รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2559

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
จังหวัดนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2559 ได กําหนดความมุงหมายและหลักการในดานคุณภาพ
การศึกษา ตามหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 กําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ งดําเนินการอยางตอเนื่อง สถานศึกษาตองจัดทํารายงานประจําป เสนอ
ต อหน ว ยงานต น สั งกั ด หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องและเป ด เผยต อ สาธารณชน เพื่ อนํ า ไปสู การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ประจําป การศึกษา 2559
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในอาชี ว ศึ ก ษา
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชี พ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559
โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ได ทําหนาที่กําหนดแนวทางและประเมินผลการดําเนินงานในรอบป
การศึ กษา 2559 จํ า นวน 4 มาตรฐาน 14 ตั วบ งชี้ จัด ทํ าเป นแผนงาน โครงการ นํ า มาสู การปฏิ บั ติ มี ร ะบบ
ตรวจสอบ ติดตามและนําผลที่ได จากการรายงานไปพัฒนาปรับปรุง มุงสูคุณภาพตามกระบวนการ P-D-C-A โดย
มุงเนนใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครั้งนี้ สําเร็จไดดวยไดรับ
ความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ที่รวมกันทํา งาน ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม ความรูความสามารถ
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให คําปรึกษาและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
คุ ณ ภาพของผู เ รี ย น ให เ ป น คนดี คนเก ง สามารถอยู ร ว มกั บ สั ง คมได อย า งมี ค วามสุ ข ดั ง เจตนารมณ ข อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร

1

2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

4

3. การดําเนินงานของสถานศึกษา

17

4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

22

- มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา

22

- มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา

26

- มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

38

- มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน

46

5. สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา

51

ภาคผนวก

53

1
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
1
2
3
4

1

2

5
5
4
4

5
4
3
3

3
5
5

4
3
5

5

6

5

5

รวมคาคะแนน

รวม

เฉลี่ย

10
27
17
7
61

5
4.50
4.25
3.50
4.36

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบงชี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี มาก”

จํานวน 8 ตัวบงชี้

1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”

จํานวน 3 ตัวบงชี้

1.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”

จํานวน 3 ตัวบงชี้

1.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง

จํานวน - ตัวบงชี้

1.1.5 ตัวบงชี้ทอี่ ยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้
1.2 จุดเดน (การปฎิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ที่สง ผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
1.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน มีความมุงมั่นและตั้งใจบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารงาน
แบบหลักธรรมาภิบาล ไดดําเนินงานตามนโยบายสํา คัญของหนวยงานตนสังกัด มุงเนน การจัดการศึกษาใหได
มาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้งในดานคุณภาพผูเรียน ดานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดานการบริหารบุคลากร และ
การสรางความสัมพันธกับชุมชน
1.2.2 สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่องและดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลาย
1.2.3 โรงเรียนมีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรม และถือเปนนโยบาย
ที่สํ า คั ญที่ ต องดํ า เนิ น การ มี การสงเสริ มการให ความรู และสรางความเข าใจเกี่ ย วกั บ สถานศึกษาคุ ณธรรมแก
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน นํานโยบายลงสูการปฏิบัติ
1.2.4 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู โดยการสงเขาฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนอยางตอเนื่อง
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1.2.5 โรงเรียนมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหสะอาด
เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัยอยางตอเนื่อง
1.2.6 โรงเรียนดําเนินการนิเทศการสอน เพื่อสนับสนุน และสรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาการสอนใหครู
จัดการเรียนการสอนได ตรงตามหลักสูตร มีการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนตอครูผูสอน จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่
ได เสนอตอผูอํานวยการและครูผูสอน เพื่อใหครูไดพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2.7 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน กํากับดู แลใหผูเรียนได รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกอยางตอเนื่อง
1.2.8 โรงเรียนมีการดําเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ สงเสริม
การ ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหผูเรียนทํางาน โดยใชกระบวนการกลุมในการบริการ
วิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม อยางตอเนื่อง
1.2.9 โรงเรียนไดนํากระบวนการบริหารงานตามแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมของผูเรียน
1.2.10 โรงเรียนมีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง
ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พรอมรับฟงความคิดเห็นจากการดําเนินงานตามโครงการ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติ ของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
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 (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1.4.1 ควรจัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน ใหเพียงพอเหมาะสม
1.4.2 ควรจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน ใหเพียงพอเหมาะสม
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1.4.3 ควรจั ดสรรงบประมาณด านการการส งเสริม สนั บสนุ น การจั ด กิ จกรรมดานการรั กชาติ เทิ ด ทู น
พระมหากษั ตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัต ริยทรงเป นประมุขและทะนุบํารุ ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใหเพียงพอเหมาะสม
1.4.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรู ดานภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ และดานเทคโนโลยีตางๆ
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
1.4.5 กําหนดและหาวิธีการ มาตรการในการติดตามแบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เพื่อใหไดรับจํานวนขอมูลตอบกลับครบถวน
1.4.6 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
“ไทยแลนด 4.0” และพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรมากขึ้น
1.4.7 ดําเนินการหาหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการใหม ๆ ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทําขอตกลงความรวมมือในการทําใหเกิดองคความรูและประสบการณ
ใหมๆตอผูเรียนและสถานศึกษาใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
รหัสสถานศึกษา
ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง
ปจจุบันตั้งอยูเลขที่
แขวง/ตําบล
จังหวัด
โทรศัพท
E-mail:

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1348100014
วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544
107 หมูที่ 5
เวินพระบาท
เขต/อําเภอ
ทาอุเทน
นครพนม
รหัสไปรษณีย 48120
042-050059 / 097-2042180
atsn@atsn.ac.th
Website: www.atsn.ac.th

2.ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
บานปากทวย หมูที่ 5 ตําบลเวินพระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม เปนที่ราบลุมมีปาไมสลับ
ทุงนา เมื่อ พ.ศ. 2475 เริ่มแรกในการกอตั้งหมูบานมาอยูริมปากน้ําทวย ซึ่งไหลลงสูแมน้ําโขง จึงไดเรียกชื่อ
หมูบานวา บานปากทวย ตอมาไดเกิดน้ําทวมบริเวณบานปากทวยเปนประจํา เมื่อ พ.ศ. 2481 จึงไดยายจากริม
ปากน้ําทวยมาอยูในที่ตั้งขางวัดปา คือ วัดใหมชัยภูมิปจจุบัน และเมื่อป พ.ศ. 2490 ไดจัดตั้งเปนหมูบานที่ 13
ของหมูบานรามราช ทางกรมทางหลวงไดมาตั้งชื่อปายบานใหใหมเปนบานปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้ ตอมาได
ขึ้นกับตําบลเวินพระบาท หมูที่ 5 มีผูใหญบานคนแรก ชื่อ นายกมล พงษภักดี ตอมากระทรวงมหาดไทยได
แตงตั้งหมูบานปากทวยเปนหมูบาน อพป. ป พ.ศ. 2514 บานปากทวย หมูที่ 5 อยูหางจากจังหวัดนครพนม
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และหางจากอําเภอทาอุเทน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิ
ประเทศโดยรวมเปนที่ราบลุมสลับปาไมและทุงนา มีอาณาเขตติดตอ คือ
ทิศเหนือ
จรดกับบานธาตุ ตําบลโนนตาล
ทิศใต
จรดกับบานเชียงยืน หมูที่ 4
ทิศตะวันออก
จรดกับแมน้ําโขง ตรงขามกับบานโพนคํา สปป.ลาว
ทิศตะวันตก
จรดกับบานนาสีดา หมูที่ 6
แบงพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน
ประมาณ
4,882
ไร
พื้นที่อาศัย
ประมาณ
220
ไร
พื้นที่ทางการเกษตร
ประมาณ
2,199
ไร
พื้นที่สาธารณะ
ประมาณ
54
ไร
พืน้ ที่ปาชุมชน
ประมาณ
24
ไร
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ประชากรและภาษา
ปจจุบันบานปากทวย หมูที่ 5 มีประชากรทั้งหมด จํานวน 215 ครัวเรือน รวมทั้งครอบครัวคนลาว
จํานวน 3 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,129 คน แยกเปนชาย 548 คน เปนหญิง 581 คน ภาษาที่
นิยมใชในทองถิ่น ไดแก กะเลิง ญอ ภูไท ทองถิ่น ภาษาไทยอีสาน และภาษาลาวบางสวน
อาชีพและรายได
อาชีพหลัก ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว การประมงจากแมน้ําโขง ทอผาพื้นเมืองผามุก 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

1. ภราดาวิจารณ

ทรงเสี่ยงชัย

ปการศึกษา 2544 – ปการศึกษา 2545

2. ภราดาสุรสิทธิ์

สุขชัย

ปการศึกษา 2547 – ปการศึกษา 2549

3. ภราดาวิริยะ

ฉันทวโรดม

ปการศึกษา 2550

ครูใหญ

ผูอํานวยการ
1. มาสเตอรเทพอวยชัย ศรัยกิจ

ปการศึกษา 2544 – ปการศึกษา 2545

2. มาสเตอรโชคชัย

ทรงเสีย่ งไชย

ปการศึกษา 2546 – ปการศึกษา 2552

3. ภราดาอาวุธ

ศิลาเกษ

ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2558

4. ภราดากิตติศักดิ์

เจริญศรี

ปการศึกษา2559 – ปจจุบัน

1. ภราดานนทชา

ศรีวิไล

ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2554

2. ภราดาพิชิตพล

บูระพันธ

ปการศึกษา 2555 – ปการศึกษา 2558

3. ภราดาครรชิต

สีสาวรรณ

ปการศึกษา 2558 - ปจจุบัน

รองผูอํานวยการ

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 ชื่อเสียงโรงเรียน
เกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1. เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหกับเด็กยากจน และดอยโอกาสทางการศึกษา ใหไดรับการศึกษาโดย
ไมหวังผลกําไร
2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2544
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท
3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2545 จัดโดยองคการ
บริหารสวนตําบลเวินพระบาท
4. รว มกั บ ทางอํ าเภอท าอุเ ทน จัด ทําเรือไฟ เข าร ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได รั บรางวั ล
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 ประเภทความคิ ด สร างสรรค ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จั งหวั ด นครพนม
ประจําป 2546
5. รว มกั บ ทางอํ าเภอท าอุเ ทน จัด ทําเรือไฟ เข าร ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได รั บรางวั ล
ชมเชย ประเภทความคิดสรางสรรค ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจําป 2547
6. ผ า นการประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต ค าเบรี ย ลแห ง ประเทศไทย
ป พ.ศ. 2547
7. เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใหกับเด็กยากจน และดอยโอกาสทางการศึกษา ใหไดรับการศึกษาโดย
ไมหวังผลกําไร
8. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2545
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท
9. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2546 จัดโดยองคการ
บริหารสวนตําบลเวินพระบาท
10. รว มกั บ ทางอํ าเภอท าอุเ ทน จัด ทําเรือไฟ เข าร ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได รั บรางวั ล
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 ประเภทความคิ ด สร างสรรค ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จั งหวั ด นครพนม
ประจําป 2546
11. รว มกั บ ทางอํ าเภอท าอุเ ทน จัด ทําเรือไฟ เข าร ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได รั บรางวั ล
ชมเชย ประเภทความคิดสรางสรรค ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจําป 2547
12. ผ า นการประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต ค าเบรี ย ลแห ง ประเทศไทย
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 ตอนมหัศจรรยปที่ 7 ของบริษัททีวีบูรพา
วันที่ 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. ผานการคั ดเลื อกเป นตั ว แทนภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ แข งขัน รถประหยั ด น้ํามั น ในระดั บ ประเทศ
ที่กรุงเทพ ฯ ป 2550
7. ผานเขารอบ 4 ทีมสุดทาย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ในการแขงขันกีฬาครูสัมพันธ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย ประจําป พ.ศ. 2551
8. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมปแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหวางวันที่ 1-8 เมษายน 2552
ไดรางวัลอันดับที่ 4
9. รางวัลชนะเลิศการแขงขันฟุตบอลเยาวชนโคกคัพ ครั้งที่ 15 ระหวางวันที่ 3-18 สิงหาคม 2552
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (รวมกับโรงเรียนโคตรบูรณ)
10. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 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 วันที่ 3 ธันวาคม 2552
12. นายสวัสดิ์ อาซอง ไดรับรางวัลชนะเลิศสาขางานกออิฐงานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ 24
ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเปน
ตัวแทนระดับภาค เขาไปแขงขันในระดับประเทศ
13. นายชัยณรงค จาเพียรราช และนายฤทธิไกร บุญตาทาวไดรับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง
งานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 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 ปชายในการแขงขัน กีฬา
นักเรียน นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้ งที่ 15 วันที่ 20-22
ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
17. นายกิตติชัย บุตรสุวรรณ ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทั่วไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18. นายสมบู ร ณ อามอ ชนะเลิ ศ การแข ง ขั น กี ฬ าตะกร อ รุ น ทั่ ว ไปชายในการแข ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
19. นายรัตนโชค สุวอ ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทั่วไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20. นายโชคชัย พาแสง ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทั่วไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
สถาบั น ในเครื อมู ล นิ ธิ คณะเซนต คาเบรี ย ล แห งประเทศไทย ครั้ งที่ 15 วั น ที่ 20-22 ตุ ล าคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
21. นายมนัสชัย ยังฝาย ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทั่วไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
สถาบั น ในเครื อมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต ค าเบรี ย ล แห ง ประเทศไทย ครั้ งที่ 15วั น ที่ 20-22 ตุ ล าคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
22. นายพัชรพล วองไว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนตเล็ก ระดับ
ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
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23. นายพีรยุทธ สงเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนตเล็ก ระดับ
ปวช.การแขงขัน ทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึ กษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีว ศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
24. นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อมไฟฟา ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
25. นายพนาเวศ วงศบุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อมไฟฟา
ระดั บ ปวช.การแข ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
26. นายวิทวัส ศรีโคตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
27. นายพงษดนัย ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
28. นายอารัญ ประคองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเขียนแบบดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ
พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
29. นายภานุกร บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันงานฝกฝมือ ระดับ
ปวช. การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
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2.3 ตราสัญลักษณของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ความหมายตราโรงเรียน
ตราโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเปนตราเดียวกับคณะภราดาเซนตคาเบรียลซึ่งสถาบัน การศึกษาใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลทั้งหมดใชเปนตราสถาบันรวมกัน ตรานี้จึงเปนเครื่องหมายที่ แสดงออกถึงเอกลักษณ
และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายใหอยูภายใตสํานึกแหงการประพฤติปฏิบัติดีรวมกัน
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเปนโรงเรียนอันดับที่ 14 จากโรงเรียนภายใตมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทยที่ตั้งอยูในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน และใชตรานี้รวมกัน โดยมีสวนประกอบและ
ความหมายดังนี้
โล หรือ Coat of Arms ที่อยูใจกลางของตรานี้ เปนเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และ
ยั่งยืนของ สถาบันภราดาคณะเซนตคาเบรียลภายในโลแบงเปน 4 สวน แตละสวนมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
สวนที่ 1 A.M. หรือ Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยที่วา “วันทามารีอา”Maria เปนชื่อ
พระมารดาของพระเยซูคริสต ชอดอกซอนกลิ่นขาวเปนเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์
สวนที่ 2 เปนรูปเรือใบซึ่งเปรียบไดกับ “นาวาชีวิต” ที่จะตองตอสูคลื่นลมและแสงแดดไปจนถึงฝงเปนคติ
ใหไดคิด เสมอวา “ชีวิตคือการตอสู ”
สวนที่ 3 มีดวงดาวอยูในทองฟาเหนือเรือที่กําลังสูคลื่นลม หมายถึง แสงแหงความหวัง ไดแก
แสงธรรมแหงศาสนา กับ แสงแหงปญญา จากสรรพวิทยาการที่ไดรับจากโรงเรียนรวมกันเปน ดวงประทีป สอง
นําชีวิต (คือคนที่อยูในเรือ) ไปสูจดหมายปลายทางไดดวยคุณธรรมและปญญา
สวนที่ 4 เปนเครื่องหมาย D S (ตัวยอจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul) มีความหมายวา จงทํางานทุก
อยางเพื่อเปนสิริมงคลแกพระเจา เปนคติพจนของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอมงฟอรต (Saint Louis Marie
Grignion De Montfort ) ผูสถานปนาคณะเซนตคาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity หมายถึง ศาสนาซึ่ง
เราทุกคนตอง มีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เครื่องหมายไมกางเขน เปนเครื่องหมายแหงความรักและความ
เสียสละ ดังที่พระ คริสตเจาไดทรงสละชีวิตของพระองคดวยความรักเพื่อไถบาปใหแกมวลมนุษย S หรือ Science
หมายถึง วิทยาการความรูที่ทําใหเรามีเหตุผลคนเราทุกคนควรจะมุงหาความรูอยูเสมอยิ่งเรามีความรูฝายโลกมาก
เทาใด เราก็ยิ่งควรสนใจหาความรูฝายธรรมใหมากขึ้นเทานั้นพวงมาลัยดอกไมที่ประดับโล เปนมาลัยเกียรติยศที่
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จะเตือนใจทุกคนใหกระทําความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไวซึ่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันมิใหเสื่อมสูญสลายไป
คําวา Labor Omnia Vincit (Labour conquers all things) ที่อยูใตชื่อ Brothers of St. Gabriel เปน
คติพจน (motto) ประจําใจของชาวเซนตคาเบรียลที่จะตองชนะอุปสรรคทั้งปวงดวยความอุตสาหะตรานี้จะอยูใน
ความรําลึกของชาวอัสสัมชัญและชาวเซนตคาเบรียลทุกคน และจะชวยเตือนใจใหรําลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญแหง
คณะภราดาเซนต ค าเบรี ย ลหรื อ ภายในอ อ มอกของแม คื อ ศาสนาเป น ชี วิ ต ที่ มี ความบริ สุ ท ธิ์ แ ละจริ ง ใจต อ กั น
เปนชีวิตที่สอนใหเริ่มตอสูโดยมีความหวังคือคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนํา ทางเปนชีวิตที่มีทั้งความรัก
และความเสียสละและเปนชีวิตที่สมบูรณสามารถชนะอุปสรรคทั้งมวลดวยความ 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 ดังคติพจนที่วา
“Labor Omnia Vincit”
นักบวชในมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
นักบวชในคณะภราดาเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มีเฉพาะนักบวชชายเทานั้น เรียกกันทั่วไปวา
“บราเดอร” (BROTHER) หรือ “ภราดา” ในภาษาไทย บราเดอรทุกคนมีศีลเปนหลักในการดําเนินชีวิตที่สําคัญอยู
3 ประการ ไดแก
1. การถือความยากจน (Poverty) คือ ไมเปนเจาของในทรัพยสิน มีความประหยัดและความอดทนตอ
ความเปนอยู
2. การถือศีลพรหมจรรย (Chastity) คือ รักษาความบริสุทธิ์ ไมมีครอบครัว
3. การถือความนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟงผูใหญถือเสมือนเปนตัวแทนของพระผูเปนเจาเปนการ
มอบกายถวายชีวิตตอพระเจา ไมยอทอตอหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายสละตัวเองทํางานเพื่อมวลมนุษย
และพระผูเปนเจา
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียน
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผูรับใบอนุญาต

สมาคมศิษยเกาฯ

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ

ผูจัดการ

รองผูอํานวยการ

ฝายวิชาการ

ฝายบริหารจัดการ

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
- งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ
- งานทะเบียนและสารบรรณ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ
- งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
- งานบริหารทรัพยากรมนุษย
- งานโภชนาการ
-

-

งานหลักสูตรการเรียนการสอน
และนิเทศภายใน
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ
แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม
งานวัดและประเมินผล
งานวิทยบริการ
งานระบบทวิภาคี

ฝายพัฒนาคุณภาพนักเรียน
-

งานระเบียบวินัย
งานหอพักนักเรียนประจํา
งานสภานักเรียน
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนว
อาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน
งานอภิบาล
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
ชื่อ-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 วาที่ 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)

สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางแครื่องเรือนฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
รวม

3
3
3
3
7
19

ใบประกอบ
วิชาชีพ

สถานภาพ
ครู
ครู
ประจําการ พิเศษ
3
3
3
3
7
19
-

มี
2
2
2
2
6
14

วุฒิการศึกษา

ไมมี ป.เอก ป.โท
1
1
1
1
1
5

-

1
2
1
1
5

ป.ตรี
3
2
1
2
6
14

ต่ํากวา
ป.ตรี
-

2.2.4 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ป
ระดับ/สาขางาน

1
ปกติ ทวิ
ภาคี
สาขางานยานยนต
12
สาขางานเครื่องมือกล
12
สาขางานโครงสราง
11
สาขางานเครื่องเรือนฯ
8
รวม 43
-

เทียบ
โอน
-

ชั้นป
2
ปกติ ทวิ
เทียบ
ภาคี
โอน
17
13
16
7
53
-

(ปทจี่ ัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน)

3
ปกติ ทวิ
ภาคี
14
10
13
12
49
-

รวม
เทียบ
โอน
-

43
35
40
27
144
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2.2.5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
สาขางานยานยนต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสราง
สาขางานเครื่องเรือนฯ
รวม

ปกติ
14
10
12
12
48

จํานวน
ทวิภาคี
-

เทียบโอน
-

รวม

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
- ออกหนวยบริการวิชาการและวิชาชีพ ..วันที่17-19 มิถุนายน 2559
- วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมไดทําการออกคายอาสาพัฒนา
และบริการวิชาการและวิชาชีพ
- วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. - 10.30 น. จัดกิจกรรมถวายเทียนเขาพรรษา
ณ วัดใหมชัยภูมิ
2.3.2 รางวัลและผลงานของผูบริหาร (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
- วันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะภราดา ครู และนักเรียนรวมพิธนอมเกลานอมกระหมอม สงเสด็จ
สูสวรรคาลัย
- อําเภอทาอุเทนขอใชสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเพือ่ ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ประชาชนในพื้นที่หมูบานชายแดน...
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
เขารวมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย จ.นครพนม ณ อาคารยงใจยุทธ ที่วาการอ.ทาอุเทน
- มิสสุภัทรา สิงหทอง ม.ปริญยา สีสม นํานักเรียน เขารวมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน
เขารอบระดับภาค ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ จังหวัดนครราชสีมา ระวางวันที่
16-18 สิงหาคม 2559
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
- นายพัชรพล วองไว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงาน
เครื่องยนตเล็กระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
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ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
- นายพีรยุทธ สงเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนต
เล็ก ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา

ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที2่ 3 มกราคม-2

กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
- นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อม
ไฟฟา ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษ ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม -2
กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
- นายพนาเวศ วงศบุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงาน
เชื่อมไฟฟา ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม
- 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
- นายวิทวัส ศรีโคตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ
พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
- นายพงษดนัย ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงาน
จักรยานยนต ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม
-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
- นายอารัญ ประคองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเขียนแบบ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559
ระหวางวันที่ 23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
- นายภานุกร บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันงานฝกฝมือ
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา

ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที2่ 3 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 ผูเรียนใหเปนมนุษยที่มีคุณภาพ และมีความสุข
ตามจิตตารมณนักบุญหลุยส
3.1.3 พันธกิจ
1. พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
4. สรางความสัมพันธกับชุมชนและผูมีสวนเกี่ยวของ
อัตลักษณ
มุงมั่น มีวินัย รับผิดชอบ นอบนอม ยึดมั่นสัจธรรม
เอกลักษณ

ทํางานเปน

3.1.4 เปาหมายของสถานศึกษา
1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพมีความรู ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณวิชาชีพตามหลักสูตร
2. ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบตอสังคม (FSG).
3. สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามเกณฑ
5. สถานศึกษาใหการบริการวิชาชีพสูสังคม
6. สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย
7. ผูบริหารมีภาวะผูนําและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
8. สถานศึกษาดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและจุดเนนและจุดเดนของ
สถานศึกษา
9. สถานศึกษามีมาตรการสงเสริมผูเรียน ครู แหลงเรียนรู และการมีสวนรวมทางการศึกษา
10. นักเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
11. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
12. สถานศึกษาเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู
13. การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
14. สถานศึกษาสรางความสัมพันธและความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาการศึกษา
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3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา
งบประมาณการรายรับ – รายจายปการศึกษา 2559
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ที่
1
2
3
4
5

งบประมาณรายรับ
รายการ
ป 2558
ป 2559 ที่
เงินบริจาคจากมูลนิธิฯ*
18,080,000 18,857,130 1
เงินอุดหนุนรัฐบาล*
2,572,031 3,423,375
โครงการเรียนฟรี 15 ป
663,740
646,500
เงินอุดหนุนชวยเหลืออุปกรณการ
110,000
เรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา*
รายรับอื่น ๆ
5.1 รายไดการจําหนายผลิตภัณฑ*
130,000
100,000
5.2 เก็บคาเชาบาน-คาไฟฟา
20,465
35,000
5.3 รายไดจากสหกรณ*
5,000
5.4 ขายเศษวัสดุเหลือใช
50,000
50,000
5.5 เงินบริจาคอื่นๆ*
330,000
100,000 2
5.6 การศึกษาระบบทวิภาคี

640,000

-

5.7 รายไดจากการเกษตร*

-

50,000

3
4

5

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

22,491,236

งบประมาณรายจาย
รายการ
ป 2558
คาใชจายดําเนินการ
1.1 เงินเดือนครู*
5,452,272
1.2 เงินเดือนนักการ*
1,278,000
1.3 โบนัสครู + นักการ
535,856
1.4 คาตําแหนง
1,428,000
1.5 คาสาธารณูปโภค
1,458,000
1.6 คาประกันสังคม 5%
66,900
1.7 เงินสะสม 3%
154,568
1.8 ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร*
69,000
1.9 คาอาหารนักเรียน-บุคลากร*
2,000,000
คาใชจายเรียนฟรี 15 ป
663,740
เงินอุดหนุนชวยเหลืออุปกรณการ
เรียน
สายอาชีพฯ
งบพัฒนา
4.1 ฝายบริหารจัดการ*
4,706,300
4.2 ฝายวิชาการ*
3,433,500
4.3 ฝายพัฒนาคุณภาพผูเรียน*
1,245,100
จัดสรรเขากองทุน
5.1 กองทุนสํารอง
5.2 กองทุนครูเกษียณ
5.3 กองทุนคงคลัง
5.4 กองทุนสวัสดิการครู
-

23,372,005 รวมประมาณการรายจายทั้งสิ้น

22,491,236

ป 2559
5,790,000
1,320,000
540,000
1,440,000
1,340,000
67,140
163,365
71,000
2,200,000
646,500
110,000

3,612,000
4,005,000
1,967,000
30,000
30,000
10,000
30,000
23,372,005
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 5-9
กันยายน พ.ศ. 2559
1. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบติดตามผูเรียนที่มี
ปญหาดานตางๆ เปนรายบุคคล ดวยการพัฒนาระบบครู
ที่ปรึกษาใหเขมแข็งมีการติดตามผูเรียนอยางใกลชิด เชน
การเยี่ยมบานผูเรียนทุกภาคเรียน และมีการประชุม
ผูปกครอง เครือขายผูปกครอง และการพัฒนาผูเรียน
รวมกับ สถานประกอบการ เปนตน
2. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดอบรมใหความรูดานการ
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหครูสามารถนําความรูไปใชในการ
ทําวิจัยหรือแกปญหาการเรียนการสอนไดอยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานและประเด็นพิจารณา
ของตัวบงชี้ใหชัดเจนและมอบหมาย ผูเกี่ยวของ
ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสาเหตุ
และรวมกันแสวงหาแนวทางการแกไขเนื้อหาสาระ
ประเด็นใดตองไดรับการอนุมัติหรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียนเตรียมบรรจุในระเบียบ
4. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาผูเรียนใหกับ
ทุกสาขาวิชาเพื่อสงเสริมใหครูผูสอนและผูเรียนไดมีสวน
รวมมากยิ่งขึ้นในการกําหนดกิจกรรมใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพไดเหมาะสมและหลากหลาย โดยสถานศึกษา
อาจกําหนดกรอบและขอบเขตภารกิจไวเปนเกณฑในการ
อนุมัติกิจกรรมดังกลาว
5. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคน
ของสถานศึกษาเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ให
ถือเปนเรื่องของทุกคน เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงชี้ใด ตรงกับภาระ
งานของบุคลากรคนใดตอง ปฏิบัติใหครบถวนและผาน
เกณฑการประเมินในระดับดีขึ้นไป

แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ

-พัฒนาระบบครูที่
ปรึกษา
-ประชุมผูปกครอง
-พัฒนาผู เรียนรวมกับ
สถานประกอบการ

-ใหความรูดานการวิจัย
ในชั้นเรียนแกครูผูสอน

-วิเคราะหประเด็น
พิจารณาของตัวบงชี้
-เพิ่มงบประมาณดาน
การบริการวิชาการ
วิชาชีพ
-ใหความรูก ารประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน

-โรงเรียนมีระบบครูที่
ปรึกษาที่เขมแข็ง
สามารถใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือนักเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
-มีการประชุมผูปกครอง
เพื่อใหสามารถชวยเหลือ
นักเรียนไดเปนรายบุคคล
-มีการพัฒนาผูเรียน
รวมกับสถานประกอบการ
เพื่อใหผูเรียนมีทักษะใน
การปฏิบัติงานตาม
สาขาวิชา
-ครูผูสอนมีความรู ความ
เขาใจการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถเขียนงานวิจัยใน
ชั้นเรียนที่เกิดจากปญหา
ในการจัดการเรียนการ
สอน
-บุคลกรทุกคนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นพิจารณาของตัว
บงชี้สามารถนําเสนอ
ขอมูลแตละตัวบงชี้ได
ถูกตองเหมาะสม
-โรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอดานการบริการ
วิชาการวิชาชีพ
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด

การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เมื่อ
วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557
1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการขับเคลื่อน
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี
ความกาวหนาและตอเนื่อง

การประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)
1. กระตุนชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการ
ทดสอบ V-Net และหาแนวทางเตรียมบุคลการสอนซอม
เสริมสําหรับการทดสอบในรายวิชาที่มีผลต่ํากวาเกณฑ
กอนการทดสอบในรุนตอไป
2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรม
โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐและงานวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนและเผยแพรใหครบทุกระดับ
พรอมพัฒนาตอยอดผลงานใหมีคุณภาพ

แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ

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

ผลการดําเนินงาน
-บุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
-โรงเรียนมีระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครบวงจร PDCA
-มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-มีคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการขับเคลื่อน
ระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

-โครงการสอนเสริม VNet

-ผูเรียนใหความสําคัญใน
การเขาสอบ V-Net

-โครงการสงเสริมการ
จัดทํานวัตกรรมโครงงาน
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐและ
งานวิจัย
-โครงการใหความรู
งานวิจัยในชั้นเรียน

-โรงเรียนมีนวัตกรรม
โครงงานวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐและงานวิจัยที่
สามารถนําไปตอยอดเพื่อ
พัฒนาสังคม
-ครูผูสอนมีความรู ความ
เขาใจระเบียบวิธีวิจัยใน
ชั้นเรียน
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แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ
3. ครูผูสอนนํากลไของกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง -โครงการแหลงเรียนรู
ตามระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนในแต -โครงการพัฒนาแหลง
ละสาขางานใหมากขึ้น
วิทยบริการ
4. จัดใหมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพื่อเผยแพร -สรางความเขาใจแก
ความพรอมในศักยภาพการเปนแหลงเรียนรู และขยาย บุคลากรในเชิงรุก
โอกาสทางการศึกษา เพื่อประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น
เกี่ยวกับยุทธศาสตรการ
และพื้นที่ใกลเคียง
จัดการศึกษาดาน
5. พัฒนาแหลงวิทยบริการใหไดมาตรฐาน
อาชีวศึกษาในการเตรียม
สนองตอบการเปนแหลงเรียนรูและขยายโอกาสทาง
ความพรอมสูป ระชาคม
การศึกษาตอไป
อาเซียน
6. เรงสรางความเขาใจแกบุคลากรในเชิงรุกเกี่ยวกับ -แผนพัฒนาหลักสูตรที่
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในการ
เชื่อมโยงความตอเนื่องสู
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
7. วางแผนพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงความตอเนื่อง
สูระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อสรางโอกาสและเกิดความ
คุมคาตอการจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด

ผลการดําเนินงาน
-โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธในเชิงรุก
เพื่อเผยแพรความพรอม
ในศักยภาพการเปนแหลง
เรียนรู และขยายโอกาส
ทางการศึกษา
-โรงเรียนมีการพัฒนา
แหลงวิทยบริการใหได
มาตรฐานสนองตอบการ
เปนแหลงเรียนรูและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
-บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาดานอาชีวศึกษา
ในการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
-โรงเรียนมีการพัฒนา
เชื่อมโยงความตอเนื่องสู
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
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4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา สาขางาน เปนที่พึงพอใจของ
ตลาดแรงงาน
และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตามเกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของศึกษา
ตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 75 ของ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ
หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานจากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ
และจากบุคคล สถานประกอบการหนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของ
ผูสําเร็จการศึกษา
3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบ
กลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
94.59

100

94.30
91.40
91.40

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน และ
ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน เพื่อนําผลการประเมินระดับความพึงพอใจมาทําการวางแผนในการปรับปรุง
พัฒนาคุณลักษณะ และความรูความสามารถของผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
หนวยงาน และชุมชน
2.แตงตั้งกรรมการดําเนินงานดานงานวิจัย พัฒนา ฯ ของสถานศึกษา เพื่อศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รวมถึงเรื่องความพึงพอใจในคุณภาพของผูเรียนที่สถานศึกษาได
ผลิตออกไปใหกับสถานประกอบการ
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3. จัดหาเครือขายเพื่อรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการ หนวยงาน
และชุมชนในจังหวัด
4. จัดทําเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
5. จัดทําสถิติผลการประเมินความพึงพอใจที่ถูกตองตามหลักวิชา มีการสรุปผล พรอมทั้งขอสังเกต
ขอเสนอแนะ และรายงานผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการสั่งดําเนินการพัฒนาตามเปาหมาย ใหแกผูเกี่ยวของตาม
ความเหมาะสม
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนฝกทักษะวิชาชีพ
7. จัดกิจกรรมสัมมนารวมกับสถานประกอบการในหัวขอ “คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ที่สถานประกอบการตองการ”โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคกอนเขาสูสถานประกอบการ
8. การจัดการนิเทศนักเรียน ฝกงานเปนประจําทุกปการศึกษา
9. จัดเก็บขอมูล
10. วิเคราะหและสรุปขอมูล
11. การดําเนินงานประเมินความพึงพอใจไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ระดับคุณภาพ
คา
ระดับคุณภาพ
คะแนน
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
ผลการประเมิน

คา
คะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ
ดีมาก
จุดเดน
การสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอย
กวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางานจากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษา
ไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการหนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษา อยูในระดับสูง
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
สาขางาน

จํานวนนักศึกษาแรกเขา

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา 2557
16

ปการศึกษา 2559
14

รอยละ

87.50
สาขางานยานยนต
12
10
83.33
สาขางานเครื่องมือกล
15
12
80.00
สาขาวิชางานโครงสราง
14
12
85.71
สาขางานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
84.21
57
48
รวม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แตงตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อดูแลผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ

ตามที่กําหนด
2. กําหนดใหครูผูสอน และครูที่ปรึกษาตองประสานงานกันในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
3. สงเสริมใหครูผูสอนปรับแผนการเรียนใหสอดคลองตามสภาพจริงของผูเรียนกลุมที่มีปญหาในการเรียน
4. สงเสริมใหครูผูสอนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
5. สงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวิจัยชั้นเรียนมุงเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม
7. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
8. ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน
9. มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่พบนักเรียนมีปญหาในดานการดานการเรียน
10. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
11. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด โดยใหมีครูที่ปรึกษาทุกหองเรียน ในชั่วโมง
กิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ 1 ชั่วโมง
13. สงเสริมใหครูไดจัดกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
14. งานวัดและประเมินผลสรุปจํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบมากกวาคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
15. การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
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ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน

คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
จัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่มงุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหผูเรียน สามารถนํามาประยุกตแกไขปญหาในการ
เรียน/ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความรวมมือกับบุคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน วยงานที่เ กี่ ย วข อง เพื่ อการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึกษาและพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก
มี
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
มี
ประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวย
ความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุม
มี
ผูเรียนจัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมายพฤติกรรมที่พึง
ประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหารกลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี
และกลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการนิเทศและ
เสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนดและมี
มี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. ประชุมผูบริหารอศจ.
2. ประชุมรับนโยบายที่สอจ.
3. ประชุมสวนราชการอ.ทาอุเทน
4. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5. ประชุมผูปกครอง
6. ประชุมผูบริหารประจําเดือนที่มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
7. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ
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
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 ,4 และ 5
5 คะแนน
ดีมาก
จุดเดน
ผูบริหารโรงเรียนมีการเผยแพรวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย และกลยุทธ ในการสรางความรวมมือกับ
องคกรทองถิ่นตาง ๆ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ผานทางการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ และการประชุมครู ในการประชุมครั้งแรกของปการศึกษา และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมภาคเรียนที่สองเพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกกลุมไดทราบถึงสิ่งที่ไดดําเนินการไป
ตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป มีการนําผลการประเมินมากําหนดเปาหมาย กลยุทธและ
แผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิดประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่นโดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปซึ่งประกอบดวย แผนงาน โครงการและกิจกรรมรองรับในปการศึกษาถัดไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยการนอมนําพระราชปณิธาน “การสรางคนดีใหบานเมือง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเปนหลักกําลังใจในการดําเนินงาน
2. ครูแกนนํา และนักเรียนแกนนํา ใหเปนผูที่สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมได
อยางตอเนื่อง
3. การยกยองเชิดชูเกียรติ ครู และนักเรียนใหเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. พัฒนาแผน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยการนอมนําพระราชปณิธาน “การสราง
คนดีใหบานเมือง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเปนหลักกําลังใจในการดําเนินงาน
2. พัฒนาครูแกนนํา และนักเรียนแกนนํา ใหเปนผูที่สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
ไดอยางตอเนื่อง
3. ควรมีการยกยองเชิดชูเกียรติ ครู และนักเรียนใหเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตน
มี
สังกัดมอบหมายไดอยางถูกตอง
2. ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครูบุคลากร
มี
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชนสถานประกอบการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ
มี
กิจกรรมและเปาหมายและดําเนินงานเพื่อใหนโยบายสําคัญของหนวยงานตน
สังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
4. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน
มี
โครงการ กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด
5. ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและ
มี
กําหนดแผนพัฒนาตอไป
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. การใหความรู ความเขาใจนโยบายมุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาใหตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน
2. การใหความรู ความเขาใจนโยบายพัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาดานอาชีวศึกษา
3. การใหความรู ความเขาใจนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม
4. การใหความรู ความเขาใจนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
5. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
6. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
7. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงครบกระบวนการ PDCA
8. การจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบกระบวนการ PDCA
9. สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

จุดเดน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากร
ทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการที่เปนรูปแบบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได ในทุกประเด็นการ
พิจารณา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรมีการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการที่เปนรูปแบบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได ในทุกประเด็น
การพิจารณา
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในดานการจัดการดานบุคลากร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับ
จํานวนผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในระบบพ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
2. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุก
คนเปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนหรือเปนผูที่ไดเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
3. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ได
ศึกษาฝกอบรม ประชุมวิชาการศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธกับรายวิชาที่สอนไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
4. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีจํานวนบุคลากรทาง
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวา
ดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบพ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
5. สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอกไมนอยกวา รอยละ
5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน
มี

มี

มี

มี

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.การกํากับติดตามใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการศึกษาคนควา 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
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
จุดเดน
โรงเรียนมีการกํากับดูแลใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนในระบบพ.ศ. 2551
จุดที่ควรพัฒนา
1.การสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับรางวัลดานตาง ๆ จากองคกรภายนอกเพิ่มมากขึ้น
2.การสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาตออยางเปนระบบและบรรจุไวในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. โรงเรียนควรมีโครงการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับรางวัลดานตาง ๆ จากองคกร
ภายนอกเพิ่มมากขึ้น
2.โรงเรียนควรมีโครงการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาตออยางเปนระบบและ
บรรจุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
จํานวนเงิน
ประเด็นการประเมิน
งบดําเนินการ=
1. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําปมีการจัดสรร
9,921,008.99
งบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ
กิจกรรมตางๆ
2. สถานศึกษามีรายจายดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อ
1,856,435.81
สําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 20 ของ
รอยละ 18.71
งบดําเนินการ
3. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1
ของงบดําเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนการ
จัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของ
ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ

377,632.72

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

782,689.75
รอยละ 7.88

ผลการดําเนินงาน
มี

มีการดําเนินงานแตมีรายจายดาน
วัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการ
เรียนการสอนไมถึงรอยละ 20 ของ
งบดําเนินการ
มี

รอยละ 3.80

467,252.75
รอยละ 4.70

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

โครงการ/กิจกรรม/งาน
จัดการระดมบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมกันวางแผนงบประมาณประจําป มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพรอมลวงหนาทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบการใชงบประมาณอยาง
สม่ําเสมอตลอดปงบประมาณ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและการสื่อสําหรับการจัดการเรียนการสอน
ไม นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ มีรายไดหรือมีมูลคาของผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ
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เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสํา หรับการบริการ
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
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
พอใช

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
จุดเดน
สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม
การกีฬาและนันทนาการการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ควรพัฒนา
1.งบประมาณดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน
2.งบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.ควรจัดสรรงบประมาณดานวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน ใหเพียงพอเหมาะสม
2.ควรจัดสรรงบประมาณดานการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคของผูเรียน ใหเพียงพอเหมาะสม

34
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภณ
ั ฑและดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาให
มี
สะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงานศูนยวิทยบริการและอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย
สะอาด เรียบรอยสวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม
เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบ
ฐานขอมูลอยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสใน
เครื่องลูกขาย
(4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถ
ใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ

มี

มี
มี

มี

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.แตงตั้งหัวหนางานพัสดุ เจาหนาที่ในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
2.แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา และครูในสาขาวิชาเปนผูควบคุม ดูแล หองเรียน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3.การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
4.โครงการจัดหาครุภัณฑ และอุปกรณ
5.โครงการจัดซอมแซมครุภัณฑประจําปการศึกษา
6.กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณ
7.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
8.โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชทดแทนลวงหนาทุกปการศึกษา
9.ทําบันทึกเสนอขอซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใหทันกับกําหนดการสอน
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
จุดเดน
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการในทุกโครงการ / กิจกรรม เพื่อเปนผลสะทอนความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาตอไป
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการในทุกโครงการ / กิจกรรม เพื่อเปนผลสะทอนความ
พึงพอใจของผูรับบริการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือ หนวยงานภายนอกรวมมือในการ ระดม
กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานที่ ทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
สถานประกอบการรวมมือในการดานการฝก
ประกอบการหนวยงานที่รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบ ประสบการณวิชาชีพโดยมีสัดสวนของความ
ทวิภาคีหรือดานการฝกประสบการณวิชาชีพหรือดานการศึกษาดู รวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
งานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานโดยมีสัดสวนของ
ความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน
หนวยงานภายนอกรวมเปนครูพิเศษ วิทยากร
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับ รวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
เชิญเปนครูพิเศษ วิทยากรรวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่
การสอน
จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน
หนวยงานภายนอกรวมมอบทุนการศึกษาใหแก
สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ผูเรียน มีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน 1 คน จํานวน
มอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไม 142 ทุน
เกิน 100 คน
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน
ในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ
สมาคม ชมรมสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
หรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
บริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณหรือครุภัณฑ หรือสิ่งอื่นๆ อยางใด เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวน
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดการ
8 รายการ
ศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ เครือขายทั้ง
ในประเทศและหรือตางประเทศ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในและ
ตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน
2. สถานศึกษามีจํานวนสถานประกอบการทั้งในและหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึกษา ไมนอย กวา 20 แหง
3. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขายในประเทศและหรือตางประเทศ เพื่อการ ปรับปรุง
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
จุดเดน
สถานประกอบการใหความรวมมือในการดานการฝกประสบการณวิชาชีพของนักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
การหาหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ใหมๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อทําขอตกลงความรวมมือในการทําให เกิดองคความรู และประสบการณใหมๆ ตอผูเรียนและ
สถานศึกษา ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.สถานศึกษาควรจัดทํารายงานสรุปผลในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ เครือขายทั้งใน
ประเทศและหรือตางประเทศ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งในและ
ตางประเทศในการรวมพัฒนาผูเรียน
2.ดําเนินการ สรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในและตางประเทศ
เพื่อทําความรวมมือและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงครู และผูเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนความรู
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กํากับดูแล ใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนด
รายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทํา
มี
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการ
มี
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการ
บันทึกหลังการสอน
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผล
มี
จากการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใช
ในการพัฒนาผูเรียน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการ
มี
จัดการเรียนการสอนของครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไข
ปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไข มีการทําวิจัยในชั้นเรียนแตไมไดนไผลการวิจัยไป
ปญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการ
ปรับใชในแผนการสอนครบทุกคน
วิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย
(1) การระบุปญหา
(2) การระบุวัตถุประสงค
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) การเก็บขอมูล
(5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจาก
การศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน
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โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. กําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
2. กําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําวิจัยชั้นเรียน
3. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอผูสอน ทุกภาคเรียน
4. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน
5. จัดเตรียม จัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย และหลากหลาย
6. จัดการฝกอบรมเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการถายทอดความรู
7. จัดการฝกอบรมเทคนิคการสราง และใชสื่อการสอน
8. จัดการฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
9. จัดการฝกอบรมการจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
10. การสนับสนุนผูสอนไปอบรม พัฒนาดานความรู ในวิชาชีพที่สอน
11. ครูจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ที่มุงเน น
สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุณธรรม จริ ยธรรม คานิย ม และคุ ณลักษณะอั นพึ งประสงค และปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไดรับการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน และครูทําบันทึกหลังการสอน ครูแตละคนนําผลจากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และผลการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน คนละ 1
รายวิชาที่สอน และครูนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
12.การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี
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จุดเดน
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอผูสอน ทุกภาคเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1.เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
2.การทําวิจัยในชั้นเรียน
3.การนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.อบรมครูใหมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2.อบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน
3.จัดระบบการนิเทศครูทั้งภายในและภายนอกโดยเชิญผูเชี่ยวชาญเขารวมทําการนิเทศ
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษาสํารวจ
ขอมูลความตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชา
หรือกลุมวิชาตามขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนา
รวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครู
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง
ครบถวน สมบูรณ
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือ
กลุมวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการ
ประเมินขอ 1 – 4 ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน

ผลการดําเนินงาน
มี
ไมมีการพัฒนารายวิชารวมกับสถาน
ประกอบการ
ครูมีการดําเนินงานแตไมมีการพัฒนารายวิชา
หรือกลุมวิชาที่ถูกตองสมบูรณ
มี

มีการพัฒนาแตไมครบตามประเด็นการ
ประเมิน

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.สนับสนุนโดยการอนุญาตใหครูของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถาบัน ที่สอดคลอง
กับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
2.มีนโยบายใหฝายวิชาการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง
3.การจัดทําโครงการลงนามความรวมมือ กับสถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
4.จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของสถานประกอบการ
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5.สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
6.ครูสงแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการความตองการของชุมชน ทองถิ่น และ
สถานประกอบการไวในเนื้อหาสาระ
7.ครูนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการอนุมัติแลว ไปวางแผนการจัดทําตารางเรียน ตารางสอน ตาราง
การใชพื้นที่ และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะที่ไดวางเอาไว
8.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลมีการประเมินการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะทั้งใน
ระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือระดับรายวิชา หรือระดับแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
9.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลนําผลการประเมินการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะมา
พัฒนาการจัดการศึกษาและเพิ่มจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษา
10.การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 ,4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2,3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
3 คะแนน

ระดับคุณภาพ
พอใช

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1,2 และ 3
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.ควรรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2.ควรเชิญผูเชี่ยวชาญเขามาอบรมเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชา
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนกํากับดูแลใหผูเรียนไดฝก
ประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหนวยงานที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียน
อยางนอย 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนกํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทํา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
โครงการทั้งหมด
4. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดโดยมีผูเรียนที่
ผานเกณฑการประเมินครบถวนสมบูรณจากการเขารับการ
ประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองความรูความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรมจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด

ผลการดําเนินงาน
มีโครงการบรรจุไวในแผนงานแตยังไมได
ดําเนินการ
ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการหนวยงานที่สอดคลองกับสาขางาน
ที่เรียนโดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยาง
นอย 1 ครั้ง
ผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคล
หรือเปนกลุมตามความเหมาะสมโดยผลงานที่
เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนได คิดเปนรอย
ละ 100
ผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากําหนดโดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินครบถวนสมบูรณจากการเขารับการ
ประเมินครั้งแรก คิดเปนรอยละ 100
ผูเรียนไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจาก
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกร
ภายนอก คิดเปนรอยละ 100

โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. สถานศึกษาทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
2. แตงตั้งครูนิเทศการฝกงาน
3. สถานศึกษาจัดทําคูมือการฝกงานในสถานประกอบการ
4. สถานศึกษาจัดการสัมมนาผลการฝกงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
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
จัดสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญรวมสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
การสัมมนา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

จุดเดน
ผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการหนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดย
ใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
จุดที่ควรพัฒนา
1.การทําขอตกลงในการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ
2.แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1.ควรมีการทําขอตกลงในการฝกประสบการณวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ
2.จัดหาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแล
ใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการ
กีฬาและนันทนาการไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการ
สงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา
5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม
นอยกวา 1 กิจกรรม
5. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการ
วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชนสังคม ไมนอยกวา 5
กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา 1 กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1.กิจกรรมสัปดาหนักบุญหลุยส
2.กิจกรรมคายเพื่อนนักบุญมงฟอรต
3.กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
4.กิจกรรมฟนฟูจิตใจ
5.กิจกรรมปฏิบัติธรรม
6.กิจกรรมมิสซา
7.กิจกรรมทําบุญเปดภาคเรียนปการศึกษาใหม
8.กิจกรรมไหวครู
9.กิจกรรมวันเขาพรรษา

ผลการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมจํานวน 8 กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม 144 คน

การจัดกิจกรรมจํานวน 6
จํานวนผูเขารวม 144 คน
การจัดกิจกรรมจํานวน 12 กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม 144 คน
การจัดกิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม 144 คน
การจัดกิจกรรมจํานวน 5 กิจกรรม
จํานวนผูเขารวม 144 คน
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10.กิจกรรมวันแมแหงชาติ
11.กิจกรรมวันลอยกระทง
12.กิจกรรมวันพอแหงชาติ
13.กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
14.กิจกรรมวันมาฆบูชา
15.งานบริการวิชาชีพสูชุมชน
16.กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
17.กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ
มีผลตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
5 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
มีผลตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ
จุดเดน
สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
จุดที่ควรพัฒนา
การออกหนวยบริการ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
การกําหนดปฏิทินดําเนินงานการออกไปใหบริการควรมีการวางแผนลวงหนาใหชัดเจนเพื่อจัดสรรเวลาใน
การทํากิจกรรมอื่น ๆไดอยางเหมาะสมและใหการออกไปใหบริการมีจํานวนครั้งที่มากกวาเกณฑขั้นต่ําทั้งนี้ตอง
พิจารณาเกณฑของ สมศ.ที่ระบุถึงผูรับการบริการวาตองมีทั้งชุมชน หนวยงานหรือองคกรและสถานศึกษาอีกดวย
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มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากรมีสวนรวมในการการกําหนดมาตรฐาน
และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาและจัดทํา
การศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากรทาง แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
การศึกษา ผูเรียน ชุมชนสถานประกอบการและหนวยงานที่
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
สถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษายังไมครบถวน
สมบูรณ
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีขอมูลการประเมินคุณภาพภายในตาม
และจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
มีรายงานประเมินคุณภาพภายในทุกป
คุณภาพภายใน
การศึกษา
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
โรงเรียนนําผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาพัฒนาการ
คุณภาพภายนอก
จัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/งาน
1. แตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษา รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา
2. ใหความรูในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกใหแกบุคลากรตลอดจนนักเรียน
3. ศึกษาดูงานเกี่ยวกันกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให แกบุคคลากรได เกิดความ
ตระหนักและเกิดความรู
4. ใหทุกสาขาวิชาจัดทําการรายงานการประเมินตนเองประจําป (SAR) ประจําป
5. นิเทศติดตามและตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถานศึกษาประจําป
7. เผยแพรผลการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให สาธารณชน ชุมชน สังคม และหนวยงาน
ตนสังกัดไดรับทราบ ทุกปการศึกษา
8. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
9. การจัดทํารายงานสารสนเทศของสถานศึกษา
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ระดับคุณภาพ
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 , 4 และ 5
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1

คาคะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

คาคะแนน
4 คะแนน

ระดับคุณภาพ
ดี

ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2, 3 และ 4
จุดเดน
มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชนสถาน
ประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดเก็บเอกสารขอมูลของงานตางๆ ใหเปนระบบยิ่งขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
จัดเก็บขอมูล พัฒนาการจัดทําฐานขอมูลบนเว็บไซต เพื่อใหสามารถเรียกใช ขอมูลไดเมื่อตองการ เปนการ
เตรียมพรอมรับการประเมินระบบออนไลน ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ชวยลดปริมาณกระดาษ
2. การเตรียมพรอมใน ทุกๆดาน ทั้งดานเทคโนโลยี ดาน บุคลากร ดาน วิธีการดําเนินงาน เพื่อรับการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากในอนาคตรูปแบบการประเมินจะใช วิธีการประเมินระบบออนไลน
3. การมี สวนรวมและยกระดับการทํางานแบบวัฒนธรรมองค กร และองคกรแหงการเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพ โดยใชการรับฟงความเห็นของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีเปาหมายในการพัฒนารูปแบบ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดี
4. ขอเสนอแนะของสมศ. มาสรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
5. ขอเสนอแนะของการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (BSG) มาสรุปผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของหนวยงานตนสังกัด
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. พัฒนาดานการจัดเก็บเอกสารขอมูลของงานตาง ๆ ใหเปนระบบยิ่งขึ้น โดยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย
ในการจัดเก็บขอมูล พัฒนาการจัดทําฐานขอมูลบนเว็บไซต เพื่อใหสามารถเรียกใชขอมูลไดเมื่อตองการ เปนการ
เตรียมพรอมรับการประเมินระบบออนไลนซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต ชวยลดปริมาณกระดาษ
2. สรางการเตรียมพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งดานเทคโนโลยี ดานบุคลากร ดานวิธีการดําเนินงาน เพื่อรับ
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในอนาคตรูปแบบการประเมินจะใช วิธีการประเมินระบบออนไลน
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3. สรางการมี สวนรวมและยกระดับการทํางานแบบวัฒนธรรมองคกร และองคกรแหงการเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพ โดยใชการรับฟงความเห็นของผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีเปาหมายในการพัฒนารูปแบบ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนแบบอยางที่ดี
4. ควรนําขอเสนอแนะของ สมศ. มาสรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
5. ควรนําขอเสนอแนะของการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (BSG) มาสรุปผลการ
ดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของหนวยงานตนสังกัด
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
ขอมูลยอนหลัง
ปการศึกษา
2557
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอ
5
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
5
เทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
5
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
ดีมาก
คุณธรรม
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
5
ตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในดานการจัดการ
5
ดานบุคลากร
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหาร
5
จัดการดานการเงิน
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหาร
5
จัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และ
ดีมาก
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสาน
5
ความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการ
5
เรียนการสอนรายวิชา
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนา
5
รายวิชาหรือกลุมวิชา
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัด
5
การศึกษา
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม
5
เสริมหลักสูตร
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการ
5
ประกันคุณภาพภายใน
ดีมาก

เปรียบเทียบการพัฒนา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
2558
2559
5
5
ดีมาก
ดีมาก
5
5
ดีมาก
ดีมาก
5
5
ดีมาก
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

4
ดี
5
ดีมาก
3
พอใช
5
ดีมาก

5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก
5
ดีมาก

5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช
5
ดีมาก
5
ดีมาก
4
ดี

พัฒนา
/ไมพัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
ไมพัฒนา
พัฒนา
ไมพัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
ไมพัฒนา
ไมพัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
ไมพัฒนา
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จํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
13

จํานวนตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
8

รอยละ
61.54

ระดับคุณภาพ
คาคะแนน
4.51 – 5.00
3.51 – 4.50
2.51 – 3.50
1.51 – 2.50
0.00 – 1.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน

ผลการประเมิน
คาคะแนน
3.08

ระดับคุณภาพ
พอใช
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน

5
5

ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

4
5
3
5

ดี
ดีมาก
พอใช
ดีมาก

5

ดีมาก

4
3
5
5

ดี
พอใช
ดีมาก
ดีมาก

4
3

ดี
พอใช

มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคาร สถานที่ ดานครุภณ
ั ฑ และ
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มาตรฐานที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา

5.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”

จํานวน 8 ตัวบงชี้

5.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”

จํานวน 3 ตัวบงชี้

5.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”

จํานวน 3 ตัวบงชี้

5.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน - ตัวบงชี้
5.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้
5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเดน (การปฎิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
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- สถานศึกษามีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ประกอบดวยระบบ
พัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามคุณภาพ กระบวนการจัดการประกันคุณภาพ โดยไดกําหนดระเบียบ วิธีการ
ขั้นตอน บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายใน เชน นโยบายและแผนงานประกัน
คุณภาพ คณะบุคคล หรือหนวยงานที่รับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพ คูมือการประกันคุณภาพ มาตรฐาน
และเกณฑการประกันคุณภาพ ตลอดจนประเมินผลลัพธ และการนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่จะสงผลใหผูเรียน และผูจบการศึกษามีคุณภาพ
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
-รายงานสรุปผลการดําเนินงานยังไมเปนระบบ
5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
-สราง เสริมความรูเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหเปนระบบ
5.2.4 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
(เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาที่ตองพัฒนาเสริมจุดเดนใหดียิ่งขึ้น)
-ความชวยเหลือทางดานวิทยากร และหรือวิทยาการในการพัฒนาบุคลากรครู ในสถานศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในทองถิ่น ในประเทศ และตางประเทศ
-การชวยเหลือจากสถานประกอบการ ชุมชน ปราชญทองถิ่น และหนวยงาน ตนสังกัดในการจัดทํา
หลักสูตรทองถิ่น
-การชวยเหลือ สนับสนุน ดานงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยี
จากภาครัฐ และหรือ องคกร สมาคม ชมรม ภาคเอกชน
-หนังสือ เอกสาร ตํารา คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งการปฏิรูปการ
เรียนรู และการปฏิรูปการบริหารอาชีวศึกษา
-การไดรับการนิเทศ ติดตามงานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง
-ทุนการศึกษาทั้งในประเทศ 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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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนลงนามเห็นชอบ
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