รายงานประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปการศึกษา 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
จังหวัดนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คํานํา
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการ ดําเนินงานของ
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม พ.ศ.2560 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาประกอบดวยการ
จัดการอาชีวศึกษา มาตรฐาน 4 ดาน 14 ตัวบงชี้ โดยไดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับบทสรุปของผูบริหาร สภาพทั่วไป
ของสถานศึกษา การดําเนินงานของสถานศึกษา การดําเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา สรุปและแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษา เปนขอมูลเพื่อสรางความตระหนักในการดําเนินงานวางแผนและพัฒนา สูมาตรฐานการศึกษาที่
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย และบรรลุ วัตถุประสงคในกระบวนการพัฒนาผูเรียนทั้งทางดานความรู ทักษะ
และจิตพิสัย ตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อีกทั้งจัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานใหหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป
การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครั้งนี้ สําเร็จไดดวย
ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ที่รวมกันทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม 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. 2561

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คํานํา
สารบัญ
1.
2.
3.
4.

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
การดําเนินงานของสถานศึกษา
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
5. สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ภาคผนวก

1
4
17
22
22
29
55
71
75
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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
ตัวบงชี้
1
2
3
4
5
6
รวม
เฉลี่ย
มาตรฐานที่
1
5
4
9
4.50
2
5
4
4
3
4
4
24
4.00
3
4
3
4
5
16
4.00
4
4
2
6
3.00
รวมคาคะแนน 55
3.88
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ระดับตัวบงชี้
1.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี มาก”
จํานวน 3 ตัวบงชี้
1.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน 8 ตัวบงชี้
1.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน 2 ตัวบงชี้
1.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง จํานวน 1 ตัวบงชี้
1.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้
1.2 จุดเดน (การปฎิบัตขิ องสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
1. ผูอํานวยการโรงเรียน มีความมุงมั่นและตั้งใจบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารงาน
แบบมีสวนรวม ไดดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด มุงเนนการจัดการศึกษา
ใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้งในดานคุณภาพผูเรียน ดานวิชาการ ดานบริหารจัดการ ดานการบริหาร
บุคลากร และการสรางความสัมพันธกับชุมชน
2. สถานศึกษามีการติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่องและดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลาย
3. โรงเรียนมีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรม และถือเปนนโยบายที่สําคัญ
ที่ตองดําเนินการ มีการสงเสริมการให ความรู และสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแกผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน นํานโยบายลงสูการปฏิบัติ
4. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู โดยการสงเขาฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอนอยางตอเนื่อง
5. โรงเรียนมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ของสถานศึกษาใหสะอาด
เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย อยางตอเนื่อง
6. โรงเรียนดําเนินการนิเทศการสอน เพื่อสนับสนุน และสรางขวัญกําลังใจในการพัฒนาการสอน ให ครู
จัดการเรียนการสอนได ตรงตามหลักสูตร มีการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนตอครูผูสอน จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่
ได เสนอตอผูอํานวยการและครู ผูสอน เพื่อใหครูได พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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7. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนได รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกยองความรู
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกอยางตอเนื่อง
8. โรงเรียนมีการดําเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสงเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก
ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ สงเสริม
การ ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสงเสริมใหผูเรียนทํางาน โดยใชกระบวนการ กลุมในการ
บริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม อยางตอเนื่อง
9. โรงเรียนไดนํากระบวนการบริหาร งานตามแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุน สงเสริมการจัดกิจกรรมของผูเรียน
10. โรงเรียนมี การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง
ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พรอมรับฟงความคิดเห็นจากการดําเนินงานตามโครงการ
1.3 จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติ ของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
1. โรงเรียนดําเนินการใหครูผูสอนมีการสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ครูผูสอนมีการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาครบทุกสาขางาน จัดใหมีการดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช
หลักสูตร และมีหลักสูตรรายวิชาที่พัฒนาภายใน 1 ป ตามสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนดําเนินการ ใหครูผูสอนทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยมี การระบุปญหา มีการระบุวัตถุ
ประสงค มีวิธีการดําเนินการ มีการเก็บขอมูล มีการวิเคราะหรายงานสรุปผลเพื่อนําความรู ที่ไดจาการศึกษาหรือ
การวิจัยไปใชประโยชน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
3. โรงเรียน ควรกําหนดและหาวิธีการในการติดตามแบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เพื่อใหไดรับจํานวนขอมูลตอบกลับครบถวน
4. โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
“ไทยแลนด 4.0” และพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรมากขึ้น
5. โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีใหม ๆ
และสรางสรรคของผูเรียน เพื่อกาวไปสูนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด 4.0” เพิ่มขึ้น
6. โรงเรียนควรดําเนินการหาหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการใหม ๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทําขอตกลงความรวมมือในการทําใหเกิดองค ความรูและประสบการณ
ใหมๆตอผูเรียนและสถานศึกษา ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
1.4 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรให มีความรู ดานภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆและดานเทคโนโลยีตางๆเพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
2. กําหนดและหาวิธีการ มาตรการในการติดตามแบบสอบถาม สํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา เพื่อใหไดรับจํานวนขอมูลตอบกลับครบถวน
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3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด
4.0” และพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกบุคลากรมากขึ้น
4. ดําเนินการหาหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการใหม ๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อทําขอตกลงความรวมมือในการทําใหเกิดองค ความรูและประสบการณ
ใหมๆตอผูเรียนและสถานศึกษา ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและกอตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ ทรงเสี่ยงชัย เปนโรงเรียนลําดับ
ที่ 14 ในจํานวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ปจจุบันเปดทําการเรียนการสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จํานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางาน
ยานยนต สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน ดําเนินงานใน
รูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนักเรียนชายผูยากจนและดอยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จํานวนไมเกิน 160 คน เขาเปนนักเรียนประจํา ทําการเรียนในหลักสูตร
ปกติและมีหลักสูตรพิเศษสําหรับชาวบานในพื้นที่และชุมชนใกลเคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบาน ใหไดรับ
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในชวงปการศึกษา 2541 ถึงปการศึกษา 2543 ไดเปดทําการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ป โดยใชชื่อ
วา "ศูนยฝกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม" ตอมาในปการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เปนผูอํานวยการ
โรงเรี ย นและสานงานต อจากภราดาวิ จ ารณ ทรงเสี่ ย งชั ย ในการดํ า เนิ น การขออนุ ญาตเป ด เป น โรงเรี ย นเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา และในปนี้เองศูนยฝกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ไดรับอนุญาตใหเปดเปนโรงเรียนเอกชน ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใชชื่อโรงเรียนวา "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม" มาจนถึงปจจุบัน
ปการศึกษา 2546 ถึงปการศึกษา 2552 มาสเตอรโชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
โดยบริหารงานตามพันธกิจของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย มุงใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และไป
ประกอบอาชีพ
ปการศึกษา 2553 ถึงปการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณของทานนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอมงฟอรต เปนแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษา ตลอดระยะเวลาไดสงเสริมให ผูรวมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ไดรวมกันทุมเททั้งกําลังกาย
กําลังใจและกําลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพ กาวทันโลกปจจุบันตามศักยภาพ โดยมุงเนนที่จะ
ผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ใหเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานและสังคม
ปการศึกษา 2559 ถึงปจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน บริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล สงเสริมใหบุคลากรทุกคน และนักเรียน มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และสงเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแกสังคม
1.2 ขอมูลโรงเรียนทั่วไป
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
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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
1.3 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 ทรงเสี่ยงไชย
ปการศึกษา 2546 – ปการศึกษา 2552
3. ภราดาอาวุธ
ศิลาเกษ
ปการศึกษา 2553 – ปการศึกษา 2558
4. ภราดากิตติศักดิ์
เจริญศรี
ปการศึกษา 2559 – 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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1.4 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยูเลขที่ 107 หมูที่ 5 ถนนนครพนม – หนองคาย ตําบลเวิน
พระบาท อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย 48120 โทรศัพท : 097-2042180, 042-199503
Website : http://www.atsn.ac.th
E-Mail Address : atsn@atsn.ac.th

1.5 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 ทางกรมทางหลวงได มาตั้งชื่อปายบานใหใหมเปนบานปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้ ตอมาได
ขึ้นกับตําบลเวินพระบาท หมูที่ 5 มีผูใหญบานคนแรก ชื่อ นายกมล พงษภักดี ตอมากระทรวงมหาดไทยได
แตงตั้งหมูบานปากทวยเปนหมูบาน อพป. ป พ.ศ. 2514 บานปากทวย หมูที่ 5 อยูหางจากจังหวัดนครพนม
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร หางจากอําเภอทาอุเทน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ
โดยรวมเปนที่ราบลุมสลับปาไมและทุงนา มีอาณาเขตติดตอ คือ
ทิศเหนือ
จรดกับบานธาตุ ตําบลโนนตาล
ทิศใต
จรดกับบานเชียงยืน หมูที่ 4
ทิศตะวันออก
จรดกับแมน้ําโขง ตรงขามกับบานโพนคํา สปป.ลาว
ทิศตะวันตก
จรดกับบานนาสีดา หมูที่ 6
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การใชงานพื้นที่มีรายดังนี้
พื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน
ประมาณ
4,882 ไร
พื้นที่อาศัย
ประมาณ
220 ไร
พื้นที่ทางการเกษตร
ประมาณ
2,199 ไร
พื้นที่สาธารณะ
ประมาณ
54 ไร
พื้นที่ปาชุมชน
ประมาณ
24 ไร
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
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก เชน การทํานาปลูกขาวเปนอันดับ 1 รองลงมา
เปนการปลูกพืชไร เชน ปลูกยางพารา สัปปะรด สําหรับพื้นที่ติดริมแมน้ําโขงจะปลูกยาสูบ ขาวโพด และพืช
ตระกูลถั่ว ตลอดแนวสวนประชากรที่มีที่อาศัยติดริมแมน้ําโขง ประกอบอาชีพประมง เชน เลี้ยงปลาในกระชัง
หาปลาตามลําแมน้ําโขง การปศุสัตว จะทําการเลี้ยงแบบพื้นบาน เชน เลี้ยงปลาในบอ เลี้ยงไกชน ไกพื้นเมือง
เปด หาน รวมถึงการเลี้ยง โค กระบือ เปนตน
สวนแรงงานทํางานในตางจังหวัดและมีบางสวนไปทํางานที่ตางประเทศ เชน ไตหวัน บรูไน เกาหลี เปน
ตน
อาชีพและรายได
อาชีพหลัก ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว การประมงจากแมน้ําโขง จักสาน ทอผาพื้นเมืองผามุก กลุมทําหมวก กลุม
ทําแหนม ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพื้นตามฤดูกาล
รายไดประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ป ประมาณ 35,500 บาท
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
ปพ.ศ. 2547
7. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2545
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท
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8. รว มกั บ ทางอํ าเภอท าอุเ ทน จัด ทําเรือไฟ เข าร ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได รั บรางวั ล
ชมเชย ประเภทความคิดสรางสรรค ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจําป 2547
9. ผ า นการประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต ค าเบรี ย ลแห ง ประเทศไทย
ปพ.ศ. 2547
10. ผานการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ป พ.ศ. 2551
11. ผานการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2551
12. ผานการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2557
13. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาเซปกตะกรอชาย การแขงขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา
เกียรติประวัติครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1. นายปริญยา สีสม รวมเปนคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม
2. นายสุทิน รังเพีย รวมเปนคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม
3. นายสุทิน รังเพีย เปนผูทรงคุณวุฒิจัดทําขอสอบมาตรฐานวิชาชีพรวมกับสาขาวิชาโลหะการ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปการศึกษา 2554
4. นายสุทิน รังเพีย รวมถายทําสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรยปที่ 7 ของบริษัททีวีบูรพา
วันที่ 9 เดือนธันวาคม2554
5. นายดอน วิภา เขารวมเสนอผลงานประกวดครูดีเดนของมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศ
ไทย ปการศึกษา 2554
6. นายวิรถ จอกทอง รวมเปนกรรมการดํา เนินการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดั บอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
7. นายศิริวัฒน ไชยโชติ รวมเปนกรรมการดําเนินการแขงขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
8. นายประสิทธิ์ คําดี รวมเปนกรรมการดํ าเนินการแขงขันทักษะวิชาชี พ ระดั บอาชี วศึกษาจังหวั ด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
1.
2.
3.
4.
5.

เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2544
จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส ประจําป พ.ศ. 2545 จัดโดยองคการ
บริหารสวนตําบลเวินพระบาท
ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันเซปกตะกรอ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจําป 2549
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันทักษะวิชาชีพชางยนต งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม ประจําป 2550
ไดรับรางวัลชนะเลิ ศ การแขงขั นเซปกตะกร อ รุนอายุ 18 ป ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
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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
11. ไดรับรางวัลชนะเลิศการตอบปญหาในงานวันเอดสโลก ระดับอําเภอโดยโรงพยาบาลอําเภอทาอุเทน
ณ วัดโพธิ์ชัย อําเภอทาอุเทน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
12. นายสวัสดิ์ อาซองไดรับรางวัลชนะเลิศสาขางานกออิฐ งานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 24
ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเปน
ตัวแทนระดับภาค เขาไปแขงขันในระดับประเทศ
13. นายชัยณรงค จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาทาวไดรับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง
งานแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
14. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาท
ตานยาเสพติด ป 2554
15. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองคการบริหารสวนตําบลเวินพระบาทตาน
ยาเสพติด ป 2554
16. นายอภิวัฒน พลเทพ เหรียญเงินการแขงขันกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุนอายุ 16 ปชายในการแขงขัน
กี ฬ านั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาสถาบั น ในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต ค าเบรี ย ล แห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 15
วันที่ 20-22 ตุลคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
28. นายกิตติชัย บุตรสุวรรณ ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทัว่ ไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
17. นายสมบูรณ อามอ ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทั่วไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18. นายรัตนโชค สุวอ ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทั่วไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
19. นายโชคชัย พาแสง ชนะเลิศการแขงขันกีฬาตะกรอ รุนทั่วไปชายในการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล แหงประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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20. นายมนั ส ชั ย ยั ง ฝ า ย 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
นักศึกษาสถาบั นในเครื อมู ลนิ ธิคณะเซนต คาเบรี ยล แหงประเทศไทย ครั้ งที่ 15วัน ที่ 20-22 ตุ ลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
21. 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
22. นายพีรยุทธ สงเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนตเล็ก
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
23. นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อมไฟฟา ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
24. 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
25. นายวิทวัส ศรีโคตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
26. 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
27. นายอารัญ ประคองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันเขียนแบบดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
28. นายภานุกร บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันงานฝกฝมือ ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
29. นายณัฐวัฒน นิลศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันทักษะงานกลึง กัด ตัด
ไส ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
30. นายอเนก หลาสีดา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันทักษะงานกลึง กัด ตัด
ไส ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน
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พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
31. นายศิริไพบูลย สาระทรัพย รางวัลเหรียญทองการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร วันที่ 25 มิถุนายน
2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก
32. นายธนศิลป ปองสุข รางวัลเหรียญทองการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
33. นายทรงยศ สีสุนา รางวัลเหรียญทองการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
2.3 ตราสัญลักษณของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ความหมายตราโรงเรียน
ตราโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเปนตราเดียวกับคณะภราดาเซนตคาเบรียลซึ่งสถาบัน การศึกษาใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลทั้งหมดใชเปนตราสถาบันรวมกัน ตรานี้จึงเปนเครื่องหมายที่ แสดงออกถึงเอกลักษณ
และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายใหอยูภายใตสํานึกแหงการประพฤติปฏิบัติดี รวมกัน
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเปนโรงเรียนอันดับที่ 14 จากโรงเรียนภายใตมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียล
แหงประเทศไทยที่ตั้งอยูในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน และใชตรานี้รวมกัน โดยมีสวนประกอบและ
ความหมายดังนี้
โล หรือ Coat of Armsที่อยูใจกลางของตรานี้ 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
แสงธรรม แหง ศาสนา กับ แสงแหงปญญา จากสรรพวิทยาการที่ไดรับจากโรงเรียนรวมกันเปน ดวงประทีป
สองนําชีวิต (คือคนที่อยูในเรือ) ไปสูจดหมายปลายทางไดดวยคุณธรรมและปญญา
สวนที่ 4 เปนเครื่องหมาย D S (ตัวยอจากภาษาฝรั่งเศส DieuSeul) มีความหมายวา จงทํางานทุก
อยางเพื่อเปน สิริมงคลแกพระเจา เปนคติพจนของนักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอมงฟอรต (Saint Louis
Marie Grignion De Montfort ) ผูสถานปนาคณะเซนตคาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity หมายถึง
ศาสนาซึ่งเราทุกคนตอง มีศาสนาเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เครื่องหมายไมกางเขน เปนเครื่องหมายแหงความรัก
และความเสี ย สละ ดั ง ที่ พ ระ คริ ส ตเจ า ได ท รงสละชี วิ ต ของพระองค ด ว ยความรั ก เพื่ อ ไถ บ าปให แก ม วลมนุ ษ ย
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S หรือ Science หมายถึง วิทยาการความรูที่ทําใหเรามีเหตุผลคนเราทุกคนควรจะมุงหาความรูอยูเสมอยิ่งเรามี
ความรูฝายโลกมากเทาใด เราก็ยิ่ งควรสนใจหาความรูฝายธรรมใหมากขึ้น เทานั้ นพวงมาลัยดอกไม ที่ประดับโล
เปนมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนใหกระทําความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไวซึ่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบัน
มิใหเสื่อมสูญสลายไปคําวา Labor Omnia Vincit ( Labour conquers all things ) ที่อยูใตชื่อ Brothers
of St. Gabriel เปนคติพจน(motto) ประจําใจของชาวเซนตคาเบรียลที่จะตอง ชนะอุปสรรคทั้งปวงดวยความ
อุตสาหะตรานี้จะอยูในความรําลึกของชาวอัสสัมชัญและชาวเซนตคาเบรียลทุกคน และจะชวยเตือนใจให รําลึกถึง
ชีวิตในครอบครัวใหญแหงคณะภราดาเซนตคาเบรียลหรือภายในออมอกของแมคือศาสนาเปนชีวิตที่มี ความบริสุทธิ์
และจริงใจตอกัน เปนชีวิตที่สอนใหเริ่มตอสูโดยมีความหวัง คือคุณธรรมและปญญาเปนเครื่องนํา ทางเปนชีวิตที่มี
ทั้งความรักและความเสียสละและเปน ชีวิต ที่สมบู รณสามารถชนะอุปสรรคทั้งมวลด วยความ อุตสาหะจนไดรั บ
ความสําเร็จดวยเกียรติยศและการยกยองสรรเสริญตลอดไป
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 เชื่อฟงผูใหญถือเสมือนเปนตัวแทนของ พระผูเปนเจาเปนการ
มอบกายถวายชีวิตตอพระเจา ไมยอทอตอหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับ มอบหมาย สละตัวเองทํางานเพื่อมวล
มนุษยและพระผูเปนเจา
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียน
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
คณะกรรมการฝายการศึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ผูอํานวยการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ

สมาคมศิษยเกาฯ
ผูจัดการ

รองผูอํานวยการ

ฝายวิชาการ

ฝายบริหารจัดการ
-

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ
งานทะเบียนและสารบรรณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย
งานโภชนาการ

-

-

งานหลักสูตรการเรียนการสอน
และนิเทศภายใน
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ
แผนกวิชาชางอุตสาหกรรม
งานวัดและประเมินผล
งานวิทยบริการ
งานระบบทวิภาคี
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ

ฝายพัฒนาคุณภาพนักเรียน
-

-

-

งานระเบียบวินัย
งานหอพักนักเรียนประจํา
งานองคการนักวิชาชีพในอนาคต
แหงประเทศไทย
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน
งานอภิบาล
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ภราดา กิตติศักดิ์
ภราดา ดร. วีรยุทธ
ภราดา ดร. ประวัติ
ภราดา วิทยา
นาย ธงชัย
นางวิมลทอง
นายนิธิ
นาย สุทิน
ภราดา ครรชิต
นางสาว ธารราพร

เจริญศรี
บุญพราหมณ
สุทธินนท
เทพกอม
ชํานาญไพร
ทูลคําเตย
สืบจากสิงห
รังเพีย
สีสาวรรณ
ทรงเสี่ยงไชย

ชื่อ-สกุล
ผูแทนผูรับใบอนุญาต / ผูอํานวยการ/ผูจัดการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง
เลขานุการ

2.2.3 จํานวนครูจําแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขา
งาน

จํานวน
(คน)

สาขาวิชาชางยนต
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาชางเครื่องเรือนฯ
แผนกวิชาสามัญฯ
รวม

3
3
3
3
7
19

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

ใบประกอบ
วิชาชีพ
มี

ไมมี

2
2
2
2
6
14

1
1
1
1
1
5

2.2.4 จํานวนผูเรียนจําแนกตามระดับ สาขางาน และชัน้ ป
(ปทจี่ ัดทํารายงาน สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นป
ระดับ/สาขางาน
1
2
ปกติ ทวิ เทียบ ปกติ ทวิ
เทียบ
ภาคี โอน
ภาคี
โอน
สาขางานยานยนต
14
10
สาขางานเครื่องมือกล 13
12
14
11
สาขางานโครงสราง
8
8
สาขางานเครื่องเรือนฯ
รวม 49
41
-

วุฒิการศึกษา
ป.
เอก
-

ปกติ
15
8
11
5
39

ป.โท ป.ตรี
1
2
1
1
5

3
ทวิ
ภาคี
-

3
2
1
2
6
14

เทียบ
โอน
-

ต่ํากวา
ป.ตรี
-

รวม
39
33
36
21
129
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2.2.5 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
(1) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
สาขางานยานยนต
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสราง
สาขางานเครื่องเรือนฯ

รวม

ปกติ
15
8
11
5
39

จํานวน
ทวิภาคี
-

เทียบโอน
-

รวม

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
-ออกหนวยบริการวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2560
-วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมไดทําการออกคายอาสาพัฒนาและบริการ
วิชาการและวิชาชีพ.
-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 สงเสด็จสูสวรรคาลัย
-อําเภอทาอุเทนขอใชสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเพื่อ ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่
หมูบานชายแดน
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
-วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เขารวมบริจาค
โลหิตกับสภากาชาติไทย จ.นครพนม ณ อาคารยงใจยุทธ ที่วาการอําเภอทาอุเทน
-มิสสุภัทรา สิงหทอง ม.ปริญยา สีสม นํานักเรียน เขารวมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน เขารอบระดับภาค
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ จังหวัดนครราชสีมา ระวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
1. นายพัชรพล วองไว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนตเล็ก ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้ง
ที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
2. นายพีรยุทธ สงเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเครื่องยนตเล็ก ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
3. นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อมไฟฟา ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
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ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
4. นายพนาเวศ วงศบุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขันงานเชื่อมไฟฟา
ระดับ ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
5. นายวิทวัส ศรีโคตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้ง
ที่ 31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
6. นายพงษดนัย ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันงานจักรยานยนต ระดับ
ปวช.การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่
31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
7. 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
8. นายภานุกร บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแขงขันงานฝกฝมือ ระดับ ปวช.
การแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่
31 ประจําปการศึกษา 2559 ระหวางวันที2่ 3 มกราคม - 2 กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน
9. นายณัฐวัฒน นิลศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส
ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
10. นายอเนก หลาสีดา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแขงขันทักษะงานกลึง กัด ตัด ไส
ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมความจริงและการเขาถึงธรรมอันสูงสงอันเปนบอเกิด
แหงชีวิต
2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความอุตสาหะวิริยะเปนหนทางไปสูความสําเร็จ (LABOR OMNIA
VINCIT)
3.1.2 วิสัยทัศน
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มุงพัฒนาเยาวชนผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหมีทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กาวทันเทคโนโลยี มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
3.1.3 พันธกิจ
1. พัฒนาผูเรียนตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อัตลักษณ
ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบตอสังคม
เอกลักษณ
เดนวินัย ใจอาสา พัฒนาสังคม
3.1.4 เปาหมายของสถานศึกษา
1. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2. ผูเรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบตอสังคม (FSG.)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับ
องคกร
4. ผูบริหารมีภาวะผูนําและจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. โรงเรียนสรางความสัมพันธและความรวมมือกับเครือขายในการพัฒนาการศึกษา
6. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
7. โรงเรียนเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. โรงเรียนดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายปรัชญา พันธกิจ คุณคาหลัก อัตลักษณและเอกลักษณ
ของโรงเรียน
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3.1.5 รายจายในการบริหารสถานศึกษา

งบประมาณการรายรับ – รายจายปการศึกษา 2560
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ที่
1
2
3
4
5

งบประมาณรายรับ
รายการ
ป 2559
ป 2560 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 รายไดการจําหนาย
130,000
100,000
ผลิตภัณฑ*
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*

-

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

22,491,236

งบประมาณรายจาย
รายการ
ป 2559
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%

1.7 เงินสะสม 3%
1.8 ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร*
1.9 คาอาหารนักเรียน-บุคลากร*
คาใชจายเรียนฟรี 15 ป
เงินอุดหนุนชวยเหลืออุปกรณ
3
การเรียน
50,000
สายอาชีพฯ
4 งบพัฒนา
4.1 ฝายบริหารจัดการ*
4.2 ฝายวิชาการ*
4.3 ฝายพัฒนาคุณภาพผูเรียน*
5 จัดสรรเขากองทุน
5.1 กองทุนสํารอง
5.2 กองทุนครูเกษียณ
5.3 กองทุนคงคลัง
5.4 กองทุนสวัสดิการครู
23,372,005 รวมประมาณการรายจายทั้งสิ้น

ป 2560
5,790,000
1,320,000
540,000
1,440,000
1,340,000

66,900

67,140

154,568
69,000
2,000,000
663,740

163,365
71,000
2,200,000
646,500

-

110,000

4,706,300
3,433,500
1,245,100

3,612,000
4,005,000
1,967,000

-

30,000
30,000
10,000
30,000

22,491,236

23,372,005
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
ขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 5-9
กันยายน พ.ศ. 2559
1. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบติดตาม
ผูเรียนที่มีปญหาดานตางๆ เปนรายบุคคล ดวยการพัฒนา -พัฒนาระบบครูที่
ระบบครูที่ปรึกษาใหเขมแข็งมีการติดตามผูเรียนอยาง
ปรึกษา
ใกลชิด เชน การเยี่ยมบานผูเรียนทุกภาคเรียน และมีการ -ประชุมผูปกครอง
ประชุมผูปกครอง เครือขายผูปกครอง และการพัฒนาผู
เรียนรวมกับ สถานประกอบการ เปนตน
2. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดอบรมใหความรูดาน -พัฒนาผู เรียนรวมกับ
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อใหครูสามารถนําความรูไปใชใน สถานประกอบการ
การทําวิจัยหรือแกปญหาการเรียนการสอนไดอยาง
ตอเนื่อง
3. สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานและประเด็นพิจารณา -ใหความรูดานการวิจัย
ของตัวบงชี้ใหชัดเจนและมอบหมาย ผูเกี่ยวของ
ในชัน้ เรียนแกครูผูสอน
ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสาเหตุ
และรวมกันแสวงหาแนวทางการแกไขเนื้อหาสาระ
ประเด็นใดตองไดรับการอนุมัติหรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียนเตรียมบรรจุในระเบียบ
4. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาผูเรียน -วิเคราะหประเด็น
ใหกับทุกสาขาวิชาเพื่อสงเสริมใหครูผูสอนและผูเรียนไดมี พิจารณาของตัวบงชี้
สวนรวมมากยิ่งขึ้นในการกําหนดกิจกรรมใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพไดเหมาะสมและหลากหลาย โดย
สถานศึกษาอาจกําหนดกรอบและขอบเขตภารกิจไวเปน
เกณฑในการอนุมัติกิจกรรมดังกลาว
5. สถานศึกษาควรสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคน
ของสถานศึกษาเกิดความตระหนักเห็นความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ให
ถือเปนเรื่องของทุกคน เปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาของแตละตัวบงชี้ ๆ ใดตรงกับภาระ
งานของบุคลากรคนใดตอง ปฏิบัติใหครบถวนและผาน
เกณฑการประเมินในระดับดีขึ้นไป

-เพิ่มงบประมาณดาน
การบริการวิชาการ
วิชาชีพ
-ใหความรูก ารประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
-โรงเรียนมีระบบครูที่
ปรึกษาที่เขมแข็ง
สามารถใหคําปรึกษาและ
ชวยเหลือนักเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
-มีการประชุมผูปกครอง
เพื่อใหสามารถชวยเหลือ
นักเรียนไดเปนรายบุคคล
-มีการพัฒนาผู เรียน
รวมกับ สถาน
ประกอบการ เพื่อให
ผูเรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชา
-ครูผูสอนมีความรู ความ
เขาใจการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถเขียนงานวิจัยใน
ชั้นเรียนที่เกิดจากปญหา
ในการจัดการเรียนการ
สอน
-บุคลกรทุกคนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นพิจารณาของตัว
บงชี้สามารถนําเสนอ
ขอมูลแตละตัวบงชี้ได
ถูกตองเหมาะสม
-โรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอดานการบริการ
วิชาการวิชาชีพ
-บุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาเกิดความ
ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
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การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด เมื่อ
วันที2่ 8-30 พฤษภาคม2557
1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหมีความกาวหนาและตอเนื่อง
การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)เมื่อวันที่
1. กระตุนชี้แจงใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการ
ทดสอบ V-Net และหาแนวทางเตรียมบุคลการสอนซอม
เสริมสําหรับการทดสอบในรายวิชาที่มีผลต่ํากวาเกณฑ
กอนการทดสอบในรุนตอไป
2. สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนจัดทํานวัตกรรม
โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐและงานวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้น
สามารถนําไปใชประโยชนและเผยแพรใหครบทุกระดับ
พรอมพัฒนาตอยอดผลงานใหมีคุณภาพ
3. ครูผูสอนนํากลไของกระบวนการวิจัยที่ถูกตอง
ตามระเบียบวิธีวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนใน
แตละสาขางานใหมากขึ้น
4. จัดใหมีการประชาสัมพันธในเชิงรุกเพื่อเผยแพร
ความพรอมในศักยภาพการเปนแหลงเรียนรู และขยาย
โอกาสทางการศึกษา เพื่อประโยชนตอชุมชน ทองถิ่น
และพื้นที่ใกลเคียง
5. พัฒนาแหลงวิทยบริการใหไดมาตรฐาน
สนองตอบการเปนแหลงเรียนรูและขยายโอกาสทาง
การศึกษาตอไป
6. เรงสรางความเขาใจแกบุคลากรในเชิงรุก
ยุทธศาสตรการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในการ
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
7. วางแผนพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงความตอเนื่อง

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

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

-โครงการสอนเสริม VNet
-โครงการสงเสริมการ
จัดทํานวัตกรรมโครงงาน
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐและ
งานวิจัย
-โครงการใหความรู
งานวิจัยในชั้นเรียน
-โครงการแหลงเรียนรู
-โครงการพัฒนาแหลง
วิทยบริการ
-สรางความเขาใจแก
บุคลากรในเชิงรุก
ยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาดาน
อาชีวศึกษาในการเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
-แผนพัฒนาหลักสูตรที่
เชื่อมโยงความตอเนื่องสู
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

-ผูเรียนใหความสําคัญใน
การเขาสอบ V-Net
-โรงเรียนมีนวัตกรรม
โครงงานวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐและงานวิจัยที่
สามารถนําไปตอยอดเพื่อ
พัฒนาสังคม
-ครูผูสอนมีความรู ความ
เขาใจระเบียบวิธีวิจัยใน
ชั้นเรียน
-โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธในเชิงรุก
เพื่อเผยแพรความพรอม
ในศักยภาพการเปนแหลง
เรียนรู และขยายโอกาส
ทางการศึกษา
-โรงเรียนมีการพัฒนา
แหลงวิทยบริการใหได
มาตรฐานสนองตอบการ
เปนแหลงเรียนรูและขยาย
โอกาสทางการศึกษา
-บุคลากรมีความรู ความ
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สูระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อสรางโอกาสและเกิดความ
คุมคาตอการจัดการศึกษา

เขาใจยุทธศาสตรการจัด
การศึกษาดานอาชีวศึกษา
ในการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
-โรงเรียนมีการพัฒนา
เชื่อมโยงความตอเนื่องสู
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
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4. การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ดานผลการจัดการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนดี มี คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณของสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความรู ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิ ชาชีพของหลักสูตรในแตละระดับและแตละสาขาวิชา
สาขางาน เปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดสวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับผูเรียนแรกเขาตาม
เกณฑที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
คําอธิบาย สถานศึกษามีการจัดเก็บขอมูลผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา ศึกษาตอ และประกอบ
อาชีพอิสระภายในหนึ่งป และสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากกลุมเปาหมายคือ
จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ศึกษาตอและจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู 
สําเร็จการศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ๕ ระดับเพื่อเก็บขอมูล
ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายและครอบคลุมคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ดาน มีการเก็บขอมูลและ
นําขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผลอยางถูกตอง
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2556 3 ดาน
คือ
1. ด านคุณลักษณะที่พึงประสงค ได แก คุ ณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ พฤติ กรรม
ลักษณะนิสัยและทักษะทางปญญา
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร การประยุกตใชตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูทักษะในสาขาวิชาชีพสู
การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสูอาชีพ
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งปไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปนรายบุคคลและ
ไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไป
ทํางาน จากสถานศึกษาที่ผสู ําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับ
บริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
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3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานคุณลักษณะที่พึงประ
สงคเฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มี ผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนขอมูลตอบกลับ
5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะวิชาชีพ
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลับ
การดําเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ
มี การวางแผนการจั ด การประชุ มเพื่ อ สร างความเข าใจกั บ บุ คลากรทุ กคนทุ กฝ ายได รั บ ทราบ
รวมกันคิดและระดมสมองในการกาหนดโครงการกิจกรรมที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพใน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพที่จะสงผลตอการพัฒนาผูเรี ยนใหมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่
ตองการ ซึ่งผลจากการประชุมสถานศึกษามีโครงการปจฉิมนิเทศเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางใน
การศึกษาตอการทางาน การประกอบอาชีพอิสระ และเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
หลังจากนั้น ไดมีการดาเนินงานตามโครงการติดตามผลภาระการมีงานทาผูสาเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บ
และรวบรวมขอมูลการมี งานทาการประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษาตอ โดยใชแบบติดตามผูสาเร็จ
การศึกษาและไปรษณียบัตรติดตามผลนักเรียน ที่สาเร็จการศึกษาและรายงานการติดตามผลผูสํา เร็จ
การศึกษา
1. โรงเรียนไดดําเนินการโครงการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ใชสําหรับติดตามผูสําเร็จ
การศึกษาดังนี้ คือ
- สงแบบสอบถามไปที่บาน
- โทรศัพทติดตามตัวนักเรียน
- โทรศัพทสอบถามผูปกครอง
- สอบถามจากครูที่ปรึกษา
- ติดตามเฟสบุคของ นักเรียน
- ติดตามจากหนังสือตรวจสอบวุฒิ
- สอบถามจากเพือ่ นๆ ของนักเรียน
2. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ไดดําเนินการโครงการในการจัดกิจกรรมนิเทศ นักเรียน
ระดับ ปวช. 3 ที่สําเร็จการศึกษา
โดยการจัดกิจกรรมดังนี้ คือ
- เชิญวิทยากรใหความรูแกผูสําเร็จการศึกษา
- สงแบบสอบถามติดตามผลหลังสําเร็จการศึกษา
ผลดําเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ
1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่สถานศึกษาติดตามไดจําแนกตามระดับ สาขางาน รอยละ 100 ของผู
สําเร็จการศึกษา
2. ไดรับขอมูลการตอบกลับจากการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา รอยละ 100
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3. ไดรับขอมูลการตอบกลับจากการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคล ที่มีคาเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค รอยละ 100
4. ไดรับขอมูลการตอบกลับจากการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคล ที่มีคาเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป รอยละ 100
5. ไดรับขอมูลการตอบกลับจากการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคล ที่มีคาเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ดานสมรรถนะวิชาชีพ รอยละ 100
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
1 สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เกี่ยวของ มี
ศึกษาตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวา (รอยละ 100)
รอยละ 75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
2 สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน มี
รายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถาน
ประกอบการ หนวยงานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่
(รอยละ 100)
ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงาน
ผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
3 สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
มี
คุณลักษณะที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวน
ขอมูลตอบกลับ
(รอยละ 100)
4 สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
มี
สมรรถนะหลักและสมรรถทั่วไปเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของ
จํานวนขอมูลตอบกลับ
(รอยละ100 )
5 สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน
มี
สมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูล (รอยละ100 )
ตอบกลับ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
ที่

ประเด็นการพิจารณา
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จุดเดน
ทราบขอมูลผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอไดภายใน 1 ปและ
สถานประกอบการ สถานศึกษามีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. สถานศึกษาควรดําเนินการจัดระบบติดตามผูเรียนที่มีปญหาดานตางๆ เปนรายบุคคล
โดยจัดใหมีความรวมมือกับเครือขายผูปกครองเพื่อรวมกันแกปญหาอยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษาควรจัดระบบครูที่ปรึกษาใหมีความเขมแข็งมีการการติดตามผูเรียนอยางใกลชิด
เชน การเยี่ยมบานผูเรียนทุกภาคเรียน และมีการประชุมผูปกครอง เครือขายผูปกครอง และการพัฒนา
ผูเรียนรวมกับสถานประกอบการ เปนตน
3. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการติดตามผูสําเร็จการศึกษาของครู ที่ปรึกษา และ มีการนิเทศ
ติดตามอยางตอเนื่อง
4. ผลสัมฤทธิ์ในตัวบงชี้ 1.1 ผูร ับผิดชอบควร Print สรุปภาพรวมออกมาเตรียมใสแฟม เพื่อ
สะดวกในการสะทอนรองรอยยืนยันผลประเมินใน SAR และรองรับการประเมินภายนอก
5. มีรองรอยเอกสารการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการในตัวบงชี้ 1.2 แต
ผูรับผิดชอบยังไมไดประมวลสรุปผลเปนภาพรวมคาเฉลี่ยเพื่อสะทอนคาเฉลี่ยรวมตามประเด็นการ
พิจารณา ควรสรุปและพิมพผลภาพรวมใสในแฟมใหเรียบรอย เพื่อเปนรองรอยหลักฐานยืนยันในรายงาน
การประเมินตนเอง และรองรับการประเมินจาก สมศ.
6. มีตัวเลขการเก็บขอมูลตัวบงชี้ 1.8 ของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา /ประกอบอาชีพอิสระ
แตผูรับผิดชอบยังไมไดประมวลรวบรวมจัดทําเปนเอกสารที่เปนเชิงสารสนเทศ ควรจัดพิมพสรุปขอมูลและ
พิมพใสแฟมพรอมแนบรองรอยที่มาที่ไปของขอมูลสถานประกอบ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
คําอธิบาย จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดสําหรับผูเรียน
ที่เรียนแบบเต็มเวลาและผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียน
ทีส่ ถานศึกษากําหนดสําหรับผูเรียนที่เรียนแบบไมเต็มเวลาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทียบรอยละจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาของรุนนั้น
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อติดตามและชวยแกไขปญหาผูเรียน มีการ
ประชุมสรางความเขาใจในการเรียนสายอาชีพใหแกผูปกครอง นักเรียน และสงเสริมสนับสนุนใหครูที่
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ปรึกษาไดติดตามแกไขปญหาใหกับผูเรียนพรอมทั้งรายงานผลใหแกฝายบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ไดดําเนินการตรวจสอบจํานวนผูเรียนที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับจํานวนนักเรียนแรกเขาที่ขึ้น
ทะเบียนเปนนักเรียนในปการศึกษา 2560 อีกทั้งไดจัดทําผลการเรียนตารางคะแนนเฉลี่ย GPAX ประจาป
การศึกษา 2560 มีการแสดงหลักฐานของผูเรียนที่ออกกลางคัน และมีแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาตามเกณฑที่กาหนด
-แตงตั้งครูที่ปรึกษาเพื่อดูแลผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ
ตามที่กําหนด
-กําหนดใหครูผูสอน และครูที่ปรึกษาตองประสานงานกันในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน
-สงเสริมใหครูผูสอนปรับแผนการเรียนใหสอดคลองตามสภาพจริงของผูเรียนกลุมที่มีปญหาใน
การเรียน
-สงเสริมใหครูผูสอนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-สงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวิจัยชั้นเรียนมุงเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม
-ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
-ใหครูทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน
-มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่พบนักเรียนมีปญหาในดานการดานการเรียน
-มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
-มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด โดยใหมีครูที่ ปรึกษาทุกหองเรียน
ในชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ 1 ชั่วโมง
-สงเสริมใหครูไดจัดกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
-งานวัดและประเมินผลสรุปจํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบมากกวาคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
-การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ครูที่ปรึกษาสามารถดูแลผูเรียนที่อยูในความรับผิดชอบใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑ
ตามที่กําหนด
-ครูผูสอน และครูที่ปรึกษามีการประสานงานกันในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
-ครูผูสอนปรับแผนการเรียนใหสอดคลองตามสภาพจริงของผูเรียนกลุมที่มีปญหาในการเรียน
-ครูผูสอนประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-ครูผูสอนจัดทําวิจัยชั้นเรียนมุงเนนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
-กิจกรรมสอนซอมเสริมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
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-ครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
-ครูจัดทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู/ใบงาน
-มีโครงการสอนซอมเสริมในรายวิชาตาง ๆ ที่พบนักเรียนมีปญหาในดานการดานการเรียน
-มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู
-มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด โดยใหมีครูที่ ปรึกษาทุกหองเรียน
ในชั่วโมงกิจกรรมโฮมรูม สัปดาหละ 1 ชั่วโมง
-ครูไดจัดกระบวนการใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน
-งานวัดและประเมินผลสรุปจํานวนผูเรียนที่มีผลการทดสอบมากกวาคาเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
-การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
จํานวนผูเรียนแรกเขา
(ปวช. 3)
17

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ
15

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

15

8

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

16

11

สาขาวิชาชางเครื่องเรือนฯ

7

5

รวม

55

39

สาขาวิชา
สาขาวิชาชางยนต

รอยของผูสําเร็จการศึกษาที่
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ

27.27
14.55
20.00
9.09
70.91

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติ ไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอย
ละ 80 ขึ้นไปเทียบไดคาคะแนน 5.00 (70.91)
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง  ตองปรับปรุงเรงดวน
จุดเดน
โรงเรียน ไดรับความสนใจในการเขาศึกษาตอจากกลุมเปาหมายเปนจํานวนมากไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรู ใหความรู
กับผูเรียน เรื่อง
ระเบียบการวัดผลและการประเมินผลตามหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการวัดผลประเมินผล ตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาเทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนแรกเขา ไดมีการวางแผนการเรียนการสอนกํากับดูแล
ติดตาม ผูเรียน มีโครงการ สงเสริมสนับสนุน ใหผูเรียนมีแหลงเงินทุนเพื่อการศึกษา และแกไขปญหา ดูแล
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แนะแนวทาง ดวยระบบครูที่ปรึกษาของแตละแผนกวิชารวมกับผูปกครอง เพื่อดูแลผูเรียนจนทําใหผูเรียน
สามารถเรียนจนสําเร็จการศึกษา เพื่อสามารถไปประกอบอาชีพตามวิชาชีพสาขางานไดอยางเหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรเพิ่มการจัดระบบการเรียนการสอน มีความรอบรูภาคทฤษฎีและเนนการ ปฏิบัติจริง เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ ตลอดจนมีระบบ ติดตามดูแลผู
เรียน
ครูผูสอนมีการปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ดวยการวิเคราะหหลักสูตรการสอนที่เปนปจจุ
บัน
ในทุกรายวิชา โดยครูผูสอนจัดทําแผนการสอนในทุกรายวิชา เนนทักษะกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนมีส
วน
รวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากที่สุด เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดตามเกณฑที่
กําหนด เพื่อสนับสนุน และสงเสริมการเพิ่มศักยภาพการเรียนรูและการฝกทักษะของผูเรียน ครูที่
ปรึกษาพบผูปกครอง เพื่อดูแลชวยเหลือเด็กที่มีปญหาหรือถูกพักการเรียน
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มาตรฐานที่ 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหนวย
งานตนสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสาน
ความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
คําอธิบาย สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
โดยความรวมมือและขอตกลงรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนในการกําหนด
และถือปฏิบัติตาม “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” เพื่อใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรูคู
คุณธรรมจริยธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหารครู
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด "คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา" พฤติกรรมที่พึงประสงคของ
กลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมี
สวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริ หาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ มผูเรียนจัดทํ า
โครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผู
เรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
.0
1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรม แกผูบริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน โรงเรียน สรางความเขาใจในเรื่องสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อ
ความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษา ใหการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยพี่สม
บูรณทงั้ รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผู
อื่นไดอยางมีความสุข ตามแนวพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดไดโดยรูปแบบเพื่อ ประโยชนในการผลิต และพัฒนากําลังคน
ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู
การปฏิบัติ
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2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึงประสงคของ
กลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษาและกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ และโดยการมีสวนร
วมของทุกคน มีมาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการปองกัน และแกไขปญหาทะเลาะวิวาท โดยเฝาระวัง
กํากับ ดูแลนักเรียนอยางใกลชิดเพื่อไมใหเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประชุมครูและบุคลากรของสถานศึกษา จัดประชุมนักเรียน จัดประชุมผู ปกครอง เพื่อให
รับทราบนโยบายชี้แจงทําความเขาใจ
แตงตั้งคณะกรรมการดูแลความประพฤตินักเรียน จัดระบบเครือขาย เจาหนาที่ตํารวจ ผูแทนชุมชน เพื่อ
กําหนดมาตรการรวมกันอยางเปนรูปธรรมและแนวทางปฏิบัติรวมกัน เพื่อปองปรามการทะเลาะวิวาท
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริ หาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ มผูเรียนจัดทํ า
โครงการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และกํ าหนดเป า หมาย พฤติ ก รรมที่ พึง ประสงค ร  ว มกั น ของแต ล ะกลุ  ม
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมครู และบุคลากรของสถานศึกษา จัดประชุมนักเรียน จัด
ประชุมผูปกครอง เพื่อใหรับทราบนโยบายชี้แจงทําความเขาใจแตงตั้งคณะกรรมการดูแลความประพฤติ
นักเรียน จัดระบบเครือขาย เจาหนาที่ตํารวจ ผูแทนชุมชน เพื่อกําหนดมาตรการรวมกันอยางเปนรูปธรรม
และแนวทางปฏิบัติรวมกันเพื่อปองปรามการทะเลาะวิวาท
- ดําเนินการประชุมเครือขายทุกภาคเรียนอยางนอย 1 ครั้งของทุกภาคเรียน โดยเชิญหนวยงาน
ราชการต างๆที่ เ กี่ ย วข อ ง สถานศึ กษาอาชี ว ะทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน หน ว ยงานที่ ดู แลพื้ น ที่ ใ กล เ คี ย ง
มาประชุมหารือ เพือ่ เฝาระวังปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและ บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผู
เรียนดําเนินการตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรงโดยการมี สวนรวมของครู
และบุคลากร ผูเรียนผูปกครอง พฤติกรรมของนักเรียนมีความเสี่ยง ดานสิ่งเสพติด เพื่อใหความเสี่ยง
ลดลง โรงเรียนรวมมือกับเจาหนาที่ฝายปกครอง และสถานศึกษาอื่น ๆ ดูแลความประพฤตินักเรียนเพื่อป
องกันและแกไขปญหาความเสี่ยง
ดานสิ่งเสพติดของนักเรียน
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางตอเนื่องมีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และกําหนดแนว
ทางการพัฒนาอยางต อเนื่ อง มีการสรุป รายงานผลโครงการใหต นสั งกัด ทราบทุกโครงการ/กิจกรรม
นักเรียนทุกคนที่เขารวมโครงการเปนนักเรียนตนแบบในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
สรางความภาคภูมิใจในการเปนนักเรียนอาชีวศึกษาผูสรางชาติ
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1. สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาคุณธรรมแกผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียนรวมกัน
2. สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา”
พฤติกรรมที่พึงประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและกลุมผูเรียนดวยความสมัครใจ เต็มใจ และโดย
การมีสวนรวมของทุกคน
3. สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และกลุมผูเรียนจัดทําโรงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนด
เปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียนดําเนินการตามโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่
กําหนด และมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง

กลุมครูและ
บุคลากร
กลุทางการ
มผูเรียน
ศึกษา

ประเด็นการประเมิน

กลุมผูบริหาร

การดําเนินการ (มี/ไมมี)

ผาน / ไมผาน
เกณฑ

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม

มี

มี

มี

ผาน

มี

มี

มี

ผาน

มี

มี

มี

ผาน

มี

มี

มี

ผาน

มี

มี

มี

ผาน

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
ผูบริ หารโรงเรี ยนมีการเผยแพร วิสัย ทัศน นโยบาย เป าหมาย และกลยุ ทธ ในการสร างความ
รวมมือกับองคกรทองถิ่นตาง ๆ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ผานทางการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ และการประชุมครู ในการประชุมครั้ง
แรกของปการศึกษา และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมภาคเรียนที่สองเพื่อใหผูที่เกี่ยวของ
ทุกกลุมไดทราบถึงสิ่งที่ไดดําเนินการไปตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป มีการนําผล
การประเมินมากําหนดเปาหมาย กลยุทธและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองตอความเปนจริงและเกิด
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ประโยชนตอสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่นโดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปซึ่งประกอบดวย แผนงาน
โครงการและกิจกรรมรองรับในปการศึกษาถัดไป
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรมีการประเมินผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการกําหนด
แนวทางการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. พัฒนาแผน/โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยการนอมนําพระราชปณิธาน “การสราง
คนดีใหบานเมือง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเปนหลักกําลังใจในการดําเนินงาน
2. พัฒนาครูแกนนํา และนักเรียน แกนนํา ใหเปนผูที่สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมไดอยางตอเนื่อง
3. ยกยองเชิดชูเกียรติ ครู และนักเรียนใหเปนตนแบบทางคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
คําอธิบาย สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายสําคัญที่
หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย ดวยความเปนผูนําของผูอํานวยการสถานศึกษา และความรวมมือของ
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมทั้งการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผูปกครอง
ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการประเมิน
1. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจในนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย
ไดอยางถูกตอง
2. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน รวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนได
รูและเขาใจในนโยบายที่สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี
3. ผูเรียนรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพื่อให
นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
4. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด
5. ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตอไป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหแกคณะผูบริหาร คณะครู ตามโครงสราง
การบริหารสถานศึกษา มีการประชุมเตรียมความพรอม มอบหมายงาน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ มีระบบควบคุมภายใน มีการกระจายอํานาจโดยการมอบหมายหนาที่ในการ
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บริหารงานตามระเบียบการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 จัดประชุมผูปกครอง ดําเนินโครงการตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-การใหความรู ความเขาใจนโยบายมุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน
-การใหความรู ความเขาใจนโยบายพัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา
-การใหความรู ความเขาใจนโยบายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม
-การใหความรู ความเขาใจนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
-สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
-มีการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําป
-มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงครบกระบวนการ PDCA
-มีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบกระบวนการ PDCA
-สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และมีการ
จัดทํา รายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ที่
1
2

3
4
5

ผลการปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจนโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมาย
มี
ไดอยางถูกตอง
ผูอํานวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื่อสารใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
มี
ศึกษาและผูเรียน รวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจในนโยบายที่สําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปน
อยางดี
ผูเรียนรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมและเปาหมาย และดําเนินงานเพื่อให
มี
นโยบายสําคัญของหนวยงานตนสังกัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
ผูอํานวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ
มี
กิจกรรม และเปาหมายที่กําหนด
ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามเป า หมายและกํ า หนด
ไมมี
แผนพัฒนาตอไป
ประเด็นการพิจารณา

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน
สถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของ ครู
และบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผู เรี ยน ชุ มชน สถานประกอบการ และหนว ยงานที่เ กี่ย วข อง ทั้ ง
ภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของ สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา มีการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และมีการจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการที่เปนรูปแบบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได ใน
ทุกประเด็นการพิจารณา
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานบุคลากร ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
การสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ทั้งดานปริมาณ คุณภาพ การพัฒนาและการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ประเด็นการประเมิน
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
แลวแตกรณี
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ไดจัดทําคําสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาวาดวยการบริหารสถานศึกษาพ.ศ.2552 และคําสั่งแตงตั้งบุคลากรปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสงครูและบุคลากรไปรวมอบรม สัมมนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ทักษะ และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
-มีการกํากับติดตามใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม
-แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่พฒ
ั นาเทคโนโลยีที่ใชในการศึกษาคนควา อยางตอเนื่อง
-สงครูผูสอนฝกอบรมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ
-เขารวมโครงการชางเชื่อมสูมาตรฐานสากล
-เขารวมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ
-อบรมสัมมนาคณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
-พัฒนาทักษะการเชื่อมอุตสาหกรรม
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนอาชีวศึกษา
-การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
-อบรมสัมมนาครู เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทํา SAR
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม ดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75 ใหไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 ใหเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไมนอยกวา รอยละ 5 ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 และ
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ไดรับ การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ
องคกร ภายนอก ไมนอยกวา รอยละ 5
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึ ก ษา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให ค รู ผู  ส อนในแต ล ะรายวิ ช าทุ ก คน เป น ผู  ที่ จ บ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธกบั รายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-มีการกํากับติดตามใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม
-แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการศึกษาคนควา อยางตอเนื่อง
-สงครูผูสอนฝกอบรมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ
-เขารวมโครงการชางเชื่อมสูมาตรฐานสากล
-เขารวมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ
-อบรมสัมมนาคณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
-พัฒนาทักษะการเชื่อมอุตสาหกรรม
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนอาชีวศึกษา
-การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
-อบรมสัมมนาครู เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทํา SAR
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม ดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75 ใหไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 ใหเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 และไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ไดศึกษา ฝกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10
ชั่วโมงตอป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-มีการกํากับติดตามใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม
-แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการศึกษาคนควา อยางตอเนื่อง
-สงครูผูสอนฝกอบรมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ
-เขารวมโครงการชางเชื่อมสูมาตรฐานสากล
-เขารวมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ
-อบรมสัมมนาคณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
-พัฒนาทักษะการเชื่อมอุตสาหกรรม
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนอาชีวศึกษา
-การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
-อบรมสัมมนาครู เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทํา SAR
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม ดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75 ใหไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 ใหเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 และไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึ ก ษา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ล ให มี จํ า นวนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตามเกณฑ
มาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาด
วยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาจัดใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม
2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- จํานวนบุคลากรมีเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน และเปนไปตามตามเกณฑมาตรฐาน
อั ต รากํ า ลั ง ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ตามหนั ง สื อ ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวย
การกําหนดจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุ คลากรทางการศึกษา ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองความรู ความสามารรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือ
องคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-มีการกํากับติดตามใหครูปฏิบัติตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ไดอยางถูกตองเหมาะสม
-แตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในการศึกษาคนควา อยางตอเนื่อง
-สงครูผูสอนฝกอบรมเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ เชน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
วิชาชีพ
-เขารวมโครงการชางเชื่อมสูมาตรฐานสากล
-เขารวมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะ
-อบรมสัมมนาคณะครูผูรวมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
-พัฒนาทักษะการเชื่อมอุตสาหกรรม
-อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียนอาชีวศึกษา
-การพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
-อบรมสัมมนาครู เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทํา SAR
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรับการฝกอบรม ดาน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 75 ใหไดรับทุนการศึกษาทุนวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 5 ใหเขารวมโครงการ
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แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน องคกรภายนอกตรงกับสาขา
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 5 ใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ไมนอยกวารอยละ 75 และไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองดานวิชาการหรือวิชาชีพหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
ที่
1

ประเด็นการพิจารณา

สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับ
ผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัต รากําลั งในสถานศึ กษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึ กษาเอกชนวา
ดวยการกําหนดจํานวนครูและบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี
2 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุก
คน เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน หรือเปนผูที่ไดรับ
การศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน
3 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75 ได
ศึกษา ฝกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานดานวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง
หรือสัมพันธกับรายวิชาที่สอน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป
4 สถานศึ ก ษา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ล ให มี จํ า นวนบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐานอั ต รากํ า ลั ง ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
5 สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย อ งความรู ความสามารถ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหนวยงานหรือองคกรภายนอก ไมรอย
กวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน-

ผลการปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
มี

มี
มี
มี

มี
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มีโครงการพัฒนาบุคลากร ใหมีการเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาชีพและดานอื่นๆ ไดรับทุนวิจัย มี
การจัดหาครูตางประเทศเพื่อพัฒนา และสงเสริมสนับสนุนให ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรู
และประกาศเกียรติคุณยกยอง
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเพิ่มการดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในดานวิชาการ หรือ
วิชาชี พ และจรรยาบรรณวิชาชี พ ในการจัด หาทุนการศึกษาทุนวิจัย หรืองานสรางสรรค สงเสริมใหมี
โครงการแลกเปลี่ยนครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงานองคการภายนอก
ตรงกับสาขาวิชาชีพ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สงเสริมสนับสนุนใหครูบุคลากรทางการศึกษาได
รับประกาศเกียรติคุณยกยอง
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- สถานศึกษาควรมีโครงการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับรางวัลดานตาง ๆ จาก
องคกรภายนอกเพิ่มมากขึ้น
- สถานศึกษาควรมีโครงการสงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาตออยางเปน
ระบบและบรรจุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการเงิน สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป
เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับวัสดุฝ ก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอน คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทํา การประกวดการแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสราง
สรรคของผูเรียน การสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทํา
ประโยชนตอชุมชน สังคม การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมตางๆ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-จัดการระดมบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมกันวางแผนงบประมาณประจําป มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพรอมลวงหนาทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอตลอดปงบประมาณ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและการสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ไม นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ มีรายไดหรือมีมูลคาของ
ผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก
มีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของ
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งบดําเนินการ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวั ตกรรม สิ่งประดิ ษฐ งานสร างสรรค หรือ งานวิ จัย ไม นอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ และมีรายจายในการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดาน การปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ตามแผน
ปฏิบัติงานประจําป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา รอยละ 20
ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-จัดการระดมบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมกันวางแผนงบประมาณประจําป มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพรอมลวงหนาทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอตลอดปงบประมาณ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและการสื่ อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ไม นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ มีรายไดหรือมีมูลคาของ
ผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก มี
รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวั ตกรรม สิ่งประดิ ษฐ งานสร างสรรค หรือ งานวิ จัย ไม นอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ และมีรายจายในการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณรายจายคาวัสดุฝกอุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไม
นอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการ
วิชาการ
วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-จัดการระดมบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมกันวางแผนงบประมาณประจําป มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพรอมลวงหนาทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอตลอดปงบประมาณ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและการสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ไม นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ มีรายไดหรือมีมูลคาของ
ผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก มี
รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวั ตกรรม สิ่งประดิ ษฐ งานสร างสรรค หรือ งานวิ จัย ไม นอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ และมีรายจายในการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดงโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-จัดการระดมบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมกันวางแผนงบประมาณประจําป มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพรอมลวงหนาทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอตลอดปงบประมาณ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและการสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ไม นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ มีรายไดหรือมีมูลคาของ
ผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก มี
รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ งานวิจัยไมนอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ และมีรายจายในการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การ
แสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5
ของงบดําเนินการ
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหา
กษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุ บํารุง
ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-จัดการระดมบุคลากรผูเกี่ยวของทุกฝายในการรวมกันวางแผนงบประมาณประจําป มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพรอมลวงหนาทุกปการศึกษา มีการตรวจสอบการ
ใชงบประมาณอยางสม่ําเสมอตลอดปงบประมาณ สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและการสื่อ
สําหรับการจัดการเรียนการสอน ไม นอยกวารอยละ 10 ของงบดําเนินการ มีรายไดหรือมีมูลคาของ
ผลผลิต ผลงานจากการใชวัสดุฝกในการจัดการ เรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ 25 ของคาวัสดุฝก มี
รายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการบริการ วิชาการและวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ มีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหครูและ ผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัดประกวด จัด
แสดงโครงการ นวั ตกรรม สิ่ง ประดิ ษฐ งานสร างสรรค หรือ งานวิ จัย ไม นอยกวารอยละ 5 ของ
งบดําเนินการ และมีรายจายในการ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมดานการรัก
ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเป
นประมุขและทะนุ บํารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การส
งเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน
ที่
1
2
3

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษามี แผนปฏิ บัติงานประจําป มีการจั ดสรรงบประมาณเป นค าใช จายของ
แผนงานโครงการกิจกรรมตางๆ
สถานศึกษามีรายจายคาวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการเรียนการสอนไมนอยกวา
รอยละ 20 ของงบดําเนินการ 19.99
สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรูความสามารถไป
บริการวิช าการวิช าชี พหรือทําประโยชนต อชุมชน สังคมไม นอยกวารอยละ 1 ของ
งบดําเนินการ 4.05

ผลการ
ปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
มี
มี
มี
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สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง
มี
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไม
นอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 3.55
5 สถานศึ ก ษามี ร ายจ า ยในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด า นการรั ก ชาติ
มี
เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ
สิ่ ง แวดล อ ม การกี ฬ าและนั น ทนาการ การส ง เสริ ม การดํ า รงตนตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 5.74
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน) พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน
มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยใหทุกคนมีสวนรวมผูบริหาร ผสมผสานความรวม
มือของบุคลากรในสถานศึกษา ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพโปรงใสและสามารถตรวจสอบได สอดคลองกับแผนที่วางไว และดําเนินการส
งเสริมสนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน
สั งคม และมี การในการส งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมด านการรั กชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษั ต ริ ย 
สงเสริ มการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั น มีพระมหากษัตริยท รงเปน ประมุข และทะนุบํารุงรักษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากกวารอยละ5ของงบดําเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรเร ง การสงเสริมและสนับสนุน การบริหารจัดการดานการเงินใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานประจําป ในการจัดสรรรายคาใชจายใหแตละแผนกวิชาในการเปนคาวัสดุฝกอุปกรณ และ
สื่อสําหรับการเรียนการสอนของงบดําเนินการ ใหไมนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการและควรสงเส
ริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคของผูเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการใชงบดําเนินการใหมากกวารอยละ 5
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรมีการประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการและการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร ที่
เปนรูปแบบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได ในทุกประเด็นการพิจารณา
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ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑและดานฐานขอมูล
สารสนเทศ
คําอธิบาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการดานการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของ
สถานศึกษา มีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
และมีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบํารุงรักษาครุภัณฑ รวมทั้งมีขอมูลพื้นฐาน ๙ ประเภท ไดแก
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา ขอมูลผูเรียน ขอมูลตลาดแรงงาน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูล
งบประมาณและการเงิน ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ขอมูลครุภัณฑ ขอมูลอาคารสถานที่
และขอมูลพื้นฐานของจังหวัด และมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐาน
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของ อยางนอย 4 ประเภท
ระบบฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลดวยคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ เพื่อบํารุงรักษา
ขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตอง ทันสมัย และสามารถเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็วในเวลาที่ตองการ
และลดความซ้ําซอนของขอมูล
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย
สวยงามและปลอดภัย
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ดานอาคารสถานที่
สถานศึกษามี การพัฒนาหองเรียน ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษามีการพัฒนา
หองปฏิบัติการเขียนแบบดานคอมพิวเตอร เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน ใหมีความรู ความสามารถ
และเพิ่ ม ขี ด ศั ก ยภาพสอดคล อ งกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม สภาพการศึ ก ษาของชาติ แ ละ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอนและหองปฏิบัติการตางๆ จึงเปนปจจัยสําคัญ
และเปนตัวบงชี้ถึงประสิทธิภาพของนักเรียนและการพัฒนาประเทศ มีการดูแล สภาพแวดลอมภูมิทัศน
ของสถานศึกษาใหสะอาดเรียบรอย สวยงามโดยจัดทํา แผนปฏิบัติงานประจําป ของงานอาคารสถานที่
แผนการบารุงรักษาระบบตางๆ ภายในสถานศึกษา เชน ระบบไฟฟา ระบบน้ําประปาและสุขาภิบาล
สถานศึกษามีการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาเปนอยางดี โดยมียามรักษาการณ มีกลอง
วงจรปด และระบบสัญญาณเตือนภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ดานครุภัณฑ
มีการกํากับดูแลในการจัดหาครุภัณฑโดยมีการจัดทําแผนและสํารวจ ความตองการครุภัณฑของ
แตละสาขาวิชา ใหตรงกับความตองการเพื่อบรรจุไวในแผนประจําปงบประมาณ 2560 มีการตรวจเช็ค
ครุภัณฑประจําปของแตละสาขาวิชา เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง โดยสาขาวิชามีการดําเนินการ
ตรวจสภาพครุภัณฑและขอซอมแซม หากตรวจพบวาครุภัณฑไมสามารถใชงานได เพื่อใหครุภัณฑสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยในการใชงาน
ดานฐานขอมูลสารสนเทศ
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล อยางนอย
4 ประเภทอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ เขารวมฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบ
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ฐานขอมูลจากภายในและภายนอก โดยการติดตั้ง Firewall เพื่อปองกันไมใหผูที่ไมไดรับอนุญาตจาก
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เขาสูระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรได มีการทําระบบ Authentication โดยมีการ Login ชื่อ
ผูใช (Username) และรหัสผาน (Password) เพื่อตรวจสอบสิทธิกอนเขาใชอินเทอรเน็ตหรือใชงานระบบ
เครือขาย ตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ รวมไปถึงมีการติดตั้งซอฟแวรปองกันไวรัสที่เครื่องแม
ขาย (Server) และเครื่องลูกขาย (Client) และมีการอัพเดทฐานขอมูล และเพื่อปองกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับขอมูลหรือระบบงานจากภัยคุกคามระบบสารสนเทศใหสามารถกูคืนขอมูลหรือถูกทําลาย
กลับมาใหไดมากที่สุด ทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษามีความตอเนื่อง โดยสถานศึกษามีนโยบายการ
สํารองขอมูลในสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน สถานศึกษาสงเสริมใหคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใช
ประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ โดยมีผูบริหารทําการตรวจสอบการใชงานของแต
ละฝาย รวมไปถึงผูเรียนสามารถใชงานระบบสารสนเทศในการติดตามคะแนนเก็บการขาดลามาสาย การ
ตรวจสอบผลการเรียน และมีการประเมินครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน
-แตงตั้งหัวหนางานพัสดุ เจาหนาที่ในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
-แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา และครูในสาขาวิชาเปนผูควบคุม ดูแล หองเรียน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป
-โครงการจัดหาครุภัณฑ และอุปกรณ
-โครงการจัดซอมแซมครุภัณฑประจําปการศึกษา
-กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณ
-การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชทดแทนลวงหนาทุกปการศึกษา
-ทําบันทึกเสนอขอซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใหทันกับกําหนดการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย
สวยงามและปลอดภัย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานศูนยวิทย
บริการ และอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-แตงตั้งหัวหนางานพัสดุ เจาหนาที่ในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
-แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา และครูในสาขาวิชาเปนผูควบคุม ดูแล หองเรียน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
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-การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป
-โครงการจัดหาครุภัณฑ และอุปกรณ
-โครงการจัดซอมแซมครุภัณฑประจําปการศึกษา
-กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณ
-การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชทดแทนลวงหนาทุกปการศึกษา
-ทําบันทึกเสนอขอซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใหทันกับกําหนดการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานศูนย
วิทยบริการ และอื่นๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดหา การใชการบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-แตงตั้งหัวหนางานพัสดุ เจาหนาที่ในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
-แตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา และครูในสาขาวิชาเปนผูควบคุม ดูแล หองเรียน หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร
-การจัดทําแผนปฏิบัติประจําป
-โครงการจัดหาครุภัณฑ และอุปกรณ
-โครงการจัดซอมแซมครุภัณฑประจําปการศึกษา
-กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชครุภัณฑ และอุปกรณ
-การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชทดแทนลวงหนาทุกปการศึกษา
-ทําบันทึกเสนอขอซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใหทันกับกําหนดการสอน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดหา การใชการบํารุงรักษาครุภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลอยางนอย
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4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย
(4) มีฐานขอมูล มีการ Update เปนปจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-งานศู นย ข อมู ลสารสนเทศมี ขอมู ล พื้ นฐาน 9 ประเภท และมี ขอมู ลอื่ น ๆ ที่จํ า เป นสํ า หรั บ
สถานศึกษาที่ ครบถวนที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจ มีระบบขอมูลของสถานศึกษาเชื่อมโยงกัน
เปนเครือขาย สถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระดับหนึ่งและไดเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน
สามารถใหบริ การแก ครู นักเรีย นผูปกครองตลอดจนผู สนใจไดเป นอยางดีและมีระบบสํารองข อมู ล
สารสนเทศเพื่อปองกัน การสูญหายของขอมูล และมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศอยางตอเนื่องเปน
ปจ จุ บั น พร อมทั้งดํ า เนิ น การให ครู และผู เ รี ย นสามารถเข าถึ งสามารถใช ป ระโยชน จ ากฐานข อมู ล
สารสนเทศ มีการประเมินความพึงพอใจในการ บริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยครูบุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนและงาน ศูนยขอมูลสารสนเทศ ไดดําเนินการบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามองคประกอบที่ใชเปนเกณฑพิจารณาระดับคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
-มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
-มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัสในเครื่องลูกขาย
-มีฐานขอมูล มีการ Update เปนปจจุบัน
-มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจาก
การบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- จัดทําแผนงาน/โครงการการจัดหาการใชวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑและคอมพิวเตอร
-ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
-ประเมินความพึงพอใจตอการจัดหาการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑ และคอมพิวเตอรโดยครูและ
บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาและผูเรียน
-นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ
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ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2.5 ระดั บ คุ ณ ภาพในการบริ ห ารจั ด การด า นอาคารสถานที่ ด า นครู ภั ณ ฑ แ ละด า น
ฐานขอมูลสารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน

การดําเนินการ
(มี/ไมมี)

ผาน / ไมผาน
เกณฑ

1. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของ
มี
ผาน
สถานศึกษาใหสะอาด เรียบรอย สวยงามและปลอดภัย
2. สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล การใชอาคารสถานที่ หองเรียน
มี
ผาน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ และอื่นๆ ใหมีสภาพที่
พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม
3. สถานศึกษามีการกํากับ ดูแล ในการจัดหา การใช การบํารุงรักษา
มี
ไมผาน
ครูภัณฑที่เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
4. สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหาร
มี
ผาน
จัดการระบบฐานขอมูลอยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ คือ
(1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก
(2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน
(3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดใน
เครื่องลูกขาย
(4) มีฐานขอมูล มีการ Update เปนปจจุบัน
(5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ
5. สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มี
ผาน
และผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูล
สารสนเทศอยางมีคุณภาพ
-ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนสามารถใชประโยชนจากการบริหารจัดการฐานข
อมูลสารสนเทศอยางมีคุณภาพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)

50
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรใหมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการในทุกโครงการ / กิจกรรม เพื่อเปนผล
สะทอนความพึงพอใจของผูรับบริการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาตอไป
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
คําอธิบาย สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษามี แผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครื อ ข า ยทั้ ง ในประเทศ หรื อ ต า งประเทศ มี ส าขางานที่ มี ก ารจั ด หาภู มิ ป ญญาท อ งถิ่ น ผู เ ชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนมากกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่
เปดสอนมีจํานวนสถานประกอบการทัง้ ในประเทศและหรือตางประเทศที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับ
สถานศึ กษาไม น อยกว า 20 แห งมี ก ารประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนงานโครงการในการระดม
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทัง้ ในประเทศและหรือตางประเทศเพื่อการปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-มี แผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือในการ
จัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของ
ผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
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การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาจัดทําแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย
ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ มีสาขางานที่มีการจัดหาภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งในและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปดสอน มีจํานวน
สถานประกอบการทั้งในและหรือตางประเทศ ที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา ไมนอย กวา
20 แหง มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายในประเทศและหรือตางประเทศ เพื่อ
การ ปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหนวยงานที่รวมมือในการ
จัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณ ทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของ
ผูเรียน ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากรรวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอนการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-งบประมาณ รอยละ 85 ไดรับมาจากมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ที่รวบรวมมา
จากโรงเรียนในเครือฯ 16 สถาบัน
-มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรทุกประเภท จากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและโรงเรียนใน
เครือฯ
-มีการอุดหนุน บริจาค วัสดุอุปกรณการเรียนการสอนจากภาครัฐ เอกชนและโรงเรียนในเครือฯ
-มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการ แผนงาน งานเพื่อเตรียมความพรอมลวงหนาทุกป
การศึกษา
-มีการควบคุม ตรวจสอบการใชทรัพยากรทุกประเภทสม่ําเสมอตลอดปงบประมาณ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากรรวมพัฒนาผูเรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน

52
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน ไมเกิน 100 คน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึ ก ษาจั ด ทํ า แผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ
เครือข ายทั้งในประเทศและหรื อตางประเทศ มีส าขางานที่ มีการจัด หาภู มิป ญญาทองถิ่ น ผู เชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปด
สอน มี จํา นวนสถานประกอบการทั้ งในและหรือต างประเทศ ที่มีส ว นร ว มในการจัด การศึ กษากั บ
สถานศึกษา ไมนอย กวา 20 แหง มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา ไมนอยกวา 5 รายการ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายในประเทศ
และหรือตางประเทศ เพื่อการ ปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมีสัดสวน 1 ทุนตอผูเรียน ไมเกิน 100 คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุ ปกรณ หรือครุภัณฑหรือสิ่งอื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือ
หลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึ ก ษาจั ด ทํ า แผนงาน โครงการในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ
เครือข ายทั้งในประเทศและหรื อตางประเทศ มีส าขางานที่ มีการจัด หาภู มิป ญญาทองถิ่ น ผู เชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในและตางประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่เปด
สอน มี จํา นวนสถานประกอบการทั้ งในและหรือต างประเทศ ที่มีส ว นร ว มในการจัด การศึ กษากั บ
สถานศึกษา ไมนอย กวา 20 แหง มีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เชน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
ฯลฯ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ไมนอยกวา 5 รายการ และมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายในประเทศ
และหรือตางประเทศ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
การดําเนินการ (มี/
ประเด็นการประเมิน
ไมมี)
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมทรัพยากรใน
การบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ ที่
รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะ
วิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมี
สัดสวนของความรวมมือ 1 แหงตอผูเรียนไมเกิน 40 คน
3. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนา
ผูเรียนในทุกสาขาที่จัดการเรียนการสอน
๔. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียนโดยมี
สัดสวน 1 ทุนตอผูเรียนไมเกิน 100 คน
5. สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ หรือ
ครุภัณฑหรือสิ่งอื่นๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ

มี
มี

มี
มี
(จํานวน 8 ทุน)
มี
7

-สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน
วยงานที่เกี่ยวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดุอุ ปกรณ หรือครุภัณฑหรือสิ่งอื่น ๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง
เพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
พอใช (3 คะแนน)

ตองปรับปรุง (2 คะแนน)

ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
-
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การหาหนวยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ใหมๆ ทัง้ ในประเทศ และตางประเทศ ที่
มีประสิ ทธิภาพ เพื่อทําขอตกลงความรวมมือในการทําให เกิดองค ความรู และประสบการณ ใหมๆ ตอ
ผูเรียนและสถานศึกษา ใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึ ก ษาควรจั ด ทํ า รายงานสรุ ป ผลในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ
เครือข ายทั้งในประเทศและหรื อตางประเทศ มีส าขางานที่ มีการจัด หาภู มิป ญญาทองถิ่ น ผู เชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งในและตางประเทศในการรวมพัฒนาผูเรียน
ดําเนินการ สรางความรวมมือกับหนวยงาน ของรัฐ เอกชน และ สถานประกอบการ ทั้งใน และ
ตางประเทศ เพื่อทําความรวมมือและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสงครู และผูเรียนเดินทางไปศึกษาดูงาน
หรือแลกเปลี่ยนความรู
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มาตรฐานที่ 3 ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ตามหลักสูตรและ
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจั ดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตร ส
งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาใหถูกตองครบถวน สมบูรณ มีการพัฒนา
รายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหมหรือกลุมวิชาเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน กํากับ ดูแล ใหครู จัด การเรียนการสอนรายวิชาใหถูกตอ ง
ครบถวน สมบูรณ ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีความรู มีความสามารถ
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจั ดการเรียนรูรายวิชาที่ถูก
ตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-กําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
-กําหนดใหผูสอนทุกคนจัดทําวิจัยชั้นเรียน
-แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอผูสอน ทุกภาคเรียน
-แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนทุกภาคเรียน
-จัดเตรียม จัดหาสื่อการสอนที่ทันสมัย และหลากหลาย
-จัดการฝกอบรมเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการถายทอดความรู
-จัดการฝกอบรมเทคนิคการสราง และใชสื่อการสอน
-จัดการฝกอบรมการวัด และประเมินผลตามสภาพจริง
-จัดการฝกอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
-จัดการฝกอบรมการจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ
-การสนับสนุนผูสอนไปอบรม พัฒนาดานความรู ในวิชาชีพที่สอน
-การอบรมในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน ทักษะการพูด การบรรยาย
-ครู จั ดการเรี ย นการสอน ตามแผนการจัด การเรี ย นรู ด ว ยเทคนิควิ ธี การสอนที่ ห ลากหลาย ที่
มุงเนน สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไดรับ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และครูทําบันทึกหลังการสอน ครูแตละคนนําผลจากการสอนดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน คนละ 1 รายวิชาที่สอน และครูนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
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-การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจั ดการเรียนรูรายวิชาที่ถูกต
อง
ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ครู จั ดการเรี ย นการสอน ตามแผนการจัด การเรี ย นรู ด ว ยเทคนิควิ ธี การสอนที่ ห ลากหลาย ที่
มุงเนน สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ไดรับ
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน และครูทําบันทึกหลังการสอน ครูแตละคนนําผลจากการสอนดวย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย และผลการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนไปจัดทําวิจัยเพื่อแกไขปญหา
หรือพัฒนาการเรียนการสอน คนละ 1 รายวิชาที่สอน และครูนําผลจากการวิจัยไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวาหนึ่งรายวิชาที่สอน
-การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-กําหนดใหผูสอน และผูเรียนรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนอยาง
หลากหลายทุกรายวิชากอนทําการสอน
-กําหนดใหผูสอนทําการประเมินผลตามสภาพจริง
-แตงตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการเรียน
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-แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน
-กําหนดใหผูสอนนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตอไป
-ครูทุกคนกําหนดและแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอนวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน โดย
ใชวิธีการวัดและ ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน จัดใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
วัดและประเมินผลทุกรายวิชานําผลประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมี การนิ เทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
--กําหนดใหผูสอน และผูเรียนรวมกันกําหนดหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนอยาง
หลากหลายทุกรายวิชากอนทําการสอน
-กําหนดใหผูสอนทําการประเมินผลตามสภาพจริง
-แตงตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการเรียน
-แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียน การสอน
-กําหนดใหผูสอนนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ตอไป
-ครูทุกคนกํ าหนดและแจงหลักเกณฑ และวิ ธีการวั ดและประเมิน ผล ให ผูเ รีย นทราบก อนการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่สอน วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอน
โดยใชวิธีการวัดและ ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมทุกรายวิชาที่สอน จัดใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การวัดและประเมินผลทุกรายวิชานําผลประเมินผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน ที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชี พ และบู ร ณาการคุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค า นิ ย ม และคุ ณ ลั กษณะอั น พึ ง ประสงค และปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคน
เพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหาพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
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 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยอยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวยการระบุปญหา การระบุวัตถุ
ประสงค วิธีการดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษา
หรือการวิจัยไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ที่
1

2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชาที่ถูกตองครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และมีการบันทึกหลังการสอน
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการจัดนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนของครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่ง
ประกอบดวย การระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ การ
เก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรู ที่ไดจากการศึกษาหรือ
การวิจัยไปใชประโยชน

ผลการปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
มี

มี
มี
มี
มี

-สถานศึกษากําหนดใหครู ในแตละสาขาวิชา/สาขางาน ใหมีการสราง และพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยซึ่งประกอบดวยการระบุปญหา การระบุวัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ การเก็บข
อมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัยอยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวยการระบุปญหา การระบุวัตถุประ
สงค วิธีการดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือ
การวิจัยไปใชประโยชน
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ผาน
ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)
 ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน
มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีการวัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู มีการใชวิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชา และผูเรียนทุกรายวิชาที่สอน โดยใหผูเรียนมีส
วนรวมในการวัดและประเมินผลทุกรายวิชาที่สอนมีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปใช ในการ
พัฒนาสมรรถนะผูเรียนที่ มุงเนน สมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน มีการดําเนินการใหครูทุก
คนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค และปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมอบรมการใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สงเสริม สนับสนุนใหครูใชสื่อ
และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและใหครูทําบันทึก
หลังการสอน สงเสริมใหครูนําผลจาการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการ
สอนวิชา โดยการศึกษาหรือการวิจัยอยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย การระบุปญหา การระบุ
วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ การเก็บขอมูล การวิเคราะหรายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจาก
การศึกษาหรือการวิจัยไปใชประโยชน โดยการเสริมแรงจูงใจในการสรางผลงานวิจัย สงเสริม และ
สนับสนุน กํากับติดตามใหมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
-ควรสงเสริม สนับสนุนใหครูไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนสมัยใหม
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของ
รายวิชาเดิมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม หรือกลุมวิชาเพิ่มเติมตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหครูศึกษาสํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุมวิชา
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2. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลให ครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตาม ขอ 1 จาก
เอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตองครบถวน สมบูรณ
4. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดู แลให มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนําผล
ไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5. สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 - 4 ไมเกิน 3 ป
ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สนับสนุนโดยการอนุญาตใหครูของสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับสถาบัน ที่
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
-มีนโยบายใหฝายวิชาการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร แผนการเรียนอยางตอเนื่อง
-การจัดทําโครงการลงนามความรวมมือ กับสถานประกอบการ หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
-จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามความตองการของสถานประกอบการ
-สถานศึกษาสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ
-ครูสงแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการความตองการของชุมชน ทองถิ่น และ
สถานประกอบการไวในเนื้อหาสาระ
-ครูนําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดรับการอนุมัติแลว ไปวางแผนการจัดทําตารางเรียน ตารางสอน
ตารางการใชพื้นที่ และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะที่ไดวาง
เอาไว
-งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลมีการประเมินการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะทั้งในระดับสาขาวิชา สาขางาน หรือระดับรายวิชา หรือระดับแผนการจัดการเรียนรู
ฐานสมรรถนะ
-งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผลนําผลการประเมินการใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะมาพัฒนาการจัดการศึกษาและเพิ่มจํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสถานศึกษา
-การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ที่
1

ประเด็นการพิจารณา

ผลการปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
มี

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา และสํารวจขอมูลความ
ตองการในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
2 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา
ไมมี
ตาม ขอ 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการ
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
3 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน สื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียน
มี
การสอนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
4 สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให มี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ
มี
ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา
5 สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมิน
ไมมี
ขอ 1-4 ไมเกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
-มีการดําเนินงานตามประเด็นการประเมินครบ - ขอ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาหลักสูตรรายวิชาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีความตองการของ
สถานประกอบการและสังคม
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรเพิ่มการกํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อใหสามารถนําผลไปปรับปรุงแกไข
รายวิชา หรือกลุมวิชาที่พัฒนาเพื่อใหมีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมินไมเกิน ๓ ป
ใหครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีว
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2556 และตามที่ หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึก ษา
และการประเมินผลการเรียนของแตละหลักสูตรกําหนด เพื่อคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาและความตอง
การของตลาดแรง
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษากําลังศึกษาขอมูลและเตรียมการ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ในปการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนฯไมไดดําเนินการเปดการศึกษาระบบทวิภาคี
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศ ไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการสงผูเรียนเขาฝกงาน
-แตงตั้งครูนิเทศการฝกงาน
-สถานศึกษาจัดทําคูมือการฝกงานในสถานประกอบการ
-สถานศึกษาจัดการสัมมนาผลการฝกงาน เมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
-แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานกับสถานประกอบการ
-ทําการนิเทศการฝกงานรวมกับสถานประกอบการ
-กําหนดใหผูสอนนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ตอไป
-ครูจัดการฝกงานผูเรียน โดยคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน และทําความรวมมือในการ
สง ผูเรียนเขาฝกงานตรงหรือสัมพันธกับสาขางาน ปฐมนิเทศผูเรียนกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการ
ฝกงาน นิเทศการ ฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน วัดผลการฝกงานของผูเรียนรวมกับ
สถานประกอบการ หนวยงาน และจัดสัมมนาการฝกงานของผูเรียนเพื่อนําผลไปปรับปรุง โดยเชิญรวม
สถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการสัมมนา
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ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพใน สถาน
ประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครูนิเทศ ไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอด
คลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทัง้ หมด
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-โรงเรียนกําหนดและสนับสนุนใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับ
สาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประ
โยชนไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทัง้ หมด
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-ผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือ
เปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ 80
ของจํานวนโครงการทัง้ หมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนดโดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผู เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- สรุปประเมินผลโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- สรุปประเมินผลการสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกประสบการณจริงในสถานประกอบการ โดย
กําหนดเกณฑ การฝกประสบการณ ระดับ ปวช. 20 ชั่วโมงตอภาคเรียน
- สรุปประเมินผลการจัดแผนการเรียนใหมีการปฏิบัติงานฝกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา สงผลให
ผูเรียนสามารถจัดทําโครงการวิชาชีพและสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชนได
-จัดใหมกี ารบริการวิชาชีพสูสังคม เชน โครงการศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
-สรุปผลโครงการสถานศึกษาแบบอยางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการจัดการตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-รายงานการสงแผนการเรียนรูแบบสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปการศึกษา 2559
-รายงานความรวมมือการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ
-รายงานผลการนิเทศนักเรียนฝกงาน
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนดโดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมินครบถวน สมบูรณจากการเขารับการประเมินครั้งแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมน
อยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
-โครงการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอก
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
-โครงการสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
ความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอก
ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ที่
1
2

ผลการปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ไมมี
มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวารอยละ 20 ของ
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะ
มี
วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนโดยมีครู
นิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 ครั้ง
ประเด็นการพิจารณา
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3

4

5

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลเปนกลุมตามความ
เหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดไมนอยกวารอยละ
๘๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเกณฑและ
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กําหนด โดยมีผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินครบถวนสมบูรณจากการรับการ
ประเมินครั้งแรกไมนอยกวา รอยละ 70 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน
ครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร
สถานศึ กษาส งเสริ ม สนั บ สนุ น กํ ากั บ ดู แลให ผู เ รี ย นได รั บ รางวั ล ประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือ
หน ว ยงานภายนอกหรื อ องค กรภายนอก ไม น อยกว า ร อ ยละ 5 ของจํ า นวน
ผูเรียนทั้งหมด

มี

มี

มี

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน) ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน (1 คะแนน)
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาควรสงเสริม และสนับสนุนจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และสรางความตระหนักใน
การทําความรวมมือ (MOU) ในการสงผูเรียนเขาฝกงานในสถานประกอบการ ใหตรงหรือสัมพันธกับ
สมรรถนะสาขาวิชาใหมากยิ่งขึ้น และควรสงเสริมสนับสนุน กํากับ ดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศ
เกียรติ-คุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยาธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองค
กรภายนอก ใหมากกว ารอยละ 5ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
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ตัวบงชีท้ ี่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
คําอธิบาย สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสงเส
ริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและ
เสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
อนุรักษสิ่งแวดลอมการกีฬาและนันทนาการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส
งเสริมใหผูเรียนทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคม
ประเด็นการประเมิน 1
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1
กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
มีการจัดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานที่ไดจัดทําในรูปขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพอยาง
ละเอียดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อยางเปนระบบมีการวางแผนงานดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใหหัวหนางานสรุปผลโครงการเพื่อเปน
หลักฐานในการดําเนินการ และใหประเมินผลโครงการเพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้น
-สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่
สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธใหกับ
ผูเรียน
- กิจกรรมสัปดาหนักบุญหลุยส
- กิจกรรมคายเพื่อนนักบุญมงฟอรต
- กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
- กิจกรรมฟนฟูจิตใจ
- กิจกรรมปฏิบัติธรรม
- กิจกรรมมิสซา
- กิจกรรมทําบุญเปดภาคเรียนปการศึกษาใหม
- กิจกรรมไหวครู
- กิจกรรมวันเขาพรรษา
- กิจกรรมวันแมแหงชาติ
- กิจกรรมวันลอยกระทง
- กิจกรรมวันพอแหงชาติ
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- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
- กิจกรรมวันมาฆบูชา
- งานบริการวิชาชีพสูชุมชน
- กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1
กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 2
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ให มีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-การการเรียนรูตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-Big Cleaning day
-โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
-โครงการลูกเสือวิสามัญ พิทักษธรรมชาติ
-การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
-กิจกรรมวันเสาร นักเรียนทุกคนชวยกันถางพัฒนาโรงเรียน ทั้งพื้นที่
-การรณรงคปนจักรยานภายในโรงเรียน
-การใชพลังงานแสงอาทิตย
-ศูนยการเรียนรูพลังงานแสงอาทิตย
-การทํารถยนต จักรยานยนต พลังงานไฟฟา
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ให มีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 5
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน
ไมผาน
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ประเด็นการประเมิน 3
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกี ฬาและนันทนาการไมนอยกวา 5
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมน อยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สงเสริมจัดตั้งชมรมกีฬา และนันทนาการประเภทตาง ๆ ใหสามารถดําเนินงานตามเปาหมายได
อยางมีคุณภาพ
-แขงขันกีฬาอําเภอทาอุเทนคัพ ประจําป 2560
-แขงขันกีฑาเครือโรงเรียนมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
-แขงขันกีฬาฟุตบอลตานยาเสพติดเทิดไทองราชัน มหาวิทยาลัยนครพนมคัพ ประจําป 2560
-แขงขันกีฬาสี “ริมโขงเกมส 15”
-แขงขันกีฬาเทศบาลตําบลเวินพระบาทคัพ ประจําป 2560
-การดําเนินงานกิจกรรม โครงการ ไดดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการไมนอยกวา 5
กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
ประเด็นการประเมิน 4
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช
-กิจกรรมแขงขันสิ่งประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใช
-กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมลูกเสือวิสามัญพิทักษธรรมชาติ
-กิจกรรมสวนเกษตร
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
1 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน

69
ประเด็นการประเมิน 5
สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการกลุ
มในการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชนสังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลให
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- แผนงานที่เกี่ยวของกับการบริ การวิชาการ/ วิชาชีพ จําแนกตามสาขางาน
-งบประมาณที่จัดสรรใหสําหรับดําเนินงาน
-รายชื่อชุมชน หนวยงาน สถานศึกษา ที่ไดรับบริการวิชาการ/ วิชาชีพ จําแนกตามสาขางาน
-หลักฐานขอมูลของชุมชน หนวยงาน สถานศึกษาที่เกี่ยวของ
- การบริการวิชาการ/ วิชาชีพ ตอชุมชนและทองถิ่น
-การบริการวิชาการ/ วิชาชีพ ตอหนวยงานหรือองคการ
-การบริการวิชาการ/ วิชาชีพ ตอสถานศึกษาอืน่
-รายงานผลการบริการวิชาการ/ วิชาชีพ
ผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลการปฏิบัติ
ที่
ประเด็นการพิจารณา
(มี/ไมมี)
1 สถานศึ กษาส งเสริ ม สนั บสนุน ใหมีการจั ดกิ จกรรมด านการรั กชาติ เทิ ดทู น
มี
พระมหากษั ต ริ ย ส ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
8
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไมนอย
กวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1
กิจกรรม
2 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
มี
ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไม
6
นอยกวา 1 กิจกรรม
3 สถานศึ ก ษาส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมด า นการกี ฬ าและ
มี
นันทนาการไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม
10
กิจกรรมไมนอย 1 กิจกรรม
4 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตน
มี
ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไม น อยกว า 5 กิ จ กรรมและกํ ากั บ ดู แลให
6
ผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
5 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานได
มี
โดยใชกระบวนการกลุมในการบริหารวิชาหาร วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน
สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม
6
ไมนอยกวา 1 กิจกรรม

70
-สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใชกระบวนการ
กลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชนสังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับ
ดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)  ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
การกําหนดปฏิทินดําเนินงานการออกไปใหบริการควรมีการวางแผนลวงหนาใหชัดเจนเพื่อจัดสรร
เวลาในการทํากิจกรรมอื่น ๆไดอยางเหมาะสมและใหการออกไปใหบริการมีจํานวนครั้งที่มากกวาเกณฑขั้น
ต่ําทั้งนี้ตองพิจารณาเกณฑของ สมศ. ที่ระบุถึงผูรับการบริการวาตองมีทั้งชุมชน หนวยงานหรือองคกร
และสถานศึกษาอีกดวย
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มาตรฐานที่ 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
คําอธิบายสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง วาดวย
ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2559
ประเด็นการประเมิน
1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่ มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครูบุคลากรทาง
การศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียนฯ โดยไดดําเนินงาน
ตามแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดจัดทําไว อีกทั้งไดจัดทําคูมือและนโยบาย การประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดยใชผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพเปนฐานในการปฏิบัติจัดทํา
แผนงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ มีการประชุมวางแผนชี้แจงตามแผนงานประกันคุณภาพที่ไดจัดทําไว
โดยแจงบุคลากรในโรงเรียนฯ รับผิดชอบตามตัวบงชี้ที่ไดรับมอบหมายเพื่อจัดเก็บขอมูลและสรุปผล
ดําเนินงาน มีการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
-แตงตั้งบุคลากรของสถานศึกษา รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับ
สถานศึกษา
-ใหความรูในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกใหแกบุคลากรตลอดจนนักเรียน
-ศึกษาดูงานเกี่ยวกันกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกให แกบุคคลากรได เกิดความ
ตระหนักและเกิดความรู
- ใหบุคลากรทุกคนจัดทําการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําป
-ใหทุกสาขาวิชาจัดทําการรายงานการประเมินตนเองประจําป (SAR) ประจําป
-นิเทศติดตามและตรวจประเมินการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา
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-จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถานศึกษาประจําป
- เผยแพรผลการรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ใหสาธารณชน ชุมชน สังคม และ
หนวยงานตนสังกัดไดรับทราบ ทุกปการศึกษา
-การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ที่
1

2
3
4
5

ประเด็นการพิจารณา
สถานศึ ก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน
สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไดจั ด ให มีการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาอย างตอเนื่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก

ผลการปฏิบัติ
(มี/ไมมี)
มี

มี
มี
มี
ไมมี

-มีผลการดําเนินงานตามประเด็นการประเมินครบ 4 ขอ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผาน  ไมผาน
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช (3 คะแนน)  ตองปรับปรุง (2 คะแนน)
 ตองปรับปรุงเรงดวน ( 1 คะแนน)
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษาควรเพิ่มการมีสวนรวมโดยการสรางความตระหนัก ของระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนการจัด
การศึกษาที่มงุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- ควรนําขอเสนอแนะของ สมศ. มาสรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่อง
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- ควรนําขอเสนอแนะของการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ (BSG) มา
สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
รอยละของจํานวนตัวบงชี้ที่มี การพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ใหเทียบบัญญัติ ไตรยางศ ทศนิยมสองตําแหนงไมปดเศษ โดยกําหนดผลการประเมินตั้งแตรอย
ละ 80 ขึ้นไป เทียบไดคาคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบงชี้
 ดีมาก
 ดี
 พอใช
 ตองปรับปรุง
 ตองปรับปรุงเรงดวน
จุดที่ควรพัฒนา
- การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่ปรับใชใหมใหกับบุคลากร
ในโรงเรียน เพื่อตระหนักถึงการดําเนินการ
ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
- จัดอบรมใหความรู การจัดเก็บขอมูล การสรุปผลการดําเนินงาน ใหตรงตามหลักของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประการศนียบัตร
วิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ใหกับบุคลากรทุกคน
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ตารางเปรียบเทียบการพัฒนา ป 2558-2560
เปรียบเทียบการพัฒนา
ขอมูลยอนหลัง
ปการศึกษา
ปการศึกษา ปการศึกษา
ตัวบงชี้
2558
2559
2560
พัฒนา
คาคะแนน
คาคะแนน
คาคะแนน
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผู
5
5
5

สําเร็จการศึกษา
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวน
5
5
4
ผูเขาเรียน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัด
5
5
5

การศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบาย
5
5
4
สําคัญของหนวยงานตนสังกัด
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลา
5
5
4
กร
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดาน
5
5
3
การเงิน
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคาร
5
5
4
สถานที่ ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูลสารสนเทศ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือ
5
5
4
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
5
5
4
รายวิชา
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุม
5
5
3
วิชา
ดีมาก
ดีมาก
พอใช
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
5
5
4
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกัน
5
5
4
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ไม
พัฒนา
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5. สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานที่ 1
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน
มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
สถานศึกษาคุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหนวยงานตนสัง
กัด
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

ผลการประเมิน
คาคะแนน ระดับคุณภาพ
5
4

ดีมาก
ดี

5

ดีมาก

4

ดี

4
3
4

ดี
พอใช
ดี

4

ดี

4
3
4
5

ดี
พอใช
ดี
ดีมาก

4
ดี
2
ตองปรับปรุง
5.1.1 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จํานวน 3 ตัวบงชี้
5.1.2 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ดี”
จํานวน 8 ตัวบงชี้
5.1.3 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “พอใช”
จํานวน 2 ตัวบงชี้
5.1.4 จํานวนตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุง” จํานวน 1 ตัวบงชี้
5.1.5 ตัวบงชี้ที่อยูในระดับคุณภาพ “ตองปรับปรุงเรงดวน” จํานวน - ตัวบงชี้
5.2 สรุปจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
5.2.1 จุดเดน (การปฎิบัติของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่สงผลใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
โรงเรียนจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่ เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
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นํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาและรองรั บ การประกั น จากภายนอก แต งตั้ ง
คณะกรรมการดําเนิน งานและ จัดทํารายงานการประเมิน ตนเอง มี การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ มีการดําเนิน การตามแผนการจัดการศึกษา การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึ กษา และจั ดทํ ารายงานประจํ าป เพื่อพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
5.2.2 จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติของสถานศึกษาไมเปนระบบตามกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในการอาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
- สถานศึกษาควรเรง การสงเสริม และสนับสนุน การบริหารจัด การดานการเงิน ใหสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติงานประจําป ในการจัดสรรรายคาใชจายใหแตละแผนกวิชาในการเปนคาวัสดุฝกอุปกรณ
และสื่อสําหรับการเรียนการสอนของงบดําเนินการ ใหไมนอยกวารอยละ 20 ของงบดําเนินการและควรส
งเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานสรางสรรคของผูเรียนสงเสริม สนับสนุนใหมีการใชงบดําเนินการใหมากกวารอยละ 5 และควรสงเส
ริม และสนับสนุนจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีจํานวนมากขึ้น ใหพรอมทุกสาขาวิชาและสราง
ความตระหนักในการทําความรวมมือ (MOU) ในการสงผูเรียนเขาฝกงานในสถานประกอบการใหตรง
หรือสัมพันธกับสมรรถนะสาขาวิชาใหมากยิ่งขึ้น และควรสงเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแลใหผูเรียนไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติ - คุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริย ธรรม จากบุคคล หรือหนวยงาน
ภายนอกหรือองคกรภายนอก ใหมากกวารอยละ 5 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด
5.2.3 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
-เนนการบริหารจัดการดานการเงิน ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานประจําป ในการจัดสรร
รายคาใชจายใหแตละแผนกวิชาในการเปน คาวัสดุฝกอุปกรณ และสื่อสําหรับ การเรียนการสอนของ
งบดําเนินการ และควรสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนสงเสริม
ประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีจํานวนมากขึ้น พรอมทุกสาขาวิชา
และสรางความตระหนักในการทําความรวมมือ (MOU) ในการสงผูเรียนเขาฝกงานในสถานประกอบการ
ใหตรงหรื อสัมพัน ธกับสมรรถนะสาขาวิช าใหมากยิ่ งขึ้ น และเสริ มแรงจูใจ ให ครู พัฒนารายวิช า
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิม หรือกําหนดรายวิชาใหม ใหเพิ่มจํานวนมากขึ้น และควรสงเสริม
สนั บ สนุ น กํ า กั บ ดู แ ลให ครู ผู  ส อน และผู  เ รี ย นได รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย อ งความรู 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงาน ภายนอกหรือองคกรภายนอก
5.2.4 แนวทางการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา (เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรกําหนดแนวทางการ
พัฒนาสถานศึกษาที่ตองพัฒนาเสริมจุดเดนใหดียิ่งขึ้น)
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- ความชวยเหลือทางดานวิทยากร และหรือวิทยาการในการพัฒนาบุคลากรครู ในสถานศึกษาจาก
- สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในทองถิ่น ในประเทศ และตางประเทศ
- การชวยเหลือจากสถานประกอบการ ชุมชน ปราชญทองถิ่น และหนวยงาน ตนสังกัดในการ
จัดทําหลักสูตรทองถิ่น
- การชวยเหลือ สนับสนุน ดานงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยี
จากภาครัฐ และหรือ องคกร สมาคม ชมรม ภาคเอกชน
- หนังสือ เอกสาร ตํารา คูมือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน สําคัญ รวมทั้งการ
ปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปการบริหารอาชีวศึกษา
- การไดรับการนิเทศ ติดตาม งานทางดานวิชาการอยางตอเนื่อง
- ทุนการศึกษาทั้งในประเทศ และตางประเทศสําหรับ ผูเรียน และครูในการพัฒนาตนเอง
- การรวมมือจัดการอาชีวศึกษาในทุก ๆ ดานจากหนวยงานภาครัฐ และหรือ องคกร สมาคม ชมรม
ภาคเอกชน
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ภาคผนวก
(คณะกรรมการตามคําสั่งของสถานศึกษา)
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ลงชื่อทีมงานจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560
(Self-Assessment Report: SAR 2017)
ที่

ชื่อ – สุกล

จัดทํา

1

มาสเตอรสุทิน รังเพีย

2

มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย

3

มิสสุภัทรา

สิงหทอง

ผูตรวจ พิสูจนอักษร คนที่ 1

4

มิสพรทิพย

วิภา

ผูตรวจ พิสูจนอักษร คนที่ 2

ผูพิมพรายงาน
ผูชวยจัดพิมพรายงาน

 รับทราบและอนุมัติใหจัดพิมพ
ลงชื่อ

(ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี)
ผูอํานวยการโรงเรียน

วันที่ ......../........................../...................

ลงชื่อ

