมโลก  ปลูกต้นไม้สวนสวนสาธารณะ  เก็บขยะรักษาสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะ ร่วมเดินรณรงค์
และสร้างความตระหนักการป้องกันไข้หวัด  2009   เป็นต้น  ด้านการรักษาประเพณี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ดังนี้  ประเพณีไหว้ครูของนักเรียน ,ประเพณีสรงน้ าพระ  รดน้ าขอพรผู้อาวุโส,ประเพณีสงกรานต์ ลอยประทีป
โคมไฟในงานออกพรรษา,วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา,,จิตอาสาท าสะอาดห้องน้ า  โบสถ์ วิหาร  วัด  ,วัน
ส าคัญของชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ สม่ าเสมอ, ประเพณีท้องถิ่นตามวัฒนธรรมอีสาน  เป็นต้น 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม  เกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ประเพณี
วัฒนธรรม  การรณรงค์การแต่งกายนิยมไทย  โดยมีการวางแผนการปฎิบัติงานประจ าปี โครงการ/งาน  เพื่อ
น าไปสู่มาตรฐานคุณภาพ  มีการจัดตั้งงบประมาณ  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ  ก าหนดการด าเนินงาน  
การติดตามสรุปผลการด าเนินรายงานให้ได้มาตรฐานทั้งปริมาณและคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ  PDCA 
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ปี
การศึกษานี้ หลากหลายกิจกรรม  คือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมประเพณี  และกิจกรรมท านุบ ารุง
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ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และร่วมประเพณีท้องถิ่น  นักเรียนทุกสาขาวิชาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมครบทุกคน   
 
ตารางท่ี  26 จ านวนคร้ังและร้อยละของสาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมและประเมินครบ 2  ประเภท
กิจกรรม 
 

จ านวนสาขาวิชา/
สาขางานท้ังหมด 

จ านวนสาขาวิชา/สาขางานท่ีจัดกิจกรรม
และประเมินผลครบ 2 ประเภทกิจกรรม 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

1.เคร่ืองกล 
 
2.เคร่ืองมือกลและ
ซ่อมบ ารุง 
 
3.โลหะการ 
 
4.การก่อสร้าง 

ครบ 2 ประเภท 
 

ครบ 2 ประเภท 
 

ครบ 2 ประเภท 
 

ครบ 2 ประเภท 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

ดี 
 
ดี 
 
ดี 
 
ดี 

4 สาขา ครบ 100 ดี 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
26 ดี จุดเด่น 

1.สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับ
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่น
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี
และท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่นให้หลากหลายและให้
ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
2.ก ากับ ติดตามให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
22.จ านวนครั้งของการจดัให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

  25 ครั้ง / ปี
การศึกษา   

  36 ครั้ง / ปีการศึกษา      

23. จ านวนครั้งของการจดับริการ ตรวจสอบสาร
เสพติดให้กบัผู้เรียน 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 100    

24.ร้อยละของผูเ้รียนทีอ่อกกลางคันเมื่อเทียบกับ
แรกเข้า 

น้อยกว่า ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 1.75    

25.จ านวนครั้งและประเภทของกจิกรรมที่ส่งเสริม
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดงีาม
ในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษย์
สัมพันธ ์

ร้อยละ 98 ร้อยละ 100    

26.จ านวนครั้งและประเภทของกจิกรรมที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม ประเพณีและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100    

สรุปมาตรฐานที่ 3      

 
จุดเด่น 

1. นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
2. ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามอย่างใกล้ใกล้ชิดและต่อเน่ือง 
3. ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน ในช่วงท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
4. จัดกิจกรรม  Home Room ไว้ในตารางสอน 
5. นักเรียนออกกลางคันในอัตราต่ า 
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถปฏิบัติตนอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพส่งเสริมวิชาชีพของ

ตนเอง  และผ่านมาตรฐานการประเมินวิชาชีพทุกคน 
8. ก ากับ  ตรวจสอบ  ดูแล  สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
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9. มีการประเมินการจัดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
10. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่น 
 
แนวทางการเสริมสร้างจุดเด่น 

1. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทุกปี โดยให้นักเรียนเข้ารักการตรวจสุขภาพทุกคน 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี การออกก าลังกาย ฯลฯ 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต เช่น การบรรยายพิเศษ การอบรมธรรมะ ฯลฯ 
4.จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียน 
5.จัดระบบการติดตามติดตามและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือ 
6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
7. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา  
8. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่นให้หลากหลายและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมมากขึ้น 

9. ก ากับ ติดตามให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
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มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
ข้อก าหนดท่ี  4  สถานศึกษาควรมีการบริการวิชาชีพสู่สังคม  ดังนี้ 
ข้อก าหนดที่  4.1 บริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชี้ท่ี  27  จ านวนและประสิทธิภาพของกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม / โครงการฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
วิธีด าเนินงาน  (ตระหนัก : Awareness) 

โรงเรียนได้จัดโครงการช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคม  ในปีการศึกษา 2553  โดยจัดท าโครงการ
ออกหน่วยช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคม  โดยมีนักเรียนทั้ง  4  สาขางานเข้าร่วมโครงการ  
 
การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
 จากโครงการช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคม  รวมทั้งหมด  16  กิจกรรม ซึ่งมีคณะครู  นักเรียนทั้ง  4  
สาขาวิชา  ประจ าตามศูนย์บริการ  มีดังนี้ 

1. ออกบริการซ่อมระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน  ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย/แบบรถเข็น  ติดตั้ง
แผงร้ัวเหล็กดัด  ทาสีอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนบ้านโพนแดง ต.รามราช 

2. ออกบริการซ่อมบ ารุงโต๊ะ,เก้าอี้,ซ่อมระบบสายแลนด์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านเชียงยืน  
อ าเภอท่าอุเทน 

3. ออกบริการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา  ซ่อมพัดลม  ซ่อมบานประตูให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงยืน 
อ าเภอท่าอุเทน 

4. ออกบริการทาสีห้องสมุด  ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซ่อมหน้าต่างอาคารเรียน  ซ่อมโต๊ะเก้าอี้  
จัดท าวงกบบานประตูเหล็ก  โรงเรียนบ้านโพนก่อ  อ าเภอท่าอุเทน 

 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 

ผลการช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคม  พบว่า  ชุมชน/ท้องถิ่นที่เข้ารับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้ความช่วยเหลือและบริการสังคม  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

27 ดี จุดเด่น 
1.สถานศึกษาจัดบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน 
หลากหลายอาชีพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ
ตรงกับความต้องการของชุมชน 
แนวทางการเสริมสร้างจุดเด่น 
 1.ติดตาม ประเมินผลหลังการให้บริการเพื่อกระตุ้นการ
ประกอบอาชีพและหารายได้เสริมให้ครอบครัว  เพื่อยกฐานะ
ความเป็นอยู่ของราษฎร 

 
 
ข้อก าหนดที่  4.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการบริการ
วิชาชีพที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  28  ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ  และส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนต่อ
งบประมาณท้ังหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการ
ด าเนินการ  
ต่องบด าเนินการ ไม่รวมงบลงทุน 

ดี                มากกว่าร้อยละ 0.20  
พอใช้         ร้อยละ 0.11 - 0.20  
ปรับปรุง    น้อยกว่าร้อยละ 0.11   

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน  ได้จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ตามโครงการของสาขาวิชา  
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และจัดหางบจากภายนอกสนับสนุนงานบริการทางวิชาการ 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดกิจกรรม โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนประเมินและรายงานผล
การด าเนินงานทุกกิจกรรม / โครงการ โดยงบประมาณโรงเรียน ได้งบสนับสนุนจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย  และงบสนับสนุนจากรัฐบาล 
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 โรงเรียนได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  และสอดคล้องกับแผนการ
บริการวิชาชีพโดยมีนโยบายในเร่ืองดังกล่าวซึ่งก าหนดอยู่ในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  ปี
การศึกษา  2553 มีโครงการช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคม 16  กิจกรรม  ใช้งบประมาณทั้งหมด  9,562,872
บาท  จากงบกิจกรรมให้บริการวิชาการต่อชุมชน  75,800  บาท  คิดเป็นร้อยละ   คิดเป็นร้อยละ  0.79  ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี 
 

ตารางท่ี  28 จ านวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาชีพและฝึก
ทักษะวิชาชีพ 

 

งบประมาณท้ังหมด 

(ไม่รวมงบลงทุน) 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม/
โครงการบริการวิชาชีพ และ 

ฝึกทักษะวิชาชีพ 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 
(1) (2) (2)x100 

(1) 

9,562,872  บาท 
โครงการช่วยเหลือชุมชน   16  

กิจกรรม 
รวม    75,800  บาท 

75,800  x 100 
9,562,872   

= 0.79 

 
ดี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 

28 ดี จุดที่ควรพัฒนา 
 1.โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณส าหรับบริการทางวิชาชีพใน
อัตราที่เพียงพอและเหมาะสม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดหางบสนับสนุนจาก ภายนอกในการจัดกิจกรรม โครงการ
บริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนเพิ่มขึ้น 
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อให้ปฏิบัติ
จริงอย่างต่อเน่ือง 

 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
27.จ านวนและประสิทธิผลของกจิกรรม/โครงการ
ที่ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกจิกรรม/โครงการ 
ฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

10  กิจกรรม 16  กิจกรรม    

28.ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชนต่องบประมาณทั้งหมด 

ข้อ 12 
ร้อยละ 0.20 

ร้อยละ  0.79    

สรุปมาตรฐานที่ 4      
 

จุดเด่น 

 1.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การเบิกงบประมาณไปใช้ไม่ตรงกับหมวดหมู่ที่จัดสรรไว้ 
2. การให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนยังไม่เป็นระบบ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ทุกสาขาวิชาต้องเบิกค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ที่จัดสรรไว้ 
2. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

 

 
มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อก าหนด  5  สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรมและการวิจัย  ดังนี้ 
ข้อก าหนดที่  5.1  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงาน
ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  29  จ านวน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  การประกอบอาชีพและ/หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น   และประเทศซึ่งน าไปสู่การแข่งขันใน
ระดับชาต ิ
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของสาขางานทั้ง หลักสูตร ปวช. ที่มี
การจัดท า นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงาน 

ดี ร้อยละ 100  
ระดับ ปวช. มากกว่า 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  
ระดับ ปวส. มากกว่า 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  
พอใช้ ร้อยละ 75-99  
ระดับ ปวช. อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  
ระดับ ปวส. อย่างน้อย 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  
ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 75  
ระดับ ปวช. น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา  
(ไม่ได้ท าชิ้นงาน)  
ระดับ ปวส. น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ภาคการศึกษา 
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วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
 โรงเรียน ได้จัดท ากิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่   กิจกรรมวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และวิชา
โครงการ กิจกรรมจัดท าวิจัยชั้นเรียน  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่ บุคลากร บรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนด าเนินงานโดยมีโครงสร้างการด าเนินงานคือ มีนโยบาย/แผน/โครงการ/งาน/กิจกรรม/แนว
ปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษารวมถึง นักเรียน น าความรู้และทักษะวิชาชีพมาใช้ใน
การจัดท านวัตกรรมและงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 จากการท าโครงการของนักเรียนชั้น ปวช.3  จ านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของนักเรียนทั้งหมด
ได้มีการจัดท าโครงการทั้งสิ้น  9  โครงการ    มีชิ้นงาน  12  ชิ้น  นักเรียนชั้น ปวช.2  จ านวน  38  คน  มีชิ้นงาน  
28  ชิ้น  และนักเรียนชั้น ปวช.1  จ านวน  43  คน  มีชิ้นงาน  89  ชิ้น  ซึ่งผลงานเหล่านี้ได้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
จัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และโครงงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การ
ประกอบอาชีพ  และ/หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศชาติซึ่งน าไปสู่การแข่งขันในระดับชาติได้ 
 
ตารางท่ี  29  จ านวนและร้อยละของสาขางานที่จัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงการ            

ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา การเรียนการสอน การประกอบอาชีพ ซึ่งน าไปสู่ การแข่งขัน
ระดับชาติ.จ าแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน 

 
 

หลักสูตร/ประเภทวิชา/
สาขาวิชา 

จ านวนสาขา
งานท้ังหมด 

จ านวนสาขางานท่ีมี

นวัตกรรมฯ * 
ร้อยละ 

ผลการประเมิน 

(1) (2) (2)x100 
(1) 

ปวช. 4 4 100 ดี 
รวม ปวช. 4 4 100 ดี 
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ข้อก าหนดที่  5.2  จัดสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

29 ดี จุดเด่น 
 1.ครูและนักเรียน/ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการน าความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการจัดท านวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
และงานวิจัย จนมีผลงานสามารถเผยแพร่แก่สาธารณชนได้ 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย 
2.ส่งเสริมให้ครูบูรณาการการวิจัยสู่การเรียนการสอนในรายวิชา 
3. ส่งเสริมให้นักเรียน ครู พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  30  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  
และโครงงานต่องบประมาณท้ังหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริงในการ
ด าเนินงานต่องบด าเนินการ ยกเว้นงบลงทุน 

ดี              มากกว่าร้อยละ 1.00  
พอใช้       ร้อยละ 0.50 -1.00  
ปรับปรุง  น้อยกว่าร้อยละ0.50 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณ จากโครงการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับปีงบประมาณ 2553 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน มีนโยบาย/แผน/โครงงาน/งาน/กิจกรรม/แนวปฏิบัติในการจัดสรรแบะสรรหางบประมาณใน
การจัดท า พัฒนาและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานต่องบด าเนินการของโรงเรียน 
ทั้งหมดมีผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างชัดเจนโดยมีงบประมาณในการด าเนินงาน
ต่องบประมาณด าเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1.36  และมีการติดตาม  ประเมินผล และน าผลการด าเนินงาน
ไปปรับปรุงในระยะถัดไป 
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 

โรงเรียนมีการจัดท าโครงการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  100,000  บาท  จาก
งบประมาณส่งเสริมการผลิตสื่อ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยครูและนักเรียน   9,562,872  บาท  และ
จากงบประมาณด าเนินงานต่อนักเรียนทั้งหมด  130,450  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1.36 
ตารางท่ี  30 จ านวนและร้อยละของงบประมาณที่ใช้จริง ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม   

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงานต่องบประมาณทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุน) 
 

จ านวนเงิน
งบประมาณ

ท้ังหมด (ไม่รวม
งบลงทุน) 

 

จ านวนงบประมาณตั้งไว้ จ านวนงบประมาณท่ีใช้
ในงานสร้าง พัฒนา และ
เผยแพร่นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และ
โครงงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
(3)x100 
(1) 

ผล             
การประเมิน 

(1) (2) (3) 
 

 
9,562,872 

 
100,000 

 
130,450   

 
1.36 

 
ดี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

30 ดี จุดเด่น 
 1.สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน 
นวัตกรรมและการวิจัยอย่างเหมาะสม 
 แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
  1.สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมและ
งานวิจัยรวมถึงส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการ
จัดท าผลงานนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียนเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 
 
ข้อก าหนดที่  5.3  จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง  และพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  31  จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และ
โครงงานท่ีน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
จ านวนคร้ังและจ านวนช่องทางของการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 

ดี             4 คร้ังและ 4 ช่องทาง/ผลงาน หรือมากกว่า  
พอใช้       2-3 คร้ังและ 2-3 ช่องทาง/ผลงาน  
ปรับปรุง  1 คร้ังและ 1 ช่องทาง/ผลงานหรือน้อยกว่า 

 

 
วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่ใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ เช่น วิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์และวิชาโครงการในระดับ ปวช.ได้จัดท าโครงการน าผลงานการจัดท านวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทอ่ืน, ก าหนดวิธีการเผยแพร่ผลงาน 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียน ได้จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ประเภทอ่ืนๆ หลากหลายโอกาส จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานด้วยการใช้สื่อที่หลากหลาย ได้แก่ 
เผยแพร่ในเอกสารข่าวสารโรงเรียน  การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  (www.atsn.ac.th)  การจัดแสดงผลงานการ
ประกวด การจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 สถานศึกษาได้น าโครงการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน  จ านวน  4  คร้ัง 
 
ตารางท่ี  31 จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย 

และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

ช่องทางการเผยแพร่ 
จ านวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร  รวม

จ านวน
ครั้ง 

ผล             
การ

ประเมิน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงาน 

นิทรรศการวิชาการ 
วันมอบ
ประกาศนียบัตร  
INTERNET 
วารสาร 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 

/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
 

 
 

        4 

 

รวม     4 พอใช้ 
 
 
 
 
 

http://www.atsn.ac.th/
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

31 ดี จุดเด่น 
1.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัย  และโครงงานที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนหลายช่องทาง 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรม
ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
2. จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, สิ่งประดิษฐ์ทุกประเภท 
3. คัดเลือกผลงานเพื่อเผยแพร่และเข้าร่วมประกวดในระดับ            
ภาค  และระดับชาติ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
29.จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐง์านวิจัยและ
โครงงานที่น าไปใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาการ
เรียนการสอน การประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศซ่ึงน าไปสู่การ
แข่งขนัในระดบัชาติ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100    

30.ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้ในการสร้าง 
พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์ 
งานวิจัยและโครงงานต่องบประมาณทั้งหมด 

ร้อยละ 75 ร้อยละ  1.36    

31.จ านวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย
และโครงงานที่น าไปใช้ในการพฒันาการเรียน
การสอน ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

5 ครั้ง 4  ครั้ง    

สรุปมาตรฐานที่ 5      
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จุดเด่น 
1. ครูและนักเรียนทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการน าความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย จนมีผลงานสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

2. มีผลงานครบทุกประเภทผลงานคืองานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน นวัตกรรมและการวิจัยอย่างเหมาะสม 

 

แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย 
2. ส่งเสริมให้ครูบูรณาการการวิจัยสู่การเรียนการสอนในรายวิชา 
3. ส่งเสริมให้นักเรียน  ครู พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสนับสนุนให้ท าผลงานนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ  
5. จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์, โครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. ยกย่อง ชมเชยผู้ที่มีผลงานผ่านสื่อของโรงเรียน และช่องทางได้แก่ ประกาศเกียรติคุณหน้าเสาธง, เว็บไซต์, 
วารสารของโรงเรียน 

7. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
8. จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, สิ่งประดิษฐ์ทุกประเภท 
9. คัดเลือกผลงานเพื่อเผยแพร่และเข้าร่วมประกวดในระดับ ภาค  และระดับชาติ สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมและงานวิจัยรวมถึงส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการจัดท า
ผลงานนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
ข้อก าหนด  6  ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าและจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ดังนี้ 
ข้อก าหนดที่  6.1  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษาและหน่วยงาน  หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี  32 ระดับคุณภาพการบริหารของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์และการมี
ส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่มี
คุณภาพ 

ดี                      8-9 ข้อ 
พอใช้               6-7 ข้อ 
ปรับปรุง         น้อยกว่า 6 ข้อ 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  มีการวางแผนปฏิบัติงาน  มีกิจกรรมสนองต่อนโยบายของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยมีส่วนร่วม
ของบุคลกรในสถานศึกษาด้วยการให้ ครู หัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชา เสนอโครงการผ่านหัวหน้าฝ่ายแต่ละ
ฝ่าย แล้วน ามาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณากลั่นกรองขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนา
สถานศึกษาแต่ละปีงบประมาณ ถ้าหากผู้อ านวยการรับนโยบายเร่งด่วนจากส านัก บริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)มาด าเนินงานก็จะมีการประชุมคณะครูทั้งโรงเรียน เพื่อแจ้งนโยบายและ
ปรึกษาหารือในการที่จะน านโยบายไปสู่แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย มี
คณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม มีการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / 
กิจกรรม มีการติดตามประเมินผลตามสายการบังคับบัญชาแต่ละส่วนงาน และสรุปผลการด าเนินงาน หากผล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้มีการทบทวนและท าการปรับปรุงแผนงาน / โครงการให้บรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน (Achievement) 
 
 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้มีการบริหารจัดการตามแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  
และงานที่ได้วางไว้  โดยมีการประเมินผลกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม   
 
ตารางท่ี  32 การบริหารงานของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

คุณภาพการบริหารงานของผู้บรหิารตามแผนยุทธศาสตร์  
1=มีการปฏบิัต,ิ 0=ไม่มีการปฏิบัต ิ

ผลการประเมิน 
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1 1 1 1 1 1 1 1 8 ระดับคุณภาพ  3  (ดี) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

32 ดี 
 

จุดเด่น 
1.สามารถจัดการศึกษาสนองนโยบายของส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และมีความพร้อม
ด้านปัจจัยในการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอน 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดมาตรการส่งเสริมให้บุคลากรน าสรุปผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงและพัฒนางานให้มากยิ่งขึ้น 
 
 

  

 

ข้อก าหนดที่  6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี  33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ร้อยละของครูที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ดี                      มากกว่าร้อยละ 90 
พอใช้               ร้อยละ 85 - 90 
ปรับปรุง         น้อยกว่าหรือร้อยละ 85 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  โรงเรียน ได้ก าหนดนโยบาย วิธีการ และขั้นตอนในการประเมินครูด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพและด้านคุณธรรมจริยธรรมหน้าที่ของครูทุกปี 
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การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  โรงเรียนได้เห็นความส าคัญการปฏิบัติตนของครูให้มีความเหมาะสมกับวิชาชีพ ครูต้องเป็นบุคคลทีมี
ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่น่าเคารพนับถือ ยกย่อง มีเกียรติ และเชื่อถือได้  ทั้งต่อตนเองและสาธารณชน ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548  
 โรงเรียนได้วางแผนจัดอัตราก าลัง คัดเลือก สรรหา บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ ผู้มี
ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะสาขา ได้จัดท ากิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพเฉพาะสาขาทั้งที่จัดอบรมเองใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา  จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และโรงเรียน
ได้ประเมินคุณธรรมจริยธรรม และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพของครูอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
โดยผู้ประเมินได้แก่ รองผู้อ านวยการและหัวหน้าสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
 
 บุคลกรทุกคนมีความตระหนักในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถานศึกษา   ปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ   และมีจ านวนบุคลากรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ  13  คน  ครูจ านวน  3  คนยังไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพคร ู จากจ านวนครูทั้งสิ้น   16  คน   คิดเป็นร้อยละ  81.25 
ตารางท่ี  32 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

บุคลากรท้ังหมด 
บุคลากรท่ีปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
ร้อยละ ผลการประเมิน 

16 16 100 ดี 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

33 ดี  จุดเด่น 
1.ครูทุกคนมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.จัดอบรมแก่บุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่าง 
   ต่อเน่ือง 
2.จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้แก่ครู 

 

ข้อก าหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  34   ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ข้อมูลประกอบการตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน 
ระดับคุณภาพของการจัดระบบ  
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 

ดี              ปฏิบัติข้อ 1- ข้อ 4 หรือปฏิบัติครบทั้ง 5 ข้อ  
พอใช้       ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 3  
ปรับปรุง  ปฏิบัติข้อ 1 - ข้อ 2 หรือไม่ได้ด าเนินการ 

 

วิธีด าเนินการ (ตระหนัก : Awareness) 
  จัดท ากิจกรรม แผนงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ  กิจกรรมจัดการความรู้  กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

การด าเนินงาน (พยายาม : Attempt) 
  ในการจัดระบบสารสนเทศและการจัดความรู้ของสถานศึกษา  โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน 
ดังนี้คือ  ห้องสมุด  ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง  ห้องอินเตอร์เน็ต  ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องศูนย์ข้อมูล  
ห้องทะเบียน  ห้องวัดผลและห้องประชาสัมพันธ์  นอกจากนี้ยังมีสถานประกอบการในโรงเรียน  ให้นักเรียน ได้
เรียนรู้การด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้  ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 2.  พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยและใช้เทคโนโลยี 
 3.  มีการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
 4.  มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการเครือข่าย  สืบค้นข้อมูลในทุกหน่วยงานภายในโรงเรียน 
                   และใช้เพื่อการศึกษา 
 5.  มีเว็บไซต์ของโรงเรียน ในการให้บริการข้อมูลสถานศึกษา     ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น 
 6.  มีการจัดท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์สารสนเทศ   
 7.  มีการจัดการความรู้ของครูอาจารย์และนักเรียนจัดการอบรมเร่ืองการ    จัดการความรู้และขยายผลเพื่อ         
                               เผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

8.  จัดให้มีการประเมินการจัดระบบสารสนเทศ  
 

ผลการด าเนินงาน  (Achievement) 
  โรงเรียนได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างานและพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้ 

1.  การพัฒนาด้าน Hard ware โรงเรียนได้จัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจ านวน 20 
เคร่ือง 
2.  การพัฒนาด้าน soft ware โรงเรียน ได้จัดท า Web Page เพื่อเป็นส่วนในการประชาสัมพันธ์ตลอดจน
เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการใช้ Internet ในงานสารบรรณและอ่ืน ๆ เป็น
ต้น 
3.  จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบเครือข่ายในห้อง Internet จ านวน 20 เคร่ือง 
4.  ท า E- Learning มาใช้ในการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี  34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน จุดเด่น/แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 

34 ดี 
 

จุดเด่น 
1.ครูทุกคนมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม 
แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1.พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้สามารถสนองความต้องการ
ของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 
 2.พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

 
 

คุณภาพการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
ของสถานศกึษา 

1=มีการปฏบิัต,ิ 0=ไม่มีการปฏิบัต ิ

ผลการประเมิน 

1. 
 ม
ีข้อ

มูล
พื้น

ฐา
นเ
พื่อ

กา
รตั
ดส

ินใ
จท

ี่เป
็นป

ัจจ
ุบัน

 

2. 
 ม
ีระ
บบ

กา
รบ

ริห
าร
จัด

กา
รข
้อม

ูลท
ี่เห
มา
ะส

ม 
แล

ะม
ีผู้ร
ับผ

ิดช
อบ

 

 3. 
 ม
ีระ
บบ

ฐา
นข

้อม
ูลท
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าน
กัน

เป
น็เ
คร
ือข

่าย
ขอ

งส
ถา
นศ

ึกษ
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 4. ม
ีการ

ปร
ะเม

นิป
ระส

ิทธ
ิภาพ

 แล
ะค
วาม

ปล
อด
ภัย
ขอ
งระ

บบ
การ

บร
ิหา
รจ
ัดก
ารข

้อม
ลู 

 5. 
 มกี

าร
ปรั

บป
รุง
ระ
บบ

กา
รบ

ริห
าร
จัด
กา
รข
้อม

ูลอ
ย่า
งต
่อเน

ื่อง
 

รว
ม 

1 1 1 1 1 5 ระดับคุณภาพ   ดี 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
32.ระดับคุณภาพการบริหารของผู้บริหารที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษาด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

มากกว่า 7 ข้อ 8 ข้อ    

33.ร้อยละของบคุลากรในสถานศกึษาที่สามารถ
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100    

34.ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและ
การจัดการความรู้ของสถานศึกษา 

 5 ข้อ 3 ข้อ    

สรุปมาตรฐานที่ 6      

 
จุดเด่นครูทุกคนมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม 

1. ครูทุกคนมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม 
2. สามารถจัดการศึกษาสนองนโยบายของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
และมีความพร้อมด้านปัจจัยในการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอน 

3. พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้สามารถสนองความต้องการของนักเรียนและบุคลากร 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

 

แนวทางเสริมสร้างจุดเด่น 
1. จัดอบรมแก่บุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู 
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บทที่  4 
สรุปการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2552 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ ท าให้โรงเรียน ได้เห็นจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ของ
สถานศึกษาในระยะต่อไปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  จากผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ปี
การศึกษา 2553  โรงเรียน มีแนวทางการพัฒนาศึกษาคุณภาพของสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้ 

1. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้ผลในระดับ ดี  ดังนี้ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  1 ผู้ เรียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา
วิชาชีพ 

1.ตัวบ่งชี้ที่ 1 
 
2.ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 
3.ตัวบ่งชี้ที่ 3 
 
4.ตัวบ่งชี้ที่ 4 
 
 
5.ตัวบ่งชี้ที่ 5 
 
6.ตัวบ่งชี้ที่ 6 
 
7.ตัวบ่งชี้ที่ 7 
8.ตัวบ่งชี้ที่ 8 
 
 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามชั้นปี 
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ด้านการฟัง  การอ่าน  
การเขียน  และการสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่
จ า เป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่ าง
เหมาะสม 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าในสถานประกอบการ / 
ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
 

 
มาตรฐานท่ี  2  
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน  

 

 
1.ตัวบ่งชี้ที่ 10 

 
2.ตัวบ่งชี้ที่ 11 

 
 
 

3.ตัวบ่งชี้ที่ 13 
 

4.ตัวบ่งชี้ที่ 14 
 
 
 

5.ตัวบ่งชี้ที่ 15 
 

6.ตัวบ่งชี้ที่ 17 
 
 

7.ตัวบ่งชี้ที่ 18 
 

8.ตัวบ่งชี้ที่ 19 
 

9.ตัวบ่งชี้ที่20 
 
10.ตัวบ่งชี้ที่21 

 
ระดับคุณภาพของหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในการฝึกทักษะวิชาชีพมีการฝึกปฏบิัติจริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการสอน 
ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา 
 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ   โรงฝึกงาน  พื้นที่
ฝึกปฏิ บัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่ง
อ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
จ านวนคร้ังหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษา  ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
จ านวนคน – ชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน 
อัตราส่วนของผู้สอนประจ าที่มีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่
ละสาขาวิชา 
อัตราส่วนของผู้สอนประจ าต่อผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี  3 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1.ตัวบ่งชี้ที่ 22 
2.ตัวบ่งชี้ที่ 23 

จ านวนคร้ังของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 
จ านวนคร้ังของการจัดบริการ ตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

 3.ตัวบ่งชี้ที่ 24 
4.ตัวบ่งชี้ที่ 25 

 
 

5.ตัวบ่งชี้ที่ 26 

ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
จ านวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มาตรฐานท่ี  4 
มาตรฐานด้านการ
บริการวิชาชีพสู่สังคม  

1.ตัวบ่งชี้ที่ 27 
 
 
 
 

จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
 

มาตรฐานท่ี  5 
มาตรฐานด้าน
นวัตกรรมและการวิจัย  
 

1.ตัวบ่งชี้ที่  29 
 
 
 

2.ตัวบ่งชี้ที่  30 
 
 
 
 
 

จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ
และ/หรือการพัฒนาชุมชน  ท้องถิ่น  และประเทศซึ่งน าไปสู่การ
แข่งขันในระดับชาต ิ
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงานต่องบประมาณ
ทั้งหมด 

มาตรฐานท่ี  6 
มาตรฐานด้านภาวะผู้น า
และการจัดการ 

1.ตัวบ่งชี้ที่  32 
 
 

2.ตัวบ่งชี้ที่  33 
 
   

ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ สามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

 

35 
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2. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้ผลในระดับ พอใช้ 

มาตรฐานท่ี 2 
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร
จัดการเรียนการสอน 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 12 
 
2. ตัวบ่งชี้ที่16 
 
 

ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 
 

มาตรฐานท่ี  5 
มาตรฐานด้าน
นวัตกรรมและการวิจัย  
 

1.ตัวบ่งชี้ที่  31 
 

จ านวนคร้ังและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงานที่น าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 
 

มาตรฐานที่  6 
มาตรฐานด้านภาวะผู้น า
และการจัดการ 

1. ตัวบ่งชี้ที่  34 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อการ
บริหารจัดการ และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 

 
3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ได้ผลในระดับ ปรับปรุง 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานท่ี 1ผู้ เ รียน
และผู้ส าเร็จการศึกษา
วิชาชีพ 
 

1. ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีต่อคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

มาตรฐานท่ี  4 
มาต รฐ านด้ า นก า ร
บริการวิชาชีพสู่สังคม 

1.ตัวบ่งชี้ที่ 28 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพ และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและ
กิจกรรม/โครงการฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน
ต่องบประมาณทั้งหมด 
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จุดเด่นและแนวทางการเสริมสร้างจุดเด่น 
จุดเด่น 
มาตรฐานท่ี 1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1. นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
2. ใหค้รูที่ปรึกษาพบนักเรียน สัปดาห์ละ  1 ครั้ง เพื่อติดตามอย่างใกล้ใกล้ชิดและต่อเน่ือง 
3. ใหค้รูที่ปรึกษาพบนักเรียน ในช่วงท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
4. จัดกิจกรรมHome Room ไว้ในตารางสอน 
5. นักเรียนออกกลางคันในอัตราต่ า 
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถปฏิบัติตนอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพส่งเสริมวิชาชีพของ

ตนเอง  และผ่านมาตรฐานการประเมินวิชาชีพทุกคน 
8. ก ากับ  ตรวจสอบ  ดูแล  สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
9. มีการประเมินการจัดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
10. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่น 
 

มาตรฐานท่ี 2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นครูประจ าและท าการสอนแต่ละรายวิชาต่อเนื่องหลายปี ท าให้มีความช านาญในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ครูได้จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และนักเรียนมีความพึง

พอใจของคุณภาพการสอนครูในระดับมาก 
4. นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง ในการใช้ห้องปฏิบัติการ 
5. อาคารเรียนมีแสงสว่างภายในห้องเรียนที่เพียงพอ มีตารางการใช้ห้องเรียนที่ชัดเจน  ใช้ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการอย่างคุ้มค่า 
6. ศูนย์วิทยบริการมีจ านวนหนังสือ ต ารา วารสาร คู่มือที่ทันสมัย เพียงพอ และตรงตามวิชาชีพ 
7. มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี 
8. มีการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในทุก

สาขาวิชา 
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9. ครูได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ครบทุกคน 
10. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง    ส่งผลให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะ

และประสบการณ์ตรง 
11. สาขาวิชาชีพได้ด าเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียน

อย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
2. ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน สัปดาห์ละ  1 ครั้ง เพื่อติดตามอย่างใกล้ใกล้ชิดและต่อเน่ือง 
3. ให้ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน นักศึกษา ในช่วงท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
4. จัดกิจกรรม  Home Room ไว้ในตารางสอน 
5. นักเรียนออกกลางคันในอัตราต่ า 
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถปฏิบัติตนอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 
7. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพส่งเสริมวิชาชีพของ

ตนเอง  และผ่านมาตรฐานการประเมินวิชาชีพทุกคน 
8. ก ากับ  ตรวจสอบ  ดูแล  สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
9. มีการประเมินการจัดกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
10. สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม  วัฒนธรรม  ประเพณี  ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่น 
 

มาตรฐานท่ี 4   การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
1. สถานศึกษาจัดบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน หลากหลายอาชีพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

2.  สถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณส าหรับบริการทาวิชาชีพในอัตราที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
1. ครูและนักเรียนทุกสาขาวิชามีส่วนร่วมในการน าความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการจัดท า
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย จนมีผลงานสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

2. มีผลงาน ครบทุกประเภทผลงานคืองานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน นวัตกรรมและการวิจัยอย่างเหมาะสม 
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มาตรฐานท่ี 6   ภาวะผู้น าและการจัดการ 
1. ครูทุกคนมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่ถูกต้อง เหมาะสม 
2. สามารถจัดการศึกษาสนองนโยบายของส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
และมีความพร้อมด้านปัจจัยในการจัดสรรงบประมาณด้านการเรียนการสอน 

3. พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้สามารถสนองความต้องการของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

 

แนวทางการเสริมสร้างจุดเด่น 
มาตรฐานท่ี 1   ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

1. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทุกปี โดยให้นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคน 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี การออกก าลังกาย ฯลฯ 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต เช่น การบรรยายพิเศษ การอบรมธรรมะ ฯลฯ 
4.จัดโครงการที่พัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียน 
5.จัดระบบการติดตามติดตามและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือ 
6. จัดโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
7. จัดโครงการแนะแนวการศึกษา  
8. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่นให้หลากหลายและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมมากขึ้น 

9. ก ากับ ติดตามให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
 

มาตรฐานท่ี 2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
2. จัดให้ผู้สอนได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการสอนหรือนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 
3. ให้ผู้สอนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดให้มีการนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบมีการ

บันทึกและรายงานสรุปผลการนิเทศ 
4.จัดกิจกรรมนิเทศการสอน โดยหัวหน้าแผนกวิชา 
5.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการสอนของครู 
6. จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
7. จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดหา / ซื้อ เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
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8. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 
9. จัดกิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
10. จัดกิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และเพียงพอต่อการใช้งาน 
11. ส ารวจตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
12. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นในขณะปฏิบัติงาน 
13. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น 
14. สร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากร 
15. ร่วมมือจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการให้แก่ครู 
16. ส ารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการมีต่อนักเรียนฝึกงาน 
17. จัดหาสถานประกอบการร่วมจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
18. ส่งเสริม – สนับสนุนให้ครูได้ฝึกงานในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น 
19. จัดหาครูที่มีคุณวุฒิวชิาชีพในสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
20. จัดสรรอัตราก าลังในแผนปฏิบัติการ 
 

มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทุกปี โดยให้นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคน 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา ดนตรี การออกก าลังกาย ฯลฯ 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิต เช่น การบรรยายพิเศษ การอบรมธรรมะ ฯลฯ 
4.จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียน 
5.จัดระบบการติดตามติดตามและดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือ 
6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
7. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ฯลฯ 
8. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณีและท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม

ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถิ่นให้หลากหลายและให้ชุมชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมมากขึ้น 

9. ก ากับ ติดตามให้นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน 
 

มาตรฐานท่ี 4   การบริการวิชาชีพสู่สังค 
1. ทุกสาขาวิชาต้องเบิกค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ที่จัดสรรไว้ 
2. พัฒนาระบบการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนอย่างเป็นระบบ 
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มาตรฐานท่ี 5  นวัตกรรมและการวิจัย 
1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาความรู้ด้านงานวิจัย 
2. ส่งเสริมให้ครูบูรณาการการวิจัยสู่การเรียนการสอนในรายวิชา 
3. ส่งเสริมให้นักเรียน//ครู พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
4. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสนับสนุนให้ท าผลงานนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ  
5. จัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์, โครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. ยกย่อง ชมเชยผู้ที่มีผลงานผ่านสื่อของวิทยาลัยฯ และช่องทางได้แก่ ประกาศเกียรติคุณหน้าเสาธง, เว็บไซต์, 
วารสารของโรงเรียน 

7. จัดกิจกรรมกระตุ้นและสนับสนุนให้สร้างนวัตกรรมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
8. จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, สิ่งประดิษฐ์ทุกประเภท 
9. คัดเลือกผลงานเพื่อเผยแพร่และเข้าร่วมประกวดในระดับ ภาคฯ และระดับชาติ สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของนวัตกรรมและงานวิจัยรวมถึงส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการจัดท า
ผลงานนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ ให้กับครูและนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 

 

มาตรฐานท่ี 6   ภาวะผู้น าและการจัดการ 
1. จัดอบรมแก่บุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


