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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

ตัวบงช้ี
1 2 3 4 5 6 รวม เฉลี่ย

มาตรฐานท่ี
1 5 5 10 5
2 5 4 5 3 5 5 27 4.50
3 4 3 5 5 17 4.25
4 4 3 7 3.50

รวมคาคะแนน 61 4.36

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบงช้ี

1.1.1 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดี มาก” จํานวน 8 ตัวบงชี้
1.1.2 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ด”ี จํานวน 3 ตัวบงชี้
1.1.3 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน 3 ตัวบงชี้
1.1.4 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง จํานวน - ตัวบงชี้
1.1.5 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้

1.2 จุดเดน (การปฎิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด)

1.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน มีความมุงม่ันและตั้งใจบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารงาน
แบบหลักธรรมาภิบาล ไดดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด  มุงเนนการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพ ท้ังในดานคุณภาพผูเรียน   ดานวิชาการ  ดานบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชน

1.2.2 สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่องและดําเนินการดวยวิธีการท่ีหลากหลาย
1.2.3 โรงเรียนมีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรม และถือเปนนโยบาย

ท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการ มีการสงเสริมการให ความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน นํานโยบายลงสูการปฏิบัติ

1.2.4 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู โดยการสงเขาฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานวิชาการ
หรือวิชาชีพท่ีตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนอยางตอเนื่อง
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1.2.5 โรงเรียนมีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหสะอาด
เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัยอยางตอเนื่อง

1.2.6 โรงเรียนดําเนินการนิเทศการสอน เพ่ือสนับสนุน และสรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาการสอนใหครู
จัดการเรียนการสอนได ตรงตามหลักสูตร มีการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนตอครูผูสอน จัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ี
ได เสนอตอผูอํานวยการและครูผูสอน เพ่ือใหครูไดพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

1.2.7 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน กํากับดู แลใหผูเรียนได รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกอยางตอเนื่อง

1.2.8 โรงเรียนมีการดําเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ในดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนนัทนาการ สงเสริม
การ ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหผูเรียนทํางาน โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม อยางตอเนื่อง

1.2.9 โรงเรียนไดนํากระบวนการบริหารงานตามแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมของผูเรียน

1.2.10 โรงเรียนมีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง
ชุมชน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  พรอมรับฟงความคิดเห็นจากการดําเนินงานตามโครงการ

1.3 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฎิบัติ ของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาท่ีสงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด)

1.3.1 งบประมาณดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนเหลือทุกป
1.3.2 งบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน
1.3.3 งบประมาณดานการการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย

สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)

1.4.1 ควรจัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน ใหเพียงพอเหมาะสม
1.4.2 ควรจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน ใหเพียงพอเหมาะสม
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1.4.3 ควรจัดสรรงบประมาณดานการการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใหเพียงพอเหมาะสม

1.4.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ดานภาษาอังกฤษ ภาษาอ่ืนๆ และดานเทคโนโลยีตางๆ
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

1.4.5 กําหนดและหาวิธีการ มาตรการในการติดตามแบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา  เพ่ือใหไดรับจํานวนขอมูลตอบกลับครบถวน

1.4.6 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู เก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
“ไทยแลนด 4.0” และพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรมากข้ึน

1.4.7 ดําเนินการหาหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการใหม ๆ ท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือทําขอตกลงความรวมมือในการทําใหเกิดองคความรูและประสบการณ
ใหมๆตอผูเรียนและสถานศึกษาใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน
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2. สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา

1. ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา
ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
รหัสสถานศึกษา 1348100014
ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง วันท่ี   1   เดือน    มิถุนายน  พ.ศ. 2544
ปจจุบันตั้งอยูเลขท่ี 107 หมูท่ี 5
แขวง/ตําบล เวินพระบาท เขต/อําเภอ ทาอุเทน
จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย 48120
โทรศัพท 042-050059 / 097-2042180
E-mail: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th

2.ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
บานปากทวย  หมูท่ี 5 ตําบลเวินพระบาท  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม  เปนท่ีราบลุมมีปาไมสลับ

ทุงนา  เม่ือ พ.ศ.  2475 เริ่มแรกในการกอตั้งหมูบานมาอยูริมปากน้ําทวย  ซึ่งไหลลงสูแมน้ําโขง  จึงไดเรียกชื่อ
หมูบานวา  บานปากทวย  ตอมาไดเกิดน้ําทวมบริเวณบานปากทวยเปนประจํา  เม่ือ พ.ศ.  2481 จึงไดยายจากริม
ปากน้ําทวยมาอยูในท่ีตั้งขางวัดปา  คือ  วัดใหมชัยภูมิปจจุบัน  และเม่ือป พ.ศ.  2490 ไดจัดตั้งเปนหมูบานท่ี 13
ของหมูบานรามราช  ทางกรมทางหลวงไดมาตั้งชื่อปายบานใหใหมเปนบานปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้ ตอมาได
ข้ึนกับตําบลเวินพระบาท  หมูท่ี 5 มีผูใหญบานคนแรก  ชื่อ  นายกมล  พงษภักดี ตอมากระทรวงมหาดไทยได
แตงตั้งหมูบานปากทวยเปนหมูบาน  อพป. ป พ.ศ.  2514 บานปากทวย  หมูท่ี 5 อยูหางจากจังหวัดนครพนม
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร  และหางจากอําเภอทาอุเทน  ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร   สภาพภูมิ
ประเทศโดยรวมเปนท่ีราบลุมสลับปาไมและทุงนา มีอาณาเขตติดตอ  คือ

ทิศเหนือ จรดกับบานธาตุ  ตําบลโนนตาล
ทิศใต จรดกับบานเชียงยืน  หมูท่ี 4
ทิศตะวันออก จรดกับแมน้ําโขง  ตรงขามกับบานโพนคํา  สปป.ลาว
ทิศตะวันตก จรดกับบานนาสีดา  หมูท่ี 6

แบงพื้นท่ี  ดังนี้
พ้ืนท่ีท้ังหมดของหมูบาน ประมาณ 4,882 ไร
พ้ืนท่ีอาศัย ประมาณ 220 ไร
พ้ืนท่ีทางการเกษตร ประมาณ 2,199 ไร
พ้ืนท่ีสาธารณะ ประมาณ 54 ไร
พ้ืนท่ีปาชุมชน ประมาณ 24 ไร
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ประชากรและภาษา
ปจจุบันบานปากทวย  หมูท่ี 5 มีประชากรท้ังหมด  จํานวน 215 ครัวเรือน  รวมท้ังครอบครัวคนลาว

จํานวน 3 ครัวเรือน  ประชากรรวมท้ังสิ้น 1,129 คน  แยกเปนชาย 548 คน  เปนหญิง 581 คน  ภาษาท่ี
นิยมใชในทองถ่ิน  ไดแก   กะเลิง  ญอ  ภูไท  ทองถ่ิน  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาลาวบางสวน
อาชีพและรายได

อาชีพหลัก ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว การประมงจากแมน้ําโขง ทอผาพ้ืนเมืองผามุก กลุมทําหมวก กลุมทําแหนม
รายไดประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ป ประมาณ 35,000 บาท

ขอมูลโรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2544 โดย

ในจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 จนถึงปการศึกษา 2555
โดยตั้งแตปการศึกษา 2556 จนถึงปจจุบัน ทางโรงเรียนไดทําการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 4
สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ

1. สาขาวิชาชางยนต เปดสอนในสาขางานยานยนต
2. สาขาวิชาชางกลโรงงาน เปดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
3.  สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ เปดสอนในสาขางานโครงสราง
4. สาขาวิชาชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน เปดสอนในสาขางานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ไดรับอนุญาตใหเปดทําการเรียนการสอนใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 4 สาขาวิชา
ใน 4 สาขางาน คือ

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล เปดสอนในสาขางานเทคนิคยานยนต
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เปดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ เปดสอนในสาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมโครงสรางโลหะ
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน เปดสอนในสาขางานตกแตงภายใน
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การดํารงตําแหนงจากอดีตถึงปจจุบัน  ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ผูรับใบอนุญาต

1. ภราดาศักดา กิจเจริญ ปการศึกษา 2544 – ปการศึกษา 2550
2. ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ปการศึกษา 2551 – ปการศึกษา 2556
3. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ปการศึกษา 2556 – ปจจุบัน

ครูใหญ
1. ภราดาวิจารณ ทรงเสี่ยงชัย ปการศึกษา 2544 – ปการศึกษา 2545
2. ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ปการศึกษา 2547 – ปการศึกษา 2549
3. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ปการศึกษา 2550

ผูอํานวยการ
1. มาสเตอรเทพอวยชัย ศรัยกิจ ปการศึกษา 2544 – ปการศึกษา 2545
2. มาสเตอรโชคชัย ทรงเสีย่งไชย ปการศึกษา 2546 – ปการศึกษา 2552
3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2558
4. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ปการศึกษา2559 – ปจจุบัน

รองผูอํานวยการ
1. ภราดานนทชา ศรีวิไล ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2554
2. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ ปการศึกษา 2555 – ปการศึกษา 2558
3. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ปการศึกษา 2558 - ปจจุบัน

ผูจัดการ
1. มาสเตอรเทพอวยชัย ศรัยกิจ ปการศึกษา 2544 – ปการศึกษา 2545
2. มาสเตอรโชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ปการศึกษา 2546 – ปการศึกษา 2552
3. ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2554
4. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ ปการศึกษา 2555– ปการศึกษา 2558
5. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ปการศึกษา 2559 – ปจจุบัน
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2.2 เกียรติประวัติ ช่ือเสียงโรงเรียน
เกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

1. เปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับเด็กยากจน และดอยโอกาสทางการศึกษา ใหไดรับการศึกษาโดย
ไมหวังผลกําไร

2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2544
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท

3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส  ประจําป พ.ศ. 2545 จัดโดยองคการ
บริหารสวนตําบลเวินพระบาท

4. รวมกับทางอําเภอทาอุเทน จัดทําเรือไฟ เขารวมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสรางสรรค ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ประจําป 2546

5. รวมกับทางอําเภอทาอุเทน จัดทําเรือไฟ เขารวมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรับรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสรางสรรค ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจําป 2547

6. ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2547

7. เปนสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาใหกับเด็กยากจน และดอยโอกาสทางการศึกษา ใหไดรับการศึกษาโดย
ไมหวังผลกําไร

8. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2545
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท

9. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส  ประจําป พ.ศ. 2546 จัดโดยองคการ
บริหารสวนตําบลเวินพระบาท

10. รวมกับทางอําเภอทาอุเทน จัดทําเรือไฟ เขารวมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสรางสรรค ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ประจําป 2546

11. รวมกับทางอําเภอทาอุเทน จัดทําเรือไฟ เขารวมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรับรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสรางสรรค ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจําป 2547

12. ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ปพ.ศ. 2547

13. ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2551

14. ผานการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
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15. ผานการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557

เกียรติประวัติครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1. นายปริญยา  สีสม  รวมเปนคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปการศึกษา 2554 ณ  วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม
2. นายสุทิน  รังเพีย  รวมเปนคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปการศึกษา 2554 ณ  วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม
3. นายสุทินรังเพีย  เปนผูทรงคุณวุฒิจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับสาขาวิชาโลหะการ

วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ปการศึกษา 2554
4. นายสุทิน  รังเพีย  รวมถายทําสารคดีรายการกบนอกกะลา  ตอนมหัศจรรยปท่ี 7 ของบริษัททีวีบูรพา

วันท่ี 9 เดือนธันวาคม2554
5. นายดอน  วิภา  เขารวมเสนอผลงานประกวดครูดีเดนของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ

ไทย ปการศึกษา 2554
เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

1. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2544
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท

2. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส  ประจําป พ.ศ. 2545 จัดโดยองคการ
บริหารสวนตําบลเวินพระบาท

3. ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเซปกตะกรอ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจําป 2549
4. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพชางยนต งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนครพนม ประจําป 2550
5. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันเซปกตะกรอ รุนอายุ 18 ปชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน

จังหวัดนครพนม ประจําป 2550
6. ผานการคัดเลือกเปนตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แขงขันรถประหยัดน้ํามันในระดับประเทศ

ท่ีกรุงเทพ ฯ ป 2550
7. ผานเขารอบ 4 ทีมสุดทาย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ในการแขงขันกีฬาครูสัมพันธ 2008 ครั้งท่ี 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย ประจําป พ.ศ. 2551

8. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมปแหงประเทศไทย  ครั้งท่ี 6 ระหวางวันท่ี 1-8 เมษายน 2552
ไดรางวัลอันดับท่ี 4

9. รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลเยาวชนโคกคัพ  ครั้งท่ี 15 ระหวางวันท่ี 3-18 สิงหาคม 2552
ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม  (รวมกับโรงเรียนโคตรบูรณ)

10. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย  ครั้งท่ี 12 ระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม 2552
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ไดรับรางวัล 1เหรียญเงินในการแขงขันวิ่ง 200 เมตร  และ
2 เหรียญทองแดงในการแขงขันวิ่ง 100 เมตรและ 1,500 เมตร
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11. ไดรับรางวัลชนะเลิศการตอบปญหาในงานวันเอดสโลก  ระดับอําเภอโดยโรงพยาบาลอําเภอทาอุเทน
ณ วัดโพธิ์ชัย  อําเภอทาอุเทน  วันท่ี 3 ธันวาคม 2552

12. นายสวัสดิ์ อาซอง ไดรับรางวัลชนะเลิศสาขางานกออิฐงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งท่ี 24
ระดับภาค วันท่ี 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเปน
ตัวแทนระดับภาค เขาไปแขงขันในระดับประเทศ

13. นายชัยณรงค จาเพียรราช และนายฤทธิไกร บุญตาทาวไดรับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง
งานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งท่ี 24 ระดับภาค วันท่ี 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

14. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาทตาน
ยาเสพติด ป 2554

15. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตอง งานกีฬาองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท
ตานยาเสพติด ป 2554

16. นายอภิวัฒน พลเทพ เหรียญเงินการแขงขันกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุนอายุ 16 ปชายในการแขงขันกีฬา
นักเรียน  นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20-22
ตุลาคม 2559 ณ โรงเรยีนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

17. นายกิตติชัย  บุตรสุวรรณ  ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนท่ัวไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20-22 ตลุาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

18. นายสมบูรณ  อามอ  ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนท่ัวไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

19. นายรัตนโชค  สุวอ  ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนท่ัวไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20 - 22 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

20. นายโชคชัย  พาแสง ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนท่ัวไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งท่ี 15 วันท่ี 20-22 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

21. นายมนัสชัย ยังฝาย ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนท่ัวไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งท่ี15วันท่ี 20-22 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

22. นายพัชรพล  วองไว  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนตเล็ก ระดับ
ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
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23. นายพีรยุทธ  สงเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนตเล็ก ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

24. นายอมรเทพ  ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อมไฟฟา ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

25. นายพนาเวศ วงศบุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อมไฟฟา
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

26. นายวิทวัส  ศรีโคตร  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

27. นายพงษดนัย  ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

28. นายอารัญ  ประคองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ
พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

29. นายภานุกร  บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันงานฝกฝมือ ระดับ
ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน
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2.3 ตราสัญลักษณของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ความหมายตราโรงเรียน
ตราโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเปนตราเดียวกับคณะภราดาเซนตคาเบรียลซึ่งสถาบัน การศึกษาใน

เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลท้ังหมดใชเปนตราสถาบันรวมกัน ตรานี้จึงเปนเครื่องหมายท่ี แสดงออกถึงเอกลักษณ
และความสามัคคีของมวลสมาชิกท้ังหลายใหอยูภายใตสํานึกแหงการประพฤติปฏิบัติดีรวมกัน

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเปนโรงเรียนอันดับท่ี 14 จากโรงเรียนภายใตมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทยท่ีตั้งอยูในประเทศไทยจํานวนท้ังสิ้น 14 โรงเรียน และใชตรานี้รวมกัน โดยมีสวนประกอบและ
ความหมายดังนี้

โล หรือ Coat of Arms ท่ีอยูใจกลางของตรานี้ เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และ
ยั่งยืนของ สถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียลภายในโลแบงเปน 4 สวน  แตละสวนมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้

สวนท่ี 1  A.M. หรือ Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยท่ีวา “วันทามารีอา”Maria เปนชื่อ
พระมารดาของพระเยซูคริสต  ชอดอกซอนกลิ่นขาวเปนเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์

สวนท่ี 2 เปนรูปเรือใบซึ่งเปรียบไดกับ “นาวาชีวิต” ท่ีจะตองตอสูคลื่นลมและแสงแดดไปจนถึงฝงเปนคติ
ใหไดคิด เสมอวา “ชีวิตคือการตอสู ”

สวนท่ี 3 มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือท่ีกําลังสูคลื่นลม   หมายถึง   แสงแหงความหวัง ไดแก
แสงธรรมแหงศาสนา  กับ  แสงแหงปญญา  จากสรรพวิทยาการท่ีไดรับจากโรงเรียนรวมกันเปน  ดวงประทีป   สอง
นําชีวิต (คือคนท่ีอยูในเรือ)  ไปสูจดหมายปลายทางไดดวยคุณธรรมและปญญา

สวนท่ี 4 เปนเครื่องหมาย D S (ตัวยอจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายวา จงทํางานทุก
อยางเพ่ือเปนสิริมงคลแกพระเจา เปนคติพจนของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอมงฟอรต (Saint  Louis  Marie
Grignion De  Montfort ) ผูสถานปนาคณะเซนตคาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity หมายถึง  ศาสนาซึ่ง
เราทุกคนตอง มีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  เครื่องหมายไมกางเขน  เปนเครื่องหมายแหงความรักและความ
เสียสละ ดังท่ีพระ คริสตเจาไดทรงสละชีวิตของพระองคดวยความรักเพ่ือไถบาปใหแกมวลมนุษย S หรือ Science
หมายถึง วิทยาการความรูท่ีทําใหเรามีเหตุผลคนเราทุกคนควรจะมุงหาความรูอยูเสมอยิ่งเรามีความรูฝายโลกมาก
เทาใด เราก็ยิ่งควรสนใจหาความรูฝายธรรมใหมากข้ึนเทานั้นพวงมาลัยดอกไมท่ีประดับโล เปนมาลัยเกียรติยศท่ี
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จะเตือนใจทุกคนใหกระทําความดี  เพ่ือเชิดชูและจรรโลงไวซึ่ง เกียรติยศ  ชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป
คําวา Labor  Omnia   Vincit (Labour  conquers  all  things) ท่ีอยูใตชื่อ Brothers  of  St. Gabriel เปน
คติพจน (motto) ประจําใจของชาวเซนตคาเบรียลท่ีจะตองชนะอุปสรรคท้ังปวงดวยความอุตสาหะตรานี้จะอยูใน
ความรําลึกของชาวอัสสัมชัญและชาวเซนตคาเบรียลทุกคน และจะชวยเตือนใจใหรําลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญแหง
คณะภราดาเซนตคาเบรียลหรือภายในออมอกของแมคือศาสนาเปนชีวิตท่ีมี ความบริสุทธิ์และจริงใจตอกัน

เปนชีวิตท่ีสอนใหเริ่มตอสูโดยมีความหวังคือคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนําทางเปนชีวิตท่ีมีท้ังความรัก
และความเสียสละและเปนชีวิตท่ีสมบูรณสามารถชนะอุปสรรคท้ังมวลดวยความ อุตสาหะจนไดรับความสําเร็จดวย
เกียรติยศและการยกยองสรรเสริญตลอดไป
คติพจนประจําโรงเรียน

“วิริยะอุตสาหะ นํามาซึ่งความสาเร็จ” (LABOR OMNIA VINCIT)
สีประจําโรงเรียน

ขาวและสีแดง
สีแดง  หมายถึง สีแหงความกลาหาญ
สีขาว  หมายถึง สีแหงความความบริสุทธิ์

ปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดของชีวิต
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะอุตสาหะ เปนหนทางนําไปสูความสาเร็จ ดังคติพจนท่ีวา

“Labor   Omnia Vincit”
นักบวชในมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

นักบวชในคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีเฉพาะนักบวชชายเทานั้น เรียกกันท่ัวไปวา
“บราเดอร” (BROTHER) หรือ “ภราดา” ในภาษาไทย บราเดอรทุกคนมีศีลเปนหลักในการดําเนินชีวิตท่ีสําคัญอยู
3 ประการ ไดแก

1. การถือความยากจน (Poverty) คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน มีความประหยัดและความอดทนตอ
ความเปนอยู

2. การถือศีลพรหมจรรย (Chastity) คือ รักษาความบริสุทธิ์ ไมมีครอบครวั
3. การถือความนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟงผูใหญถือเสมือนเปนตัวแทนของพระผูเปนเจาเปนการ

มอบกายถวายชีวิตตอพระเจา ไมยอทอตอหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายสละตัวเองทํางานเพ่ือมวลมนุษย
และพระผูเปนเจา
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูรับใบอนุญาต

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย

สมาคมศิษยเกาฯ

ผูอํานวยการ

ผูจัดการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ

คณะกรรมการการศึกษามูลนธิิฯ

ฝายบริหารจัดการ ฝายวิชาการ ฝายพัฒนาคุณภาพนักเรียน

- งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
- งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ
- งานทะเบียนและสารบรรณ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ
- งานอาคาร สถานท่ี และยานพาหนะ
- งานบริหารทรัพยากรมนุษย
- งานโภชนาการ

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน
และนิเทศภายใน

- แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ
- แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม
- งานวัดและประเมินผล
- งานวิทยบริการ
- งานระบบทวิภาคี

- งานระเบียบวินัย
- งานหอพักนักเรียนประจํา
- งานสภานักเรียน
- งานครูท่ีปรึกษาและแนะแนว

อาชีพ
- งานโครงการพิเศษและบริการ

ชุมชน
- งานอภิบาล
- งานสันทนาการ ดนตรี  กีฬา
- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ท่ี ช่ือ-สกุล
1 ภราดา กิตติศักดิ์ เจริญศรี ผูแทนผูรับใบอนุญาต / ผูอํานวยการ/ผูจัดการ
2 ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ ผูทรงคุณวุฒิ
3 ภราดา ดร. ประวัติ สุทธินนท ผูทรงคุณวุฒิ
4 บาทหลวง วรวิทย เวียรชัย ผูทรงคุณวุฒิ
5 นาย ยุทธยง เสวิวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ
6 วาท่ี พ.ต. วัฒนา นิลสาขา ผูทรงคุณวุฒิ
7 นาย ณปภัทช ทีฆธนานนท ผูทรงคุณวุฒิ
8 นาย สิทธิพร ศิริวรเดชกุล ผูทรงคุณวุฒิ
9 นาย ประพันธ พิพัฒนสุข ผูทรงคุณวุฒิ
10 มาสเตอร ทวี สุทธิรณ ผูแทนครู
11 ภราดา ครรชิต สีสาวรรณ ผูแทนผูปกครอง

2.2.3 จํานวนครูจําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน

แผนกวิชา/สาขาวิชา/
สาขางาน

จํานวน
(คน)

สถานภาพ
ใบประกอบ

วิชาชีพ
วุฒิการศึกษา

ครู
ประจําการ

ครู
พิเศษ

มี ไมมี ป.เอก ป.โท ป.ตรี
ต่ํากวา
ป.ตรี

สาขาวิชาชางยนต 3 3 - 2 1 - - 3 -
สาขาวิชาชางกลโรงงาน 3 3 - 2 1 - 1 2 -
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ 3 3 - 2 1 - 2 1 -
สาขาวิชาชางแครื่องเรือนฯ 3 3 - 2 1 - 1 2 -
แผนกวิชาสามัญฯ 7 7 - 6 1 - 1 6 -

รวม 19 19 - 14 5 - 5 14 -

2.2.4 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ป

ระดับ/สาขางาน
ช้ันป

รวม1 2 3
ปกติ ทวิ

ภาคี
เทียบ
โอน

ปกติ ทวิ
ภาคี

เทียบ
โอน

ปกติ ทวิ
ภาคี

เทียบ
โอน

สาขางานยานยนต 12 - - 17 - - 14 - - 43
สาขางานเครื่องมือกล 12 - - 13 - - 10 - - 35
สาขางานโครงสราง 11 - - 16 - - 13 - - 40
สาขางานเครื่องเรือนฯ 8 - - 7 - - 12 - - 27

รวม 43 - - 53 - - 49 - - 144
(ปทีจ่ัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน)
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2.2.5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)

ระดับ/สาขางาน จํานวน
รวม

ปกติ ทวิภาคี เทียบโอน
สาขางานยานยนต 14 - -
สาขางานเครื่องมือกล 10 - -
สาขางานโครงสราง 12 - -
สาขางานเครื่องเรือนฯ 12 - -

รวม 48 - -

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)

- ออกหนวยบริการวิชาการและวิชาชีพ ..วันท่ี17-19 มิถุนายน 2559

- วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมไดทําการออกคายอาสาพัฒนา
และบริการวิชาการและวิชาชีพ

- วันพุธ ท่ี 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. - 10.30 น. จัดกิจกรรมถวายเทียนเขาพรรษา
ณ วัดใหมชัยภูมิ

2.3.2  รางวัลและผลงานของผูบริหาร (ซึ่งเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)

- วันท่ี 28 ตุลาคม 2559 คณะภราดา ครู และนักเรียนรวมพิธนอมเกลานอมกระหมอม สงเสด็จ
สูสวรรคาลัย

- อําเภอทาอุเทนขอใชสถานท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเพ่ือ ฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานชายแดน...

2.3.3  รางวัลและผลงานของ ครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)

- วันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
เขารวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย จ.นครพนม ณ อาคารยงใจยุทธ ท่ีวาการอ.ทาอุเทน

- มิสสุภัทรา สิงหทอง ม.ปริญยา สีสม นํานักเรียน เขารวมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน
เขารอบระดับภาค ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ จังหวัดนครราชสีมา ระวางวันท่ี
16-18 สิงหาคม 2559

2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเปนท่ียอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)

- นายพัชรพล  วองไว  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงาน
เครื่องยนตเล็กระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
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ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม -
2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

- นายพีรยุทธ  สงเสริม  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนต
เล็ก ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี23 มกราคม-2
กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

- นายอมรเทพ  ยมพินิจ  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อม
ไฟฟา ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชวีศึกษ ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม -2
กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

- นายพนาเวศ  วงศบุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแขงขันงาน
เชื่อมไฟฟา ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม
- 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

- นายวิทวัส  ศรีโคตร  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ
พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

- นายพงษดนัย  ยศพันษา  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงาน
จักรยานยนต ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี 23 มกราคม
-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

- นายอารัญ  ประคองสุข  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเขียนแบบ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559
ระหวางวันท่ี 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน

- นายภานุกร  บุญสุข  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรมการแขงขันงานฝกฝมือ
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ  ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งท่ี 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันท่ี23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ
พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแกน
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา

3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมความจริงและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิดแหงชีวิต
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความอุตสาหะวิริยะเปนหนทางไปสูความสําเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT)

3.1.2 วิสัยทัศน
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีมีคุณภาพ และมีความสุข

ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส

3.1.3 พันธกิจ
1. พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
4. สรางความสัมพันธกับชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของ
อัตลักษณ มุงม่ัน มีวินัย รับผิดชอบ นอบนอม ยึดม่ันสัจธรรม
เอกลักษณ ทํางานเปน

3.1.4 เปาหมายของสถานศึกษา
1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพมีความรู ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตร
2. ผูเรียนยึดม่ันในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบตอสังคม (FSG).
3. สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามเกณฑ
5. สถานศึกษาใหการบริการวิชาชีพสูสังคม
6. สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย
7. ผูบริหารมีภาวะผูนําและการจัดการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
8. สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจและจุดเนนและจุดเดนของ

สถานศึกษา
9. สถานศึกษามีมาตรการสงเสริมผูเรียน ครู แหลงเรียนรู และการมีสวนรวมทางการศึกษา
10. นักเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
11. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
12. สถานศึกษาเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู
13. การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
14. สถานศึกษาสรางความสัมพันธและความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาการศึกษา
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3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา
งบประมาณการรายรับ – รายจายปการศึกษา 2559

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจาย
ท่ี รายการ ป 2558 ป 2559 ท่ี รายการ ป 2558 ป 2559
1 เงินบริจาคจากมลูนิธิฯ* 18,080,000 18,857,130 1 คาใชจายดําเนินการ
2 เงินอุดหนุนรัฐบาล* 2,572,031 3,423,375 1.1 เงินเดือนคร*ู 5,452,272 5,790,000
3 โครงการเรียนฟรี 15 ป 663,740 646,500 1.2 เงินเดือนนักการ* 1,278,000 1,320,000
4 เงินอุดหนุนชวยเหลืออุปกรณการ - 110,000 1.3 โบนัสครู + นักการ 535,856 540,000

เรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา* 1.4 คาตําแหนง 1,428,000 1,440,000
5 รายรับอื่น ๆ 1.5 คาสาธารณูปโภค 1,458,000 1,340,000

5.1 รายไดการจาํหนายผลติภณัฑ* 130,000 100,000 1.6 คาประกันสังคม 5% 66,900 67,140
5.2 เก็บคาเชาบาน-คาไฟฟา 20,465 35,000 1.7 เงินสะสม 3% 154,568 163,365
5.3 รายไดจากสหกรณ* 5,000 - 1.8 ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร* 69,000 71,000
5.4 ขายเศษวัสดุเหลือใช 50,000 50,000 1.9 คาอาหารนักเรียน-บุคลากร* 2,000,000 2,200,000
5.5 เงินบริจาคอ่ืนๆ* 330,000 100,000 2 คาใชจายเรียนฟรี 15 ป 663,740 646,500

5.6 การศึกษาระบบทวิภาคี 640,000 - 3
เงินอุดหนุนชวยเหลืออุปกรณการ
เรียน - 110,000

5.7 รายไดจากการเกษตร* - 50,000 สายอาชีพฯ
4 งบพัฒนา

4.1 ฝายบริหารจัดการ* 4,706,300 3,612,000
4.2 ฝายวิชาการ* 3,433,500 4,005,000
4.3 ฝายพัฒนาคณุภาพผูเรียน* 1,245,100 1,967,000

5 จัดสรรเขากองทุน
5.1 กองทุนสํารอง - 30,000
5.2 กองทุนครูเกษียณ - 30,000
5.3 กองทุนคงคลัง - 10,000
5.4 กองทุนสวัสดิการครู - 30,000

รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น 22,491,236 23,372,005 รวมประมาณการรายจายท้ังสิ้น 22,491,236 23,372,005
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเม่ือวันท่ี 5-9
กันยายน พ.ศ. 2559
1. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบติดตามผูเรียนท่ีมี
ปญหาดานตางๆ เปนรายบุคคล ดวยการพัฒนาระบบครู
ท่ีปรึกษาใหเขมแข็งมีการติดตามผูเรียนอยางใกลชิด เชน
การเยี่ยมบานผูเรียนทุกภาคเรียน และมีการประชุม
ผูปกครอง เครือขายผูปกครอง และการพัฒนาผูเรียน
รวมกับ สถานประกอบการ เปนตน
2. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดอบรมใหความรูดานการ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใหครูสามารถนําความรูไปใชในการ
ทําวิจัยหรือแกปญหาการเรียนการสอนไดอยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานและประเด็นพิจารณา
ของตัวบงชี้ใหชัดเจนและมอบหมาย ผูเก่ียวของ
ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานวิเคราะหสาเหตุ
และรวมกันแสวงหาแนวทางการแกไขเนื้อหาสาระ
ประเด็นใดตองไดรับการอนุมัติหรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียนเตรียมบรรจุในระเบียบ
4. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาผูเรียนใหกับ
ทุกสาขาวิชาเพ่ือสงเสริมใหครูผูสอนและผูเรียนไดมีสวน
รวมมากยิ่งข้ึนในการกําหนดกิจกรรมใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพไดเหมาะสมและหลากหลาย โดยสถานศึกษา
อาจกําหนดกรอบและขอบเขตภารกิจไวเปนเกณฑในการ
อนุมัติกิจกรรมดังกลาว
5. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคน
ของสถานศึกษาเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ให
ถือเปนเรื่องของทุกคน เปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงชี้ใด ตรงกับภาระ
งานของบุคลากรคนใดตอง ปฏิบัติใหครบถวนและผาน
เกณฑการประเมินในระดับดีข้ึนไป

-พัฒนาระบบครูท่ี
ปรึกษา
-ประชุมผูปกครอง
-พัฒนาผู เรียนรวมกับ
สถานประกอบการ

-ใหความรูดานการวิจัย
ในชั้นเรียนแกครูผูสอน

-วิเคราะหประเด็น
พิจารณาของตัวบงชี้

-เพ่ิมงบประมาณดาน
การบริการวิชาการ
วิชาชีพ
-ใหความรูการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

-โรงเรียนมีระบบครูท่ี
ปรึกษาท่ีเขมแข็ง
สามารถใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือนักเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
-มีการประชุมผูปกครอง
เพ่ือใหสามารถชวยเหลือ
นักเรียนไดเปนรายบุคคล
-มีการพัฒนาผูเรียน
รวมกับสถานประกอบการ
เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตาม
สาขาวิชา
-ครูผูสอนมีความรู ความ
เขาใจการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถเขียนงานวิจัยใน
ชั้นเรียนท่ีเกิดจากปญหา
ในการจัดการเรียนการ
สอน
-บุคลกรทุกคนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
ประเด็นพิจารณาของตัว
บงชี้สามารถนําเสนอ
ขอมูลแตละตัวบงชี้ได
ถูกตองเหมาะสม
-โรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอดานการบริการ
วิชาการวิชาชีพ
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน

-บุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เม่ือ
วันท่ี 28-30 พฤษภาคม 2557
1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ  ติดตามการขับเคลื่อน
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี
ความกาวหนาและตอเนื่อง

-พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
-การแตงตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-การแตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับ
ติดตามการขับเคลื่อน
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

-โรงเรียนมีระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครบวงจร PDCA
-มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-มีคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการขับเคลื่อน
ระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)

1. กระตุนชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการ
ทดสอบ V-Net และหาแนวทางเตรียมบุคลการสอนซอม
เสริมสําหรับการทดสอบในรายวิชาท่ีมีผลต่ํากวาเกณฑ
กอนการทดสอบในรุนตอไป

-โครงการสอนเสริม V-
Net

-ผูเรียนใหความสําคัญใน
การเขาสอบ V-Net

2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรม
โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐและงานวิจัยเพ่ิมเติมมากข้ึน
สามารถนําไปใชประโยชนและเผยแพรใหครบทุกระดับ
พรอมพัฒนาตอยอดผลงานใหมีคุณภาพ

-โครงการสงเสริมการ
จัดทํานวัตกรรมโครงงาน
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐและ
งานวิจัย
-โครงการใหความรู
งานวิจัยในชั้นเรียน

-โรงเรียนมีนวัตกรรม
โครงงานวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐและงานวิจัยท่ี
สามารถนําไปตอยอดเพ่ือ
พัฒนาสังคม
-ครูผูสอนมีความรู  ความ
เขาใจระเบียบวิธีวิจัยใน
ชั้นเรียน
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
แผนการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะ
ผลการดําเนินงาน

3. ครูผูสอนนํากลไของกระบวนการวิจัยท่ีถูกตอง
ตามระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนในแต
ละสาขางานใหมากข้ึน

4. จัดใหมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพ่ือเผยแพร
ความพรอมในศักยภาพการเปนแหลงเรียนรู และขยาย
โอกาสทางการศึกษา เพ่ือประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน
และพ้ืนท่ีใกลเคียง

5. พัฒนาแหลงวิทยบริการใหไดมาตรฐาน
สนองตอบการเปนแหลงเรียนรูและขยายโอกาสทาง
การศึกษาตอไป

6. เรงสรางความเขาใจแกบุคลากรในเชิงรุกเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

7. วางแผนพัฒนาหลักสูตรท่ีเชื่อมโยงความตอเนื่อง
สูระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือสรางโอกาสและเกิดความ
คุมคาตอการจัดการศึกษา

-โครงการแหลงเรียนรู
-โครงการพัฒนาแหลง
วิทยบริการ
-สรางความเขาใจแก
บุคลากรในเชิงรุก
เก่ียวกับยุทธศาสตรการ
จัดการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาในการเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
-แผนพัฒนาหลักสูตรท่ี
เชื่อมโยงความตอเนื่องสู
ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน

-โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธในเชิงรุก
เพ่ือเผยแพรความพรอม
ในศักยภาพการเปนแหลง
เรียนรู และขยายโอกาส
ทางการศึกษา
-โรงเรียนมีการพัฒนา
แหลงวิทยบริการใหได
มาตรฐานสนองตอบการ
เปนแหลงเรียนรูและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
-บุคลากรมีความรู  ความ
เขาใจยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาดานอาชีวศึกษา
ในการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
-โรงเรียนมีการพัฒนา
เชื่อมโยงความตอเนื่องสู
ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน
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4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานท่ี 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนท่ีพึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน
และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑท่ีกําหนด

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน

(รอยละ)
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูท่ีไดงานทําในสาขาท่ีเก่ียวของศึกษา
ตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

94.59

2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ
หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานจากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ
และจากบุคคล สถานประกอบการหนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผูสําเร็จการศึกษา

100

3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 94.30

4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะท่ัวไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบ
กลับ

91.40

5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ 91.40

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน และ

ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน เพ่ือนําผลการประเมินระดับความพึงพอใจมาทําการวางแผนในการปรับปรุง
พัฒนาคุณลักษณะ และความรูความสามารถของผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน

2.แตงตั้งกรรมการดําเนินงานดานงานวิจัย พัฒนา ฯ ของสถานศึกษา เพ่ือศึกษาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวมถึงเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพของผูเรียนท่ีสถานศึกษาได
ผลิตออกไปใหกับสถานประกอบการ
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3. จัดหาเครือขายเพ่ือรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการ หนวยงาน
และชุมชนในจังหวัด

4. จัดทําเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน
5. จัดทําสถิติผลการประเมินความพึงพอใจท่ีถูกตองตามหลักวิชา มีการสรุปผล พรอมท้ังขอสังเกต

ขอเสนอแนะ และรายงานผูบริหารเพ่ือใชเปนขอมูลในการสั่งดําเนินการพัฒนาตามเปาหมาย ใหแกผูเก่ียวของตาม
ความเหมาะสม

6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนฝกทักษะวิชาชีพ
7. จัดกิจกรรมสัมมนารวมกับสถานประกอบการในหัวขอ “คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีสถานประกอบการตองการ”โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกอนเขาสูสถานประกอบการ
8. การจัดการนิเทศนักเรียน ฝกงานเปนประจําทุกปการศึกษา
9. จัดเก็บขอมูล
10. วิเคราะหและสรุปขอมูล
11. การดําเนินงานประเมินความพึงพอใจไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
คา

คะแนน
ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3, 4 หรือ 3, 5 หรือ 4, 5 รวม 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน คา
คะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
จุดเดน

การสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอย
กวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานท่ีผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานจากสถานศึกษาท่ีผูสําเร็จการศึกษา
ไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการหนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษา อยูในระดับสูง
จุดท่ีควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน

สาขางาน จํานวนนักศึกษาแรกเขา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2559
สาขางานยานยนต 16 14 87.50

สาขางานเครื่องมือกล 12 10 83.33

สาขาวิชางานโครงสราง 15 12 80.00

สาขางานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 14 12 85.71

รวม 57 48 84.21

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แตงตั้งครูท่ีปรึกษาเพ่ือดูแลผูเรียนท่ีอยูในความรับผิดชอบใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ

ตามท่ีกําหนด
2. กําหนดใหครูผูสอน และครูท่ีปรึกษาตองประสานงานกันในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3. สงเสริมใหครูผูสอนปรับแผนการเรียนใหสอดคลองตามสภาพจริงของผูเรียนกลุมท่ีมีปญหาในการเรียน
4. สงเสริมใหครูผูสอนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5. สงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวิจัยชั้นเรียนมุงเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม
7. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
8. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน
9. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ท่ีพบนักเรียนมีปญหาในดานการดานการเรียน
10. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
11. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด โดยใหมีครูท่ีปรึกษาทุกหองเรียน ในชั่วโมง

กิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ 1 ชั่วโมง
13. สงเสริมใหครูไดจัดกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
14. งานวัดและประเมินผลสรุปจํานวนผูเรียนท่ีมีผลการทดสอบมากกวาคาเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป
15. การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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ระดับคุณภาพ
คาคะแนน ระดับคุณภาพ

4.51 – 5.00 ดีมาก
3.51 – 4.50 ดี
2.51 – 3.50 พอใช
1.51 – 2.50 ตองปรับปรุง
0.00 – 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ

4.51 – 5.00 ดีมาก

จุดเดน

จุดท่ีควรพัฒนา

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียน สามารถนํามาประยุกตแกไขปญหาในการ

เรียน/ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
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มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตน

สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความรวมมือกับบุคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน

มี

2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน

มี

3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุม
ผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมายพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงครวมกันของแตละกลุม

มี

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหารกลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
และกลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศและ
เสริมแรง

มี

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายท่ีกําหนดและมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ประชุมผูบริหารอศจ.
2. ประชุมรับนโยบายท่ีสอจ.
3. ประชุมสวนราชการอ.ทาอุเทน
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. ประชุมผูปกครอง
6. ประชุมผูบริหารประจําเดือนท่ีมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
7. ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ
8. ประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย โครงการเรียนฟรี 15 ป
9. ประชุมฝายตาง ๆ ในโรงเรียน
10. ประชุมครูประจําเดือน
11. กิจกรรมอบรมสัมมนาจัดทําแผนยุทธศาสตร (2560-2564)
12. กิจกรรมอบรมสัมมนาการจัดทําแผนปฏิบัติกรประจําป
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก
จุดเดน

ผูบริหารโรงเรียนมีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ ในการสรางความรวมมือกับ
องคกรทองถ่ินตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ผานทางการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอํานวยการ และการประชุมครู ในการประชุมครั้งแรกของปการศึกษา และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมภาคเรียนท่ีสองเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกกลุมไดทราบถึงสิ่งท่ีไดดําเนินการไป
ตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป มีการนําผลการประเมินมากําหนดเปาหมาย กลยุทธและ
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ินโดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปซึ่งประกอบดวย แผนงาน โครงการและกิจกรรมรองรับในปการศึกษาถัดไป
จุดท่ีควรพัฒนา

1. การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  โดยการนอมนําพระราชปณิธาน “การสรางคนดีใหบานเมือง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 มาเปนหลักกําลังใจในการดําเนินงาน

2. ครูแกนนํา และนักเรียนแกนนํา ใหเปนผูท่ีสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมได
อยางตอเนื่อง

3. การยกยองเชิดชูเกียรติ ครู และนักเรียนใหเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

1. พัฒนาแผน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม  โดยการนอมนําพระราชปณิธาน “การสราง
คนดีใหบานเมือง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 มาเปนหลักกําลังใจในการดําเนินงาน

2. พัฒนาครูแกนนํา และนักเรียนแกนนํา ใหเปนผูท่ีสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
ไดอยางตอเนื่อง

3. ควรมีการยกยองเชิดชูเกียรติ ครู และนักเรียนใหเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนนิการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญท่ีหนวยงานตน
สังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง

มี

2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครูบุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมท้ังผูปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญท่ี
หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี

มี

3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรมและเปาหมายและดําเนินงานเพ่ือใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตน
สังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

มี

4. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม และเปาหมายท่ีกําหนด

มี

5. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและ
กําหนดแผนพัฒนาตอไป

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. การใหความรู ความเขาใจนโยบายมุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชวีศึกษาใหตอบสนองความตองการของ

ตลาดแรงงาน
2. การใหความรู ความเขาใจนโยบายพัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการ

ศึกษาดานอาชีวศึกษา
3. การใหความรู ความเขาใจนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม
4. การใหความรู ความเขาใจนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
5. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน

สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
6. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี

สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
7. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงครบกระบวนการ PDCA
8. การจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบกระบวนการ PDCA
9. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและ

บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี

จุดเดน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร

ทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
จุดท่ีควรพัฒนา

การประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการท่ีเปนรูปแบบท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบได ในทุกประเด็นการ
พิจารณา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

ควรมีการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการท่ีเปนรูปแบบท่ีชัดเจนสามารถตรวจสอบได ในทุกประเด็น
การพิจารณา
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในดานการจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีจํานวนครูท้ังหมดเทียบกับ
จํานวนผูเรียนท้ังหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.6/55
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แลวแตกรณี

มี

2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุก
คนเปนผูท่ีจบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนหรือเปนผูท่ีไดเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาท่ีสอน

มี

3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ได
ศึกษาฝกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับรายวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป

มี

4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีจํานวนบุคลากรทาง
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.6/55 ลงวันท่ี
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวา
ดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบพ.ศ. 2551 แลวแตกรณี

มี

5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา รอยละ
5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.การกํากับติดตามใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใชในการศึกษาคนควา อยางตอเนื่อง
3.สงครูผูสอนฝกอบรมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิชาชีพ
4.เขารวมโครงการชางเชื่อมสูมาตรฐานสากล
5.เขารวมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ
6.อบรมสัมมนาคณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
7.พัฒนาทักษะการเชื่อมอุตสาหกรรม
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8.อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนอาชีวศึกษา
9.การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
10.อบรมสัมมนาครู  เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทํา SAR

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก

จุดเดน
โรงเรียนมีการกํากับดูแลใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ท่ี ศธ0206.6/55 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557
หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551

จุดท่ีควรพัฒนา
1.การสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับรางวัลดานตาง ๆ  จากองคกรภายนอกเพ่ิมมากข้ึน
2.การสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาตออยางเปนระบบและบรรจุไวในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

1. โรงเรียนควรมีโครงการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับรางวัลดานตาง ๆ  จากองคกร
ภายนอกเพ่ิมมากข้ึน

2.โรงเรียนควรมีโครงการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาตออยางเปนระบบและ
บรรจุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน

ประเด็นการประเมิน
จํานวนเงิน

ผลการดําเนินงาน
งบดําเนินการ=

1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปมีการจัดสรร
งบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมตางๆ

9,921,008.99 มี

2. สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อ
สําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20 ของ
งบดําเนินการ

1,856,435.81
รอยละ 18.71

มีการดําเนินงานแตมีรายจายดาน
วัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการ
เรียนการสอนไมถึงรอยละ 20 ของ
งบดําเนินการ

3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1
ของงบดําเนินการ

377,632.72
รอยละ 3.80

มี

4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการ
จัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของ
ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

467,252.75
รอยละ 4.70

มีการดําเนินงานแตมีรายจายใน
การสงเสริม สนับสนุนการจัดทํา
การประกวด การแสดงโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของ
ผูเรียนไมถึงรอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

5. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและ
นันทนาการการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ

782,689.75
รอยละ 7.88

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
จัดการระดมบุคลากรผูเก่ียวของทุกฝายในการรวมกันวางแผนงบประมาณประจําป มีการจัดทําแผนปฏิบัติ

การ โครงการ แผนงาน งานเพ่ือเตรียมความพรอมลวงหนาทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยาง
สมํ่าเสมอตลอดปงบประมาณ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและการสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ
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เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ ผูเรียน
จัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัยไมนอยกวา
รอยละ 5 ของงบดําเนินการ และมีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดาน การปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช

จุดเดน
สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
การกีฬาและนันทนาการการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดท่ีควรพัฒนา
1.งบประมาณดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
2.งบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.ควรจัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน ใหเพียงพอเหมาะสม
2.ควรจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ

วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน ใหเพียงพอเหมาะสม
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ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภณัฑและดานฐานขอมูล
สารสนเทศ

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาให
สะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย

มี

2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงานศูนยวิทยบริการและอ่ืนๆ ใหมีสภาพท่ีพรอมใชงาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบรอยสวยงาม

มี

3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การบํารุงรักษาครุภัณฑท่ีเหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียนการสอน

มี

4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลอยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ

(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสใน

เครื่องลูกขาย
(4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสมํ่าเสมอ

มี

5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถ
ใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.แตงตั้งหัวหนางานพัสดุ เจาหนาท่ีในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
2.แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา และครูในสาขาวิชาเปนผูควบคุม ดูแล หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3.การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
4.โครงการจัดหาครุภัณฑ และอุปกรณ
5.โครงการจัดซอมแซมครุภัณฑประจําปการศึกษา
6.กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณ
7.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ
8.โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ือใชทดแทนลวงหนาทุกปการศึกษา
9.ทําบันทึกเสนอขอซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใหทันกับกําหนดการสอน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี

จุดเดน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย

จุดท่ีควรพัฒนา
การประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการในทุกโครงการ / กิจกรรม เพ่ือเปนผลสะทอนความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

ควรใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการในทุกโครงการ / กิจกรรม เพ่ือเปนผลสะทอนความ
พึงพอใจของผูรับบริการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาตอไป
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ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือ
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา

หนวยงานภายนอกรวมมือในการ ระดม
ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา

2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการหนวยงานท่ีรวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบ
ทวภิาคีหรือดานการฝกประสบการณวิชาชีพหรือดานการศึกษาดู
งานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานโดยมีสัดสวนของ
ความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน

สถานประกอบการรวมมือในการดานการฝก
ประสบการณวิชาชีพโดยมีสัดสวนของความ
รวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน

3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับ
เชิญเปนครูพิเศษ วิทยากรรวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ี
จัดการเรียนการสอน

หนวยงานภายนอกรวมเปนครูพิเศษ วิทยากร
รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน
การสอน

4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
มอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไม
เกิน 100 คน

หนวยงานภายนอกรวมมอบทุนการศึกษาใหแก
ผูเรียน มีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน 1 คน จํานวน
142 ทุน

5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพ่ือสงเสริมสนับสนุน การจัดการ
ศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ

ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ
หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เพ่ือสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวน
8  รายการ

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ เครือขายท้ัง

ในประเทศและหรือตางประเทศ มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิท้ังในและ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานท่ีเปดสอน

2. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการท้ังในและหรือตางประเทศ ท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไมนอย กวา 20 แหง

3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ

4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายในประเทศและหรือตางประเทศ เพ่ือการ ปรับปรุง



37

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก

จุดเดน

สถานประกอบการใหความรวมมือในการดานการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน

จุดท่ีควรพัฒนา
การหาหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ใหมๆ ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือทําขอตกลงความรวมมือในการทําให เกิดองคความรู และประสบการณใหมๆ ตอผูเรียนและ
สถานศึกษา ใหมีจํานวนเพ่ิมข้ึน

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.สถานศึกษาควรจัดทํารายงานสรุปผลในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ เครือขายท้ังใน

ประเทศและหรือตางประเทศ มีสาขางานท่ีมีการจัดหาภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิท้ังในและ
ตางประเทศในการรวมพัฒนาผูเรียน

2.ดําเนินการ สรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ท้ังในและตางประเทศ
เพ่ือทําความรวมมือและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงครู และผูเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนความรู
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มาตรฐานท่ี 3 ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนด
รายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพ่ิมเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน

มี

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการสอน

มี

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผล
จากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช
ในการพัฒนาผูเรียน

มี

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพ่ือเปนขอมูลในการแกไข
ปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป

มี

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไข
ปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการ
วิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
(1) การระบุปญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บขอมูล
(5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพ่ือนําความรูท่ีไดจาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน

มีการทําวิจัยในชั้นเรียนแตไมไดนไผลการวิจัยไป
ปรับใชในแผนการสอนครบทุกคน
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. กําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําวิจัยชั้นเรียน
3. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอผูสอน ทุกภาคเรียน
4. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน
5. จัดเตรียม จัดหาสื่อการสอนท่ีทันสมัย และหลากหลาย
6. จัดการฝกอบรมเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการถายทอดความรู
7. จัดการฝกอบรมเทคนิคการสราง และใชสื่อการสอน
8. จัดการฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
9. จัดการฝกอบรมการจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
10. การสนับสนุนผูสอนไปอบรม พัฒนาดานความรู ในวิชาชีพท่ีสอน
11. ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนน

สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง มีการใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไดรับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน และครูทําบันทึกหลังการสอน ครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย
และผลการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน คนละ 1
รายวิชาท่ีสอน และครูนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาท่ีสอน

12.การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
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จุดเดน
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอผูสอน ทุกภาคเรียน

จุดท่ีควรพัฒนา
1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2.การทําวิจัยในชั้นเรียน
3.การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.อบรมครูใหมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
2.อบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน
3.จัดระบบการนิเทศครูท้ังภายในและภายนอกโดยเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมทําการนิเทศ

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษาสํารวจ
ขอมูลความตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา

มี

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชา
หรือกลุมวิชาตามขอ 1 จากเอกสารอางอิงท่ีเชื่อถือไดหรือพัฒนา
รวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ไมมีการพัฒนารายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการ

3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครู
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาใหถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ

ครูมีการดําเนินงานแตไมมีการพัฒนารายวิชา
หรือกลุมวิชาท่ีถูกตองสมบูรณ

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือ
กลุมวิชาท่ีพัฒนา

มี

5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีพัฒนาตามประเด็นการ
ประเมินขอ 1 – 4 ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานท่ีจัดการเรียน
การสอน

มีการพัฒนาแตไมครบตามประเด็นการ
ประเมิน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.สนับสนุนโดยการอนุญาตใหครูของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถาบัน ท่ีสอดคลอง

กับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
2.มีนโยบายใหฝายวิชาการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง
3.การจัดทําโครงการลงนามความรวมมือ กับสถานประกอบการ หนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน ในการ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
4.จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของสถานประกอบการ
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5.สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
6.ครูสงแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และ

สถานประกอบการไวในเนื้อหาสาระ
7.ครูนําแผนการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการอนุมัติแลว ไปวางแผนการจัดทําตารางเรียน ตารางสอน ตาราง

การใชพ้ืนท่ี และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะท่ีไดวางเอาไว
8.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลมีการประเมินการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะท้ังใน

ระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือระดับรายวิชา หรือระดับแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
9.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลนําผลการประเมินการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะมา

พัฒนาการจัดการศึกษาและเพ่ิมจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษา
10.การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 ,4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4 4 คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3 3 คะแนน พอใช

จุดเดน

จุดท่ีควรพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.ควรรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.ควรเชิญผูเชี่ยวชาญเขามาอบรมเก่ียวกับการพัฒนารายวิชา
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด

มีโครงการบรรจุไวในแผนงานแตยังไมได
ดําเนินการ

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหผูเรียนไดฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหนวยงานท่ี
สอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนโดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียน
อยางนอย 1 ครั้ง

ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางาน
ท่ีเรียนโดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยาง
นอย 1 ครั้ง

3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยผลงานท่ีเกิดข้ึน
สามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
โครงการท้ังหมด

ผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยผลงานท่ี
เกิดข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปนรอย
ละ 100

4. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดโดยมีผูเรียนท่ี
ผานเกณฑการประเมินครบถวนสมบูรณจากการเขารับการ
ประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนท่ี
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร

ผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดโดยมีผูเรียนท่ีผานเกณฑการ
ประเมินครบถวนสมบูรณจากการเขารับการ
ประเมินครั้งแรก คิดเปนรอยละ 100

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองความรูความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรมจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด

ผูเรียนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจาก
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกร
ภายนอก คิดเปนรอยละ 100

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. สถานศึกษาทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
2. แตงตั้งครูนิเทศการฝกงาน
3. สถานศึกษาจัดทําคูมือการฝกงานในสถานประกอบการ
4. สถานศึกษาจัดการสัมมนาผลการฝกงาน เม่ือเสร็จสิ้นการฝกงาน
5. แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานกับสถานประกอบการ
6. ทําการนิเทศการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ
7. กําหนดใหผูสอนนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ตอไป
8. ครูจัดการฝกงานผูเรียน โดยคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการสงผูเรียน

เขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน ปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการฝกงาน นิเทศการฝกงาน
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ของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน วัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน และ
จัดสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพ่ือนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญรวมสถานประกอบการ หนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวม
การสัมมนา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเดน็การประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก

จุดเดน
ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหนวยงานท่ีสอดคลองกับสาขางานท่ีเรียนโดย

ใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
จุดท่ีควรพัฒนา

1.การทําขอตกลงในการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ
2.แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.ควรมีการทําขอตกลงในการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ
2.จัดหาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพท่ีตรงกับสาขาวิชาเพ่ิมมากข้ึน
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน

1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแล
ใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

การจัดกิจกรรมจํานวน 8 กิจกรรม

จํานวนผูเขารวม 144 คน

2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

การจัดกิจกรรมจํานวน 6

จํานวนผูเขารวม 144 คน

3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการ
กีฬาและนันทนาการไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม

การจัดกิจกรรมจํานวน 12 กิจกรรม

จํานวนผูเขารวม 144 คน

4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการ
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา
5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา 1 กิจกรรม

การจัดกิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม

จํานวนผูเขารวม 144 คน

5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชนสังคม ไมนอยกวา 5
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา 1 กิจกรรม

การจัดกิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม

จํานวนผูเขารวม 144 คน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.กิจกรรมสัปดาหนักบุญหลุยส
2.กิจกรรมคายเพ่ือนนักบุญมงฟอรต
3.กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
4.กิจกรรมฟนฟูจิตใจ
5.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
6.กิจกรรมมิสซา
7.กิจกรรมทําบุญเปดภาคเรียนปการศึกษาใหม
8.กิจกรรมไหวครู
9.กิจกรรมวันเขาพรรษา
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10.กิจกรรมวันแมแหงชาติ
11.กิจกรรมวันลอยกระทง
12.กิจกรรมวันพอแหงชาติ
13.กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
14.กิจกรรมวันมาฆบูชา
15.งานบริการวิชาชีพสูชุมชน
16.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
17.กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 คะแนน ดี
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 คะแนน พอใช
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 คะแนน ตองปรับปรุง
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 คะแนน ดีมาก

จุดเดน
สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
จุดท่ีควรพัฒนา

การออกหนวยบริการ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

การกําหนดปฏิทินดําเนินงานการออกไปใหบริการควรมีการวางแผนลวงหนาใหชัดเจนเพ่ือจัดสรรเวลาใน
การทํากิจกรรมอ่ืน ๆไดอยางเหมาะสมและใหการออกไปใหบริการมีจํานวนครั้งท่ีมากกวาเกณฑข้ันต่ําท้ังนี้ตอง
พิจารณาเกณฑของ สมศ.ท่ีระบุถึงผูรับการบริการวาตองมีท้ังชุมชน หนวยงานหรือองคกรและสถานศึกษาอีกดวย
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มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนนิการประกันคุณภาพภายใน

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากรทาง
การศึกษา ผูเรียน ชุมชนสถานประกอบการและหนวยงานท่ี
เก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน

บุคลากรมีสวนรวมในการการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

โรงเรียนดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษายังไมครบถวน
สมบูรณ

3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

มีขอมูลการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน

มีรายงานประเมินคุณภาพภายในทุกป
การศึกษา

5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก

โรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนาการ
จัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษา รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา
2. ใหความรูในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกใหแกบุคลากรตลอดจนนักเรียน
3. ศึกษาดูงานเก่ียวกันกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให แกบุคคลากรได เกิดความ

ตระหนักและเกิดความรู
4. ใหทุกสาขาวิชาจัดทําการรายงานการประเมินตนเองประจําป (SAR) ประจําป
5. นิเทศติดตามและตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถานศึกษาประจําป
7. เผยแพรผลการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให สาธารณชน ชุมชน สังคม และหนวยงาน

ตนสังกัดไดรับทราบ ทุกปการศึกษา
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
9. การจัดทํารายงานสารสนเทศของสถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 , 4 และ 5 5 คะแนน ดีมาก
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 3 คะแนน พอใช
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 คะแนน ตองปรับปรุง
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 คะแนน ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4 4 คะแนน ดี

จุดเดน
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน
จุดท่ีควรพัฒนา

1. การจัดเก็บเอกสารขอมูลของงานตางๆ ใหเปนระบบยิ่งข้ึน โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
จัดเก็บขอมูล พัฒนาการจัดทําฐานขอมูลบนเว็บไซต  เพ่ือใหสามารถเรียกใช ขอมูลไดเม่ือตองการ  เปนการ
เตรียมพรอมรับการประเมินระบบออนไลน ซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคต ชวยลดปริมาณกระดาษ

2. การเตรียมพรอมใน ทุกๆดาน  ท้ังดานเทคโนโลยี  ดาน บุคลากร  ดาน วิธีการดําเนินงาน เพ่ือรับการ
เปลี่ยนแปลง  เนื่องจากในอนาคตรูปแบบการประเมินจะใช วิธีการประเมินระบบออนไลน

3. การมี สวนรวมและยกระดับการทํางานแบบวัฒนธรรมองค กร และองคกรแหงการเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพ โดยใชการรับฟงความเห็นของผูเก่ียวของทุกฝาย โดยมีเปาหมายในการพัฒนารูปแบบ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนแบบอยางท่ีดี

4. ขอเสนอแนะของสมศ. มาสรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง
5. ขอเสนอแนะของการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (BSG) มาสรุปผลการ

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของหนวยงานตนสังกัด
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา

1. พัฒนาดานการจัดเก็บเอกสารขอมูลของงานตาง ๆ ใหเปนระบบยิ่งข้ึน โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการจัดเก็บขอมูล พัฒนาการจัดทําฐานขอมูลบนเว็บไซต เพ่ือใหสามารถเรียกใชขอมูลไดเม่ือตองการ เปนการ
เตรียมพรอมรับการประเมินระบบออนไลนซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคต ชวยลดปริมาณกระดาษ

2. สรางการเตรียมพรอมในทุก ๆ ดาน  ท้ังดานเทคโนโลยี  ดานบุคลากร  ดานวิธีการดําเนินงาน เพ่ือรับ
การเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากในอนาคตรูปแบบการประเมินจะใช วิธีการประเมินระบบออนไลน
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3. สรางการมี สวนรวมและยกระดับการทํางานแบบวัฒนธรรมองคกร และองคกรแหงการเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพ โดยใชการรับฟงความเห็นของผูเก่ียวของทุกฝาย โดยมีเปาหมายในการพัฒนารูปแบบ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนแบบอยางท่ีดี

4. ควรนําขอเสนอแนะของ สมศ. มาสรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดความตอเนื่อง
5. ควรนําขอเสนอแนะของการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (BSG) มาสรุปผลการ

ดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของหนวยงานตนสังกัด
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน

ตัวบงช้ี ขอมูลยอนหลัง เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา
/ไมพัฒนาปการศึกษา

2557
ปการศึกษา

2558
ปการศึกษา

2559
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

5 5 5
พัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
เทียบกับจํานวนผูเขาเรียน

5 5 5
พัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม

5 5 5
พัฒนาดีมาก ดีมาก ดีมาก

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด

5 5 4
ไมพัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดี
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในดานการจัดการ
ดานบุคลากร

5 5 5
พัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการดานการเงิน

5 5 3
ไมพัฒนา

ดีมาก ดีมาก พอใช
ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑ และ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ

5 5 5
พัฒนาดีมาก ดีมาก ดีมาก

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระดับคุณภาพในการประสาน
ความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา

5 5 5
พัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา

5 5 4
ไมพัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดี
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา

5 5 3
ไมพัฒนา

ดีมาก ดีมาก พอใช
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษา

5 5 5
พัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร

5 5 5
พัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน

5 5 4
ไมพัฒนา

ดีมาก ดีมาก ดี
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จํานวนตัวบงช้ีท้ังหมดท่ีมีการประเมิน จํานวนตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา รอยละ
13 8 61.54

ระดับคุณภาพ
คาคะแนน ระดับคุณภาพ

4.51 – 5.00 ดีมาก
3.51 – 4.50 ดี
2.51 – 3.50 พอใช
1.51 – 2.50 ตองปรับปรุง
0.00 – 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ
3.08 พอใช
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี
ผลการประเมิน

คาคะแนน ระดับคุณภาพ
มาตรฐานท่ี 1

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 5 ดีมาก
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจาํนวนผูเขาเรียน 5 ดีมาก
มาตรฐานท่ี 2

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดบัคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณภาพ

5 ดีมาก

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดบัคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคญัของหนวยงานตนสังกัด 4 ดี
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดานบุคลากร 5 ดมีาก
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดานการเงิน 3 พอใช
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการดานอาคาร สถานท่ี ดานครุภณัฑ และ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ

5 ดมีาก

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระดบัคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 5 ดมีาก
มาตรฐานท่ี 3

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระดบัคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4 ดี
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ระดบัคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3 พอใช
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระดบัคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 ดมีาก
ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระดบัคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก
มาตรฐานท่ี 4

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระดบัคุณภาพในการดําเนินการประกันคณุภาพ 4 ดี
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 รอยละของตัวบงช้ีท่ีมีการพัฒนา 3 พอใช

5.1.1 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก” จํานวน 8 ตัวบงชี้
5.1.2 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ด”ี จํานวน 3 ตัวบงชี้
5.1.3 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “พอใช” จํานวน 3 ตัวบงชี้
5.1.4 จํานวนตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน - ตัวบงชี้
5.1.5 ตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้

5.2 สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเดน (การปฎิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

การอาชีวศึกษาท่ีสงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด)
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- สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ประกอบดวยระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการจัดการประกันคุณภาพ โดยไดกําหนดระเบียบ วิธีการ
ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ คณะบุคคล หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ และการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีจะสงผลใหผูเรียน และผูจบการศึกษามีคุณภาพ

5.2.2 จุดท่ีควรพัฒนา (การปฎิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาท่ีสงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด)

-รายงานสรุปผลการดําเนินงานยังไมเปนระบบ
5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
-สราง เสริมความรูเก่ียวกับการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหเปนระบบ
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

(เพ่ือใหการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาท่ีตองพัฒนาเสริมจุดเดนใหดียิ่งข้ึน)

-ความชวยเหลือทางดานวิทยากร และหรือวิทยาการในการพัฒนาบุคลากรครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในทองถ่ิน ในประเทศ และตางประเทศ

-การชวยเหลือจากสถานประกอบการ ชุมชน ปราชญทองถ่ิน และหนวยงาน ตนสังกัดในการจัดทํา
หลักสูตรทองถ่ิน

-การชวยเหลือ สนับสนุน ดานงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณเก่ียวกับเทคโนโลยี
จากภาครัฐ และหรือ องคกร สมาคม ชมรม ภาคเอกชน

-หนังสือ เอกสาร ตํารา คูมือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังการปฏิรูปการ
เรียนรู และการปฏิรูปการบริหารอาชีวศึกษา

-การไดรับการนิเทศ ติดตามงานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง
-ทุนการศึกษาท้ังในประเทศ และตางประเทศสําหรับ ผูเรียน และครูในการพัฒนาตนเอง
-การรวมมือจัดการอาชีวศึกษาในทุก ๆ ดานจากหนวยงานภาครัฐ และหรือ องคกร สมาคม ชมรม

ภาคเอกชน
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการตามคําสั่งของสถานศึกษา
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56



57



58
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงนามเห็นชอบ
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