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การดําเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมครั้งนี้ สําเร็จลงได้โดย
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร

 

1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำ 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์  
 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำ ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 มี
ผลสัมฤทธิ์ดังนี้  

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 92.00 ยอดเยี่ยม  

ประเด็นที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 69.00 ดี 

ประเด็นที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

92.00 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ประเด็นที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  100.00 ยอดเยี่ยม 

ประเด็นที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 100.00 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 97.00 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ประเด็นที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 100.00 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2 ด้ำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัย 

59.00 ปำนกลำง 

สรุปผล 89.00 ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลกำรประเมินของสถำนศึกษำ 
 1. ประเด็นที่อยู่ในระดับ     ยอดเยี่ยม จ ำนวน 7 ประเด็น 
 2. ประเด็นที่อยู่ในระดับ     ดี               จ ำนวน 1 ประเด็น 
             3. ประเด็นที่อยู่ในระดับ     ปำนกลำง  จ ำนวน 1 ประเด็น 
 ผลกำรประเมินมำตรฐำนของสถำนศึกษำ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มีระดับค่ำคะแนน  89.00 
ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม  
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1.2 จุดเด่น 
 สถำนศึกษำได้มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 พบว่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มีควำมพร้อม ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
อำชีวศึกษำ มีจ ำนวนครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบทำงวิชำกำร วิชำชีพ และด้ำนคุณธรรม จัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงโดยมีช่องทำงกำรศึกษำที่ทันสมัย มีกำรน ำระบบข้อมูล
สำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรสถำนศึกษำ เช่น ระบบ E-Office เป็นช่องทำงในกำร
ให้บริกำรข้อมูล, ติดต่อสื่อสำร กับหน่วยงำนภำยนอก เช่น ชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร ผู้ปกครองและนักเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพน จัดสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร 
ศูนย์วิทยบริกำร จัดสื่อแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นปัจจุบัน 
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
1.3 ข้อเสนอแนะ 
             1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพอิสระ 
 2. จัดอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และ
พัฒนำตนเองตำมแผนพัฒนำตนเอง  
 3. จัดอบรมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนักเรียน ให้เล็งเห็นควำมส ำคัญขององค์กรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย 
 4. สนับสนุนให้ผู้เรียน จัดท ำผลงำน ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ทุกระดับชั้น  
เพ่ือให้สำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับภำคแลระดับะชำติ 
1.4 จัดควรพัฒนำ 
 จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561 พบว่ำยังมีจุด
ทีค่วรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำให้มีคุณภำพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 
 1. กำรท ำให้ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพอิสระ 
 2. กำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพในระดับภำค  ระดับชำติ 
 3. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำผลงำนนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเอง และเผยแพร่สู่สังคม 
 4. ด้ำนกำรประเมิน องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
 5. ด้ำนผลงำนผู้เรียน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยในทุกระดับ 
 6. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ หรือกำรปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม 
หรือก ำหนดวิชำเพ่ิมเติม 
 7. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรระบบทวิภำคี  
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร 

กำรจัดกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำเป็นกำรจัดกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ
ท ำงำนเพ่ือประกอบอำชีพอิสระได้ รูปแบบและวิธีกำรจัดกำรศึกษำจึงก ำหนดให้จัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
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และในสถำนประกอบกำร ทั้งนี้เพ่ือให้มีกำรผสมผสำนบุคลำกร สถำนที่ เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
จัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้เรียนจึงท ำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอำชีพตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ท ำบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนต่ำงๆทั้งในจังหวัดและต่ำงจังหวัด หรือให้บุคลำกรของโรงเรียนและ
หน่วยงำนอ่ืนๆ ได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ แนวคิด แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพส่งต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
ดังเห็นได้จำกผู้เรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สำมำรถเข้ำท ำงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชนได้ มีควำมก้ำวหน้ำเป็นผู้น ำ และเป็นผู้ร่วมงำนที่ดีขององค์กร  
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดประกอบด้วย 
 1. ผลิตบุคลำกรด้ำนช่ำงอุตสำหกรรม ระดับ ปวช. สำขำช่ำงอุตสำหกรรม เข้ำสู่ตลำดแรงงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชน เป็นที่ยอมรับของตลำดแรงงำน และได้มำตรฐำนวิชำชีพ 
 2. มุ่งเน้นทักษะวิชำชีพ ทักษะชีวิต ทักษะด้ำนสังคม ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนทักษะ
ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
 3. ส่งเสริมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมพ้ืนฐำน 12 ประกำร บูรณำกำรร่วมกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 4. รณรงค์กำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนักด้ำนจิตอำสำให้กับผู้เรียน เกิดควำมภำคภูมิใจ และเห็นคุณค่ำ
ตัวเอง 
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

โครงกำรอำชีวจิตอำสำ 

หลักกำรและเหตุผล 

จิตอำสำ  หรือ  จิตสำธำรณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมำยถึง จิตส ำนึกเพ่ือ

ส่วนรวม เพรำะค ำว่ำ “สำธำรณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสำธำรณะจึงเป็นควำมรู้สึกถึงกำรเป็น

เจ้ำของในสิ่งที่เป็นสำธำรณะ ในสิทธิและหน้ำที่ที่จะดูแล  และ บ ำรุงรักษำร่วมกัน  

           จิตอำสำ  หรือ  มีจิตสำธำรณะ” ยังหมำยรวมถึง  จิตของคนที่รู้จักควำมเสียสละ ควำมร่วมมือ 

ร่วมใจ ในกำรท ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหำที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อ

เป็นหลักกำรในกำรด ำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหำและสร้ำงสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น กำรช่วยกัน

ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม โดยกำรไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ ำ กำรดูแลรักษำสำธำรณสมบัติ เช่น โทรศัพท์

สำธำรณะ หลอดไฟฟ้ำที่ให้ควำมสว่ำงตำมถนนหนทำง  แม้แต่กำรประหยัดน้ ำ ประปำ หรือไฟฟ้ำ ที่เป็นของ

ส่วนรวม โดยใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษำ ให้ควำมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยำก 

หรือผู้ที่ร้องขอควำมช่วยเหลือเท่ำท่ีจะท ำได้ ตลอดจนร่วมมือกระท ำเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำ หรือช่วยกัน

แก้ปัญหำ แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม  

                 รำชบัณฑิตยสถำน ได้ให้ควำมหมำยของ จิตส ำนึกทำงสังคม หรือจิตส ำนึกสำธำรณะว่ำ คือ 
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กำรตระหนักรู้และค ำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือกำรค ำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน  

                 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ได้ให้ควำมหมำยว่ำ กำรรู้จักเอำใจใส่เป็นธุระและเข้ำ

ร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชำติ มี ควำมส ำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และ

จริยธรรมที่ดีงำม ละอำยต่อสิ่งผิด เน้นควำมเรียบร้อย ประหยัดและมีควำมสมดุลระหว่ำงมนุษย์กับ

ธรรมชำติ  

                 สรุป จิตอำสำ หรือจิตสำธำรณะ  หรือจิตส ำนึกสำธำรณะ คือ  จิตส ำนึก (Conscious) เป็น

กำรตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่ำท ำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่ำงไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง  

                 ส่วน ค ำว่ำ สำธำรณะ (Public) เป็น กำรแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นกำรบริกำรชุมชน 

ท ำประโยชน์เพื่อสังคม ถ้ำเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อน ำสองค ำมำรวม หมำยถึง กำรตระหนัก

รู้ตน ที่จะท ำสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

       โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพน   ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของมูลนฺธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศ

ไทย ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตอำสำ และปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมต่อเนื่องตลอดมำ เนื่องจำกมูลนิธิฯมี

เจตนำรมณ์ ในกำรจัดตั้งสถำนศึกษำนี้เพ่ือผู้ด้อยโอกำสในทุกภูมิภำคของประเทศไทย  โรงเรียนจึงได้

สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชำติ เจตนำรมณ์นี้ได้สืบทอดมำ

ตรำบจนถึงปัจจุบัน ผู้เรียนทุกคนได้ถูกปลูกฝังค่ำนิยมให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตำ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เสียสละ 

และมีจิตสำธำรณะ เข้ำช่วยเหลือหรืออ ำนวยควำมสะดวกเท่ำท่ีตนเองสำมำรถท ำได้ ทั้งก ำลังกำย ก ำลังใจ

และก ำลังทรัพย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือกระทั่งกำรให้ควำมรู้ค ำแนะน ำ ล้วนแล้วแต่เป็นกำรช่วยเหลือ

อย่ำงจิตอำสำทั้งสิ้น 

       ดังนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จึงได้ด ำเนินกำรโครงกำร "อำชีวจิตอำสำ” ขึ้นเพ่ือพัฒนำ

และส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียน 

เป็นกำรสนับสนุน และ ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกกำรให้และกำรแบ่งปัน

ให้กับผู้เรียน โดยน ำหลักกำรของ “กำรให้และกำรแบ่งปันอย่ำงมีสติ ตำมวำระ ตำมก ำลังทรัพย์ ก ำลัง

ศรัทธำและก ำลังกำยเอ้ืออ ำนวย ดอกผลอันงดงำมเหล่ำนั้น จะงอกเงยและสร้ำงคุณค่ำต่อผู้คนและสังคม

ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลำกร มีจิตส ำนึกร่วมกันในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียน ผู้สอน และ บุคลำกร ท ำงำนเป็นทีม มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีเป้ำหมำยเป็นหนึ่ง

เดียวกัน 

3. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอน และ บุคลำกร มีจิตสำธำรณะ อยู่อย่ำงพอเพียง มีควำมซื่อสัตย์ และ มีระเบียบวินัย 
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กรอบควำมคิด 

 
วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม 

 1.จิตอำสำเพ่ือผู้ยำกไร้ 

 บ้ำนเป็นปัจจัยหลักส ำคัญอย่ำงหนึ่งของชีวิต  ผู้ยำกจนที่ไร้ที่อยู่อำศัยเป็นผู้ที่ขำดปัจจัยพ้ืนฐำนใน

กำรด ำเนินชีวิต  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ร่วมกับคณะภคินีรักกำรเขนแห่งท่ำแร่  สร้ำงบ้ำนให้ผู้

ยำกจนจ ำนวน 2 หลัง  ณ หมู่บ้ำนท่ำแร่  ต ำบลท่ำแร่  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เป็นต้น 

2. กิจกรรมจิตอำสำเพื่อสังคม 

    กิจกรรมจิตอำสำเพ่ือสังคม เป็นกิจกรรมที่พัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรช่วยเหลือสังคมและบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ โดยมีอำสำสมัคร ของ ชมรมนักศึกษำวิชำทหำร ชมรมลูกเสือวิสำมัญ คณะกรรมกำรองค์กำรนัก

วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 

   1. กิจกรรมพิธีถวำยพระพร  

   2. กิจกรรมบ ำเพ็ญ สำธำรณประโยชน์เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล เฉลิม พระชนมพรรษำสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร ร.10  

   3. กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล วันคล้ำยวันสวรรคต รัชกำลที่ 5 

   4. กิจกรรมพิธีถวำยพระพร 12 สิงหำมหำรำชินี  

   5. กิจกรรมงำนวันแม่แห่งชำติ 

   6. สภำกำชำดไทย : กำรบริจำคโลหิต 

   7. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

ยึดมั่นในหลักธรรม                               
หรือหลักค ำสอนทำงศำสนำ 

ที่เคำรพนับถือ 
 

เป็นพลเมืองท่ีดีของ
สังคมไทย  สังคมโลก 

 

มุ่งสู่กำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน 

น้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจ

พอเพียงในกำร
ด ำเนินชีวิต 
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ผลที่ได้รับ 

    1. นักเรียน ทุกคนมีศักยภำพที่สำมำรถพัฒนำได้  ถ้ำสถำนศึกษำออกแบบกำรจัดกิจกรรมที่เอ้ือ

ให้นักเรียน แสดงศักยภำพของตนเองในกำรปฏิบัติกิจกรรมจิตอำสำ ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ ย่อมท ำให้

นักเรียน ได้มีโอกำสพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพที่มีอยู่   ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปิดโอกำสและส่งเสริมให้

นักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเต็มที่ 

    2. ควำมส ำเร็จในกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ท ำให้นักเรียน  ครู  บุคลำกรที่เข้ำร่วม

โครงกำรได้เรียนรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึนในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อสังคม 

  3. กำรที่นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ นอกเหนือจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรสร้ำง

ทักษะในกำรด ำเนินชีวิตของนักเรียน ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำผู้ตำมท่ีดี กำรอยู่อย่ำงพอเพียง ควำมซื่อสัตย์ มี

ควำมเป็นประชำธิปไตย และ มีระเบียบวินัย กำรมีปฏิสัมพันธ์และกำรร่วมท ำกิจกรรมระหว่ำงเพ่ือน ท ำให้

เกิดกำรยอมรับในควำมสำมำรถ มีกำรเอ้ือเฟ้ือต่อกัน มีควำมรับผิดชอบควำมสำมัคคี ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ใน

ชีวิตประจ ำวันได้ 

4. กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักเรียน ได้น้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำร

ด ำเนินงำน ส่งผลให้นักเรียนเข้ำใจถึงหลักควำมพอดี พอประมำณ มีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

1. กำรเปิดโอกำสให้นักเรียน ได้แสดงควำมสำมำรถ ในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมทุกกิจกรรม ได้เปิด

โอกำสให้นักเรียน ได้แสดงควำมสำมำรถตำมศักยภำพ  แสดงควำมเป็นผู้น ำในทุกโอกำสตำมควำมถนัด 

ควำมสนใจ โดยให้นักเรียน เป็นผู้วำงแผนกำรด ำเนินงำน  เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม โดยเน้นกำรท ำงำน

เป็นทีม ยึดหลักประชำธิปไตยในกำรท ำงำน ฝึกให้นักเรียน รู้จักท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ และเกิด

ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำย ท ำให้นักเรียนมีกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำร

ท ำงำน ส่งผลให้นักเรียนมีควำมเชื่อมั่น มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง มีควำมเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

สำมำรถท ำงำนเป็นทีมและมีควำมเป็นประชำธิปไตย 

 2. กำรสนับสนุน จำกครูผู้สอน บุคลำกร และผู้บริหำร ครูให้ค ำปรึกษำดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำง

เข้ำใจ ผู้บริหำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่นักเรียน ด ำเนินกำร 

3. กำรสนับสนุน และกำรมีส่วนร่วมขององค์กรภำยนอก  มีส่วนร่วมและส่งเสริมนักเรียน ในกำรท ำ

กิจกรรมต่ำง ๆ เป็นอย่ำงดี เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้ำนค่ำใช้จ่ำย วัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำกิจกรรม และเป็น

วิทยำกรให้ควำมรู้ 

          4. กำรบูรณำกำรกับระบบเรียนรู้และระบบดูแลนักเรียน  นักเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำร

เรียนรู้ในรำยวิชำต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรม และแก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้และกำรจัด
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กิจกรรมจิตอำสำที่ใช้ระบบพี่สอนน้อง ท ำให้รุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดควำมสำมัคคี 

ควำมเอ้ืออำทร ช่วยให้กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ บรรลุผลส ำเร็จ 

จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ครูและผู้บริหำรต้องเปิดใจกว้ำงในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของนักเรียน และต้องไม่ปิดกั้นในกำร

แสดงควำมสำมำรถของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมเป็นผู้น ำ ผู้ตำม และได้แสดงศักยภำพ

อย่ำงเต็มที่ 

           2. ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ผู้รับผิดชอบต้องค ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรเรื่องเวลำให้เหมำะสม และ

ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นหลัก 
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ส่วนที่ 2  

ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 

 
2.1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งขึ้นโดย ภรำดำวิจำรณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็น
โรงเรียนล ำดับที่ 14 ในจ ำนวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิด
ท ำกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม จ ำนวน 4 สำขำวิชำ ใน 
4 สำขำงำน คือ สำขำงำนยำนยนต์ สำขำงำนเครื่องมือกล สำขำงำนเชื่อมโลหะและสำขำงำนเครื่องเรือ น
และตกแต่งภำยใน ด ำเนินงำนในรูปแบบโรงเรียนกำรกุศล รับนักเรียนชำยผู้ยำกจนและด้อยโอกำสทำง
กำรศึกษำ ที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจำกทุกภูมิภำคของประเทศไทย จ ำนวนไม่เกิน 160 คน 
เข้ำเป็นนักเรียนประจ ำ ท ำกำรเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษส ำหรับชำวบ้ำนในพ้ืนที่และชุมชน
ใกล้เคียง รวมถึงเยำวชนในประเทศเพ่ือนบ้ำน ให้ได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและควำมสนใจ โดยที่
นักเรียนทุกคนไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั้งสิ้น  
       ในช่วงปีกำรศึกษำ 2541 ถึงปีกำรศึกษำ 2543 ได้เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี 
โดยใช้ชื่อว่ำ "ศูนย์ฝึกอำชีพอัสสัมชัญนครพนม" ต่อมำในปีกำรศึกษำ 2544 โดยมี นำยเทพอวยชัย ศรัยกิจ 
เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและสำนงำนต่อจำก ภรำดำวิจำรณ์ ทรงเสี่ยงชัย ในกำรด ำเนินกำรขออนุญำตเปิด
เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอำชีวศึกษำ และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอำชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญำตให้
เปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ตำมใบอนุญำตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่ำ "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค
นครพนม" มำจนถึงปัจจุบัน  
       ปีกำรศึกษำ 2546 ถึงปีกำรศึกษำ 2552 มำสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน โดยบริหำรงำนตำมพันธกิจของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย มุ่งให้นักเรียนมีควำมรู้ 
ทักษะ และไปประกอบอำชีพ 

ปีกำรศึกษำ 2553 ถึงปีกำรศึกษำ 2558 ภรำดำอำวุธ ศิลำเกษ ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บริหำรงำนโดยยึดหลักจิตตำรมณ์ของท่ำนนักบุญหลุยส์ มำรี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ตลอดระยะเวลำได้ส่งเสริมให้ ผู้ร่วมบริหำร คณะครูและบุคลำกรทุกคน ได้ร่วมกัน
ทุ่มเททั้งก ำลังกำย ก ำลังใจและก ำลังควำมคิด เพ่ือที่จะพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพ ก้ำวทันโลกปัจจุบันตำม
ศักยภำพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงำนที่ดี มีคุณภำพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน
และสังคม 
      ปีกำรศึกษำ 2559 ถึงปัจจุบัน ภรำดำกิตติศักดิ์    เจริญศรี ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร โรงเรียน 
บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน และนักเรียน มีทักษะและคุณภำพชีวิตที่ดี 
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกิจกรรมอำสำพัฒนำบริกำรวิชำชีพแก่สังคม 
1.2 ข้อมูลโรงเรียนทั่วไป 
 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญำตให้เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
2544 โดยในจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช  2545 จนถึงปี
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กำรศึกษำ 2555  โดยตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2556 จนถึงปัจจุบัน ทำงโรงเรียนได้ท ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) พุทธศักรำช  2556  ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ประเภท
วิชำอุตสำหกรรม จ ำนวน 4 สำขำวิชำ  
ใน 4 สำขำงำน คือ 
    1.  สำขำวิชำช่ำงยนต์    เปิดสอนในสำขำงำนยำนยนต์ 

2.  สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน    เปิดสอนในสำขำงำนเครื่องมือกล 
3.  สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ   เปิดสอนในสำขำงำนโครงสร้ำง 

 4.  สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน เปิดสอนในสำขำงำนเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภำยใน 
 ในปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญำตให้เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน
ในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภำคี ประเภทวิชำอุตสำหกรรม จ ำนวน 4 
สำขำวิชำ ใน 4 สำขำงำน คือ 
 1. สำขำวิชำเทคนิคเครื่องกล เปิดสอนในสำขำงำนเทคนิคยำนยนต์ 

2.  สำขำวิชำเทคนิคกำรผลิต  เปิดสอนในสำขำงำนเครื่องมือกล 
3.  สำขำวิชำเทคนิคโลหะ  เปิดสอนในสำขำงำนเทคโนโลยีกำรเชื่อมโครงสร้ำงโลหะ 

 4.  สำขำวิชำอุตสำหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน เปิดสอนในสำขำงำนตกแต่งภำยใน 
 
1.3 กำรด ำรงต ำแหน่งจำกอดีตถึงปัจจุบัน  ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 

ผู้รับใบอนุญำต  
1.  ภรำดำศักดำ    กิจเจริญ  ปีกำรศึกษำ  2544 – ปีกำรศึกษำ 2550 

 2.  ภรำดำ ดร.ศิริชัย    ฟอนซีกำ ปีกำรศึกษำ  2551 – ปีกำรศึกษำ 2555 
 3.  ภรำดำสุรสิทธิ์ สุขชัย  ปีกำรศึกษำ  2556 – ปีกำรศึกษำ 2561 
 4. ภรำดำ ดร.เดชำชัย ศรีพิจำรณ์ ปีกำรศึกษำ  2562 –  ปัจจุบัน 
 
ครูใหญ่   

1. ภรำดำวิจำรณ์    ทรงเสี่ยงชัย  ปีกำรศึกษำ  2544 – ปีกำรศึกษำ 2545 
2. ภรำดำสุรสิทธิ์   สุขชัย  ปีกำรศึกษำ  2547 – ปีกำรศึกษำ 2549 
3. ภรำดำวิริยะ    ฉันทวโรดม ปีกำรศึกษำ  2550 

 
ผู้อ ำนวยกำร    

1. มำสเตอร์เทพอวยชัย    ศรัยกิจ    ปีกำรศึกษำ 2544 – ปีกำรศึกษำ 2545 
 2. มำสเตอร์โชคชัย    ทรงเสี่ยงไชย  ปีกำรศึกษำ 2546  – ปีกำรศึกษำ 2552 
 3. ภรำดำ ดร.อำวุธ        ศิลำเกษ  ปีกำรศึกษำ 2553  – ปีกำรศึกษำ 2558 
 4. ภรำดำกิตติศักดิ์ เจริญศรี  ปีกำรศึกษำ 2559 – ปัจจุบัน 
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ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร  
1. ภรำดำนนทชำ   ศรีวิไล  ปีกำรศึกษำ  2553 – ปีกำรศึกษำ  2554 
2. ภรำดำพิชิตพล   บูระพันธ์ ปีกำรศึกษำ  2555 – ปีกำรศึกษำ 2558 
3. ภรำดำจรัญ  ศรีหล้ำ  ปีกำรศึกษำ  2560 – ปีกำรศึกษำ 2561 
4. ภรำดำครรชิต   สีสำวรรณ ปีกำรศึกษำ  2558 – ปัจจุบัน 
5. ภรำดำ ดร.สมพร คงวิมล  ปีกำรศึกษำ  2562 – ปัจจุบัน 

 
ผู้จัดกำร 

1. มำสเตอร์เทพอวยชัย    ศรัยกิจ    ปีกำรศึกษำ 2544 –  ปีกำรศึกษำ 2545 
 2. มำสเตอร์โชคชัย    ทรงเสี่ยงไชย  ปีกำรศึกษำ 2546  – ปีกำรศึกษำ 2552 

3. ภรำดำ ดร.อำวุธ     ศิลำเกษ  ปีกำรศึกษำ 2553  – ปีกำรศึกษำ  2554 
4. ภรำดำพิชิตพล  บูระพันธ์ ปีกำรศึกษำ 2555 –  ปีกำรศึกษำ 2558 
5. ภรำดำกิตติศักดิ์ เจริญศรี  ปีกำรศึกษำ 2559 –  ปัจจุบัน 

 

1.4 สถำนที่ตั้ง 

                 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ตั้งอยู่เลขท่ี 107 หมู่ที่   5  ถนนนครพนม – หนองคำย 

ต ำบลเวินพระบำท อ ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม   รหัสไปรษณีย์   48120  โทรศัพท์  : 097-2042180, 

042-199503  Website : http://www.atsn.ac.th        E-Mail Address :  atsn@atsn.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atsn.ac.th/
mailto:atsn@atsn.ac.th
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1.5 ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถำนศึกษำ 

บ้ำนปำกทวย  หมู่ที่  5  ต ำบลเวินพระบำท  อ ำเภอท่ำอุเทน  จังหวัดนครพนม  เป็นที่รำบลุ่มมีป่ำไม้สลับทุ่ง

นำ  เมื่อ พ.ศ.  2475  เริ่มแรกในกำรก่อตั้งหมู่บ้ำนมำอยู่ริมปำกน้ ำทวย  ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ ำโขง  จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้ำน

ว่ำ  บ้ำนปำกทวย  ต่อมำได้เกิดน้ ำท่วมบริเวณบ้ำนปำกทวยเป็นประจ ำ  เมื่อ พ.ศ.  2481  จึงได้ย้ำยจำกริมปำกน้ ำ

ทวยมำอยู่ในที่ตั้งข้ำงวัดป่ำ  คือ  วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน  และเมื่อปี พ.ศ.  2490  ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้ำนที่  13  ของ

หมู่บ้ำนรำมรำช  ทำงกรมทำงหลวงได้มำตั้งชื่อป้ำยบ้ำนให้ใหม่ เป็นบ้ำนปำกทวยมำจนถึงทุกวันนี้  ต่อมำได้ขึ้นกับ

ต ำบลเวินพระบำท  หมู่ที่  5  มีผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก  ชื่อ  นำยกมล  พงษ์ภักดี ต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้แต่งตั้ง

หมู่บ้ำนปำกทวยเป็นหมู่บ้ำน  อพป.  ปี พ.ศ.  2514 บ้ำนปำกทวย  หมู่ที่  5  อยู่ห่ำงจำกจังหวัดนครพนม  ระยะทำง

ประมำณ  19  กิโลเมตร ห่ำงจำกอ ำเภอท่ำอุเทน ระยะทำงประมำณ  7  กิโลเมตร   สภำพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่

รำบลุ่มสลับป่ำไม้และทุ่งนำ  มีอำณำเขตติดต่อ  คือ 

 ทิศเหนือ   จรดกับบ้ำนธำตุ  ต ำบลโนนตำล 

 ทิศใต้    จรดกับบ้ำนเชียงยืน  หมู่ที่  4 

 ทิศตะวันออก   จรดกับแม่น้ ำโขง  ตรงข้ำมกับบ้ำนโพนค ำ  สปป.ลำว 

 ทิศตะวันตก   จรดกับบ้ำนนำสีดำ  หมู่ที่  6 

กำรใช้งำนพื้นที่มีรำยดังนี้ 

 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้ำน  ประมำณ   4,882   ไร่ 

 พ้ืนที่อำศัย   ประมำณ        220   ไร่ 

 พ้ืนที่ทำงกำรเกษตร  ประมำณ    2,199   ไร่ 

 พ้ืนที่สำธำรณะ   ประมำณ        54    ไร่ 

 พ้ืนที่ป่ำชุมชน   ประมำณ         24   ไร่ 

ประชำกรและภำษำ 

 ปัจจุบันบ้ำนปำกทวย  หมู่ที่  5  มีประชำกรทั้งหมด  จ ำนวน  215  ครัวเรือน  รวมทั้งครอบครัว

คนลำว จ ำนวน  3  ครัวเรือน  ประชำกรรวมทั้งสิ้น  1,129  คน  แยกเป็นชำย  548  คน  เป็นหญิง  581  

คน  ภำษำท่ีนิยมใช้ในท้องถิ่น  ได้แก่   กะเลิง  ญ้อ  ภูไท  ท้องถิ่น  ภำษำไทยอีสำน  และภำษำลำว

บำงส่วน 

สภำพเศรษฐกิจ 

ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  กำรท ำนำปลูกข้ำวเป็นอันดับ 1 

รองลงมำเป็นกำรปลูกพืชไร่  เช่น  ปลูกยำงพำรำ  สัปปะรด  ส ำหรับพ้ืนที่ติดริมแม่น้ ำโขงจะปลูกยำสูบ  

ข้ำวโพด  และพืชตระกูลถั่ว  ตลอดแนวส่วนประชำกรที่มีที่อำศัยติดริมแม่น้ ำโขง  ประกอบอำชีพประมง  
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เช่น  เลี้ยงปลำในกระชัง  หำปลำตำมล ำแม่น้ ำโขง  กำรปศุสัตว์  จะท ำกำรเลี้ยงแบบพ้ืนบ้ำน  เช่น  เลี้ยง

ปลำในบ่อ  เลี้ยงไก่ชน  ไก่พ้ืนเมือง  เป็ด  ห่ำน  รวมถึงกำรเลี้ยง  โค   กระบือ  เป็นต้น 

ส่วนแรงงำนท ำงำนในต่ำงจังหวัดและมีบำงส่วนไปท ำงำนที่ต่ำงประเทศ  เช่น  ไต้หวัน  บรูไน  เกำหลี  เป็น

ต้น 

อำชีพและรำยได้ 

 อำชีพหลัก  รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพท ำนำ  ท ำสวน 

อำชีพรอง  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ กำรประมงจำกแม่น้ ำโขง จักสำน  ทอผ้ำพื้นเมืองผ้ำมุก กลุ่มท ำหมวก กลุ่ม

ท ำแหนม  ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพ้ืนตำมฤดูกำล 

รำยได้ประชำกรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี  ประมำณ  35,500  บำท 
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2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักเรียน 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

กรรมกำรบริหำรมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

สมำคมศิษย์เก่ำฯ 

ผู้อ ำนวยกำร 

 

ผู้จัดกำร 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำร 

 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิฯ 

- งำนแผน งบประมำณ งำนประกันฯ 

- งำนกำรเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภณัฑ ์

- งำนทะเบียนและสำรบรรณ 

- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- งำนอำคำร สถำนท่ี และยำนพำหนะ 

- งำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

- งำนโภชนำกำร 

- งำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และ
นิเทศภำยใน 

- แผนกวิชำสำมญั-สัมพันธ์ 

- แผนกวิชำช่ำงอุตสำหกรรม 

- งำนวัดและประเมินผล 

- งำนวิทยบริกำร 

- งำนระบบทวิภำค ี

- งำนวิจัย พัฒนำนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

 

- งำนระเบียบวินัย 

- งำนหอพักนักเรียนประจ ำ 

- งำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย 

- งำนครูที่ปรึกษำและแนะแนวอำชีพ 

- งำนโครงกำรพิเศษและบริกำรชุมชน 

- งำนอภิบำล 

- งำนสันทนำกำร ดนตรี  กีฬำ 

- งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน 

ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรจัดกำร 
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2.3 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

1 ภรำดำกิตติศักดิ์       เจริญศร ี            ผู้แทนผู้รับใบอนุญำต / ผู้อ ำนวยกำร/ผู้จัดกำร 

2 ภรำดำมำนิต           สกนธวฒัน์            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ภรำดำวิทยำ       เทพกอม            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 นำยพิษณุ      ลีละถำวรปัญญำ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 นำยวีรพล      เจศรีชัย                 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 มิสดรุณ ี               ขันโท                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 นำยนิธิ       สืบจำกสิงห ์            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 ร.ต.อ.ชวน             อุดมสูงเนิน             ผู้แทนชุมชน 

9 ภรำดำดร.สมพร      คงวิมล                  ผู้แทนครู 

10 ภรำดำครรชิต         สีสำวรรณ            ผู้แทนผู้ปกครอง 

11 มิสธำรรำพร           ทรงเสี่ยงไชย           เลขำนุกำร 

 

2.4 ข้อมูลของสถำนศึกษำ 

ข้อมูลผู้เรียนระดับ ปวช. ปีกำรศึกษำ 2562 (ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563) 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 47 0 0 47 

ปวช.2 43 0 0 43 

ปวช.3 48 0 0 48 

รวม ปวช. 138 0 0 138 
 

ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  (ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563) 

ระดับชั้น ลงทะเบียน ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 48 48 100 
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ข้อมูลบุคลำกร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชำชีพ
(คน) 

สอนตรง
สำขำ(คน) 

ผู้บริหำร/ ผู้รับใบอนุญำตผู้จัดกำร/ ผู้อ ำนวยกำร/ 
รองผู้อ ำนวยกำร/ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

3 3 - 

คร ู 20 15 16 

บุคลำกรอ่ืนๆ (นักกำรภำรโรง/ ยำมรักษำกำร/ 
พนักงำนขับรถ/ ฯ) 

13 - - 

รวมทั้งสิ้น 36 18 16 

ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ทวิภำคี(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

อุตสำหกรรม 4 0 4 

ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อำคำรเรียน 1 

อำคำรปฏิบัติกำร 6 

อำคำรวิทยบริกำร 1 

อำคำรอเนกประสงค์ 1 

อำคำรอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 13 

ข้อมูลงบประมำณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลำกร 3,358,000.00 

งบด ำเนินงำน 2,767,710.00 

งบลงทุน 4,014,900.00 

งบเงินอุดหนุน 683,400.00 

งบรำยจ่ำยอื่น 15,424,800.00 

รวมทั้งสิ้น 26,248,810.00 
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2.5 ตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 

 

 

 

 

 

ควำมหมำยตรำโรงเรียน 

 ตรำโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นตรำเดียวกับคณะภรำดำเซนต์คำเบรียลซึ่งสถำบัน 

กำรศึกษำในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลทั้งหมดใช้เป็นตรำสถำบันร่วมกัน ตรำนี้จึงเป็นเครื่องหมำยที่ 

แสดงออกถึงเอกลักษณ์และควำมสำมัคคีของมวลสมำชิกท้ังหลำยให้อยู่ภำยใต้ส ำนึกแห่งกำรประพฤติปฏิบัติ

ดี ร่วมกัน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นโรงเรียนอันดับที่ 14 จำกโรงเรียนภำยใต้มูลนิธิคณะเซนต์

คำเบรียล แห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจ ำนวนทั้งสิ้น  14 โรงเรียน และใช้ตรำนี้ร่วมกัน โดยมี

ส่วนประกอบและ ควำมหมำยดังนี้ 

  โล่   หรือ Coat of Armsที่อยู่ใจกลำงของตรำนี้ เป็นเครื่องหมำยแสดงเกียรติประวัติอันยำวนำน 

และยั่งยืนของ สถำบันภรำดำคณะเซนต์คำเบรียลภำยในโล่แบ่งเป็น 4  ส่วน  แต่ละส่วนมีควำมหมำย

เชื่อมโยงกันดังนี้ 

 ส่วนที่  1  A.M.  หรือ  Ave Maria (ภำษำละติน) ตรงกับภำษำไทยที่ว่ำ “วันทำมำรีอำ”Maria 

เป็นชื่อพระมำรดำของพระเยซูคริสต์  ช่อดอกซ่อนกลิ่นขำวเป็นเครื่องหมำยแสดงถึงควำมบริสุทธิ์ 

 ส่วนที่  2 เป็นรูปเรือใบซึ่งเปรียบได้กับ “นำวำชีวิต”  ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมและแสงแดดไปจนถึงฝั่ง

เป็นคติ ให้ได้คิด เสมอว่ำ “ชีวิตคือกำรต่อสู้ ” 

 ส่วนที่  3 มีดวงดำวอยู่ในท้องฟ้ำเหนือเรือที่ก ำลังสู้คลื่นลม   หมำยถึง   แสงแห่งควำมหวัง ได้แก่        

แสงธรรม  แห่ง ศำสนำ  กับ  แสงแห่งปัญญำ  จำกสรรพวิทยำกำรที่ได้รับจำกโรงเรียนร่วมกันเป็น  ดวง

ประทีป   ส่องน ำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ)  ไปสู่จดหมำยปลำยทำงได้ด้วยคุณธรรมและปัญญำ 

 ส่วนที่  4 เป็นเครื่องหมำย D S (ตัวย่อจำกภำษำฝรั่งเศส DieuSeul)  มีควำมหมำยว่ำ จงท ำงำน

ทุกอย่ำงเพ่ือเป็น สิริมงคลแก่พระเจ้ำ   เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์  มำรี  กรีญอง  เดอมงฟอร์ต  (Saint  

Louis  Marie  Grignion De  Montfort )  ผู้สถำนปนำคณะเซนต์คำเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ 

Divinity หมำยถึง  ศำสนำซึ่งเรำทุกคนต้อง มีศำสนำเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  เครื่องหมำยไม้กำงเขน  เป็น

เครื่องหมำยแห่งควำมรักและควำมเสียสละ ดังที่พระ คริสตเจ้ำได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยควำมรักเพ่ือ

ไถ่บำปให้แก่มวลมนุษย์          S   หรือ   Science หมำยถึง วิทยำกำรควำมรู้ที่ท ำให้เรำมีเหตุผลคนเรำทุก
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คนควรจะมุ่งหำควำมรู้อยู่เสมอยิ่งเรำมีควำมรู้ฝ่ำยโลกมำกเท่ำใด เรำก็ยิ่งควรสนใจหำควำมรู้ฝ่ำยธรรมให้

มำกขึ้นเท่ำนั้นพวงมำลัยดอกไม้ที่ประดับโล่    เป็นมำลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระท ำควำมดี  เพ่ือ

เชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง เกียรติยศ  ชื่อเสียงของสถำบันมิให้เสื่อมสูญสลำยไปค ำว่ำ  Labor  Omnia   Vincit 

( Labour  conquers  all  things )  ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers  of  St. Gabriel  เป็นคติพจน์(motto) ประจ ำ

ใจของชำวเซนต์คำเบรียลที่จะต้อง ชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วยควำมอุตสำหะตรำนี้จะอยู่ในควำมร ำลึกของ

ชำวอัสสัมชัญและชำวเซนต์คำเบรียลทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ ร ำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะ

ภรำดำเซนต์คำเบรียลหรือภำยในอ้อมอกของแม่คือศำสนำเป็นชีวิตที่มี ควำมบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน

 เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีควำมหวัง คือคุณธรรมและปัญญำเป็นเครื่องน ำ ทำงเป็นชีวิตที่มี

ทั้งควำมรักและควำมเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สำมำรถชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยควำม อุตสำหะจน

ได้รับควำมส ำเร็จด้วยเกียรติยศและกำรยกย่องสรรเสริญตลอดไป 

คติพจน์ประจ ำโรงเรียน 

 “วิริยะอุตสำหะ น ำมำซึ่งควำมส ำเร็จ” ( LABOR OMNIA VINCIT ) 

สีประจ ำโรงเรียน 

 ขำวและสีแดง 

 สีแดง  หมำยถึง สีแห่งควำมกล้ำหำญ 

 สีขำว  หมำยถึง สีแห่งควำมควำมบริสุทธิ์ 

ปรัชญำของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

 1.  จุดมุ่งหมำยของชีวิต คือ กำรรู้จักสัจธรรมและกำรเข้ำถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดของชีวิต 

 2.  มนุษย์ทุกคนต้องท ำงำน ควำมวิริยะอุตสำหะ เป็นหนทำงน ำไปสู่ควำมสำเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่ำ 

“Labor   Omnia Vincit” 

นักบวชในมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 

 นักบวชในคณะภรำดำเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย มีเฉพำะนักบวชชำยเท่ำนั้น เรียกกันทั่วไปว่ำ    

“บรำเดอร์” (BROTHER) หรือ “ภรำดำ” ในภำษำไทย บรำเดอร์ทุกคนมีศีลเป็นหลักในกำรด ำเนินชีวิตที่

ส ำคัญอยู่  3 ประกำร ได้แก่ 

 1. กำรถือควำมยำกจน (Poverty) คือ ไม่เป็นเจ้ำของในทรัพย์สิน มีควำมประหยัดและควำมอดทน

ต่อ ควำมเป็นอยู่ 

 2.  กำรถือศีลพรหมจรรย์ (Chastity) คือ รักษำควำมบริสุทธิ์ ไม่มีครอบครัว 

 3. กำรถือควำมนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟังผู้ใหญ่ถือเสมือนเป็นตัวแทนของ พระผู้เป็นเจ้ำ

เป็นกำร มอบกำยถวำยชีวิตต่อพระเจ้ำ ไม่ย่อท้อต่อหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมำย สละตัวเอง

ท ำงำนเพ่ือมวลมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้ำ 
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3. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

3.1 ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

3.1.1 ปรัชญำ 

1. จุดมุ่งหมำยของชีวิต คือ กำรรู้จักสัจธรรมควำมจริงและกำรเข้ำถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิด

แห่งชีวิต 

2.  มนุษย์ทุกคนต้องท ำงำน ควำมอุตสำหะวิริยะเป็นหนทำงไปสู่ควำมส ำเร็จ (LABOR OMNIA 

VINCIT) 

 3.1.2 วิสัยทัศน์   

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  มุ่งพัฒนำเยำวชนผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำให้มีทักษะชีวิต

ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ก้ำวทันเทคโนโลยี มีทักษะวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล   

 3.1.3 พันธกิจ 

           1. พัฒนำผู้เรียนตำมมำตรฐำนสำกล 

  2. พัฒนำบุคลำกรตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  

           3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 

           4. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 อัตลักษณ์  ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ อุตสำหะ รับผิดชอบต่อสังคม  

    เอกลักษณ์    เด่นวินัย  ใจอำสำ  พัฒนำสังคม 

3.1.4 เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

1. ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีคุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 

2. ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสำหะรับผิดชอบต่อสังคม (FSG.) 

3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพของคุรุสภำและมีควำมผูกพันกับ 

   องค์กร 

4. ผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำและจัดกำรโรงเรียนที่มีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 

5. โรงเรียนสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

6. โรงเรียนมีหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ 

7. โรงเรียนเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญำ และกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

8. โรงเรียนด ำเนินงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยปรัชญำ พันธกิจ คุณค่ำหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

 ของโรงเรียน 
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4. เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ 
รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นำยศิริไพบูลย์  สำระทรัพย์ รำงวัลเหรียญทองกำรแข่งขันโครงงำน
วิทยำศำสตร์  วันที่ 25 มิถุนำยน 2561 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพนำแก 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด
นครพนม 

นำยธนศิลป์  ป้องสุข รำงวัลเหรียญทองกำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์  
วันที่ 25 มิถุนำยน 2561 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพนำแก 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด
นครพนม  

 นำยทรงยศ  สีสุนำ รำงวัลเหรียญทองกำรแข่งขันโครงงำน
วิทยำศำสตร์  วันที่ 25 มิถุนำยน 2561 ณ วิทยำลัยกำรอำชีพนำแก 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด
นครพนม  

 

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นำยศิริไพบูลย์  สำระทรัพย์ รำงวัลเหรียญทองแดงกำรประกวดและจัด
นิทรรศกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ครั้งที่28 ประจ ำปี
พุทธศักรำช 2561ระดับภำค  วันที่ 31กรกฏำคม 2561 ณ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำขอนแก่นวิทยำลัยกำรอำชีพกระนวน  อำชีวศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
อำชีวศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำยธนศิลป์  ป้องสุข รำงวัลเหรียญทองแดงกำรประกวดและจัดนิทรรศกำร
โครงงำนวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ครั้งที่28 ประจ ำปีพุทธศักรำช 
2561ระดับภำค  วันที่ 31กรกฎำคม 2561 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น
วิทยำลัยกำรอำชีพกระนวน  อำชีวศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
อำชีวศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นำยทรงยศ  สีสุนำ รำงวัลเหรียญทองแดงกำรประกวดและจัดนิทรรศกำร
โครงงำนวิทยำศำสตร์ฯ-อำชีวศึกษำ-เอสโซ่ ครั้งที่28 ประจ ำปีพุทธศักรำช 
2561ระดับภำค  วันที่ 31กรกฎำคม 2561 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น
วิทยำลัยกำรอำชีพกระนวน  อำชีวศึกษำจังหวัดขอนแก่น 

รอง
ชนะเลิศ 

ภำค 
อำชีวศึกษำภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 

ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นำยวรพัฒน์   ทิพยโสต  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญเงิน  
ทักษะงำนรถจักรยำยนต์ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงยนต์  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด
นครพนม  

นำยกวี  สัตธรรม  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญเงิน ทักษะงำน
รถจักรยำยนต์ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงยนต์  ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม  
กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำพ้ืนฐำน ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยเทคนิค
นครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด
นครพนม  

นำยธเนศพล  สันดี  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญทองแดง  
ทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงยนต์  ประเภท
วิชำช่ำงอุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะ
วิชำพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 
ณ วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยสุริเยนทร์  กุลสิทธิชัย  รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญ
ทองแดง  ทักษะงำนเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงยนต์  
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพ
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 
พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยพงศ์พันธ์  คงธนปรีดำพร  รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงำน
กลึงชิ้นงำน  ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยจง     แซ่ว่ำง   รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงำนกลึงชิ้นงำน  
ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม  กำร
แข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำพ้ืนฐำน ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยเทคนิค

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นครพนม 
 

นำยภูมิมินทร์  ศรีแก้ว   รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญเงิน ทักษะ
งำนวัดละเอียด  ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยกิตติวัฒน์  กระแสสิงห์   รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญเงิน 
ทักษะงำนวัดละเอียด  ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน  ประเภทวิชำ
ช่ำงอุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยณัฐพล  ชมภูจันทร์   รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะกำร
เชื่อม GTAW&MAW  ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ  ประเภทวิชำ
ช่ำงอุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยสมเพชร  แสงว้ำ   รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะกำรเชื่อม 
GTAW&MAW  ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 
 

ชนะเลิศ จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยดนุนัย  แสวงนำม   รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงำนไม้ 
ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นำยกิตตินันท์   กองอ   รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงำนไม้ 
ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยสุรัติ  วิเวกคีรี   รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงำนไม้ 
ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยพีระวัฒน์   มำพบสำละวิน     รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
ทักษะงำนปูน ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  
ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพ
และทักษะวิชำพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 
พฤศจิกำยน 2562 ณ วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยศรำวุธ  โคตะรักษ์     รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงำน
ปูน ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ประเภทวิชำ
ช่ำงอุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 
 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 

นำยอธิปัตย์   ศรีอ่อน  รำงวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงำนปูน 
ระดับ ปวช.  สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนและตกแต่งภำยใน  ประเภทวิชำช่ำง
อุตสำหกรรม  กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำชีพและทักษะวิชำ
พ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2562 ณ 
วิทยำลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด 
อำชีวศึกษำจังหวัด

นครพนม 
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ส่วนที่ 3  

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
มำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ประกอบด้วย 3 มำตรฐำน 9 ประเด็น ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีควำมรู้  มีทักษะ

และกำรประยุกต์ใช้เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้ำนควำมรู้ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตำมหลักกำร ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียน หรือท ำงำน โดยเน้นควำมรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ

อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 

1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชำชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตำม

มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  และกำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี 

1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษำเอกลักษณ์ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึก  รักษ์สิ่งแวดล้อม 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะในกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมส ำเร็จใน

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ ประกอบด้วยประเด็น

กำรประเมิน ดังนี้  
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2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  

สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 

ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่ หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง  เป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท ำงำน   ตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิ

อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของ

แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกร สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง

ฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมำณของสถำนศึกษำที่มีอยู่อย่ำง

เต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ 

2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้น

สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบหมำย โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

ผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำน   ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภำครัฐและภำคเอกชน 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

สถำนศึกษำร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน ดังนี้  

   3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรจัด

กำรศึกษำ กำรจัดทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ    โดยใช้เทคโนโลยีที่

เหมำะสม เพ่ือพัฒนำผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  

 



25 

 

 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย         โดย

ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
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ส ่วนที่ 4 
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมขอรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ  

สถำนศึกษำเรียงล ำดับตำมมำตรฐำน และประเด็นกำรประเมิน ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนำและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ดังนี้ 
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู ้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค ์  
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1) ด ้ำนควำมรู ้  
    -ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีควำมรู้ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงตำมหลักกำรทฤษฏีและแนวปฏิบัติต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่เรียนหรือท ำงำนโดยเน้นควำมรู้ เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริงเป็นไป ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ
อำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
ในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำคุณภำพอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 
โดยมีผลกำรประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
1.กำรดูแลและแนะแนวผู ้เรียนผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน   
  1.1เชิงปริมำณ-จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้ำ 52 คน ส ำเร็จกำรศึกษำ 48 คน   
  1.2เชิงคุณภำพ -ผ้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับปวช. คิดเป็นร้อยละ 92.00  
 - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช. ร้อยละ 92.00 โรงเรียนฯ ดูแลและติดตำมนักเรียน
อย่ำงใกล้ ชิดมีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงครูที่ปรึกษำ  ครูประจ ำวิชำร่วมกันแก้ไขปัญหำนักเรียนที่มีควำมเสี่ยง
ส่งผลให้ผู้เรียนส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 
 1.3 ผลสะท ้อน -จำกกำรส ำรวจของโรงเรียนฯ พบว่ำสถำนประกอบกำรมีควำมพึงพอใจต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
  2.ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระคุณภำพอยู่ใน ระดับ ก ำลัง
พัฒนำ 
   2.1เชิงปริมำณ -จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบ  
อำชีพอิสระ จ ำนวน 0 คน  
              -จ ำนวนผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพอิสระ จ ำนวน 0 คน 
 2.2เชิงคุณภำพ  -ก ำลังพัฒนำ  
 2.3 ผลสะท ้อน - สถำนศึกษำด ำเนินกำรอยู่ในช่วงของกำรศึกษำข้อมูล 
3.ผลงำนของผ ู้เรียนด ้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์  งำนสร ้ำงสรรค ์  หรืองำนวิจัย คุณภำพอยู่ในระดับ ปำน
กลำง คะแนน 2 คะแนน  
  3.1เชิงปริมำณ -ในปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผลงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยจ ำนวน ทั้งสิ้น 18 ผลงำน  
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3.2 เชิงคุณภำพ -โรงเรียนฯด ำเนินกำรให้ผู้เรียนจัดท ำผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ 
ภำยในสถำนศึกษำ และน ำผลงำนที่ชนะกำรประกวดแข่งขันเข้ำประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อกำรเรียนรู้        
มีคุณภำพอยู่ในระดับก ำลังพัฒนำ  
  3.3 ผลสะท ้อน 

 - ผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ที่เกิดจำกควำมรู้ ของผู้เรียนสำมำรถใช้งำนได้จริงเป็นที่
ยอมรับ และท ำให้เกิดควำมภำคภูม ิใจร่วมกันพร้อมที่จะวำงแผนพัฒนำ ต่อยอดผลงำน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนในรุ่นต่อไป 
 
4.ผลกำรแข ่งขันทักษะวิชำชีพคุณภำพอยู่ใน ระดับปำนกลำง คะแนน 2 คะแนน 
 4.1 เชิงปริมำณ  -ผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ จัดโดยอำชีวศึกษำจังหวัด
นครพนม จ ำนวน 16 คน 
 4.2 เชิงคุณภำพ 
  -โรงเรียนฯมีแผนงำน โครงกำรสนับสนุนมุ่งเน้นให้นักเรียนแสดงศักยภำพควำมรู้  ควำมสำมำรถ ทักษะ
วิชำชีพฝึกฝนอย่ำงสม่ ำเสมอโดย มีวัสดุอุปกรณ์ ชุดฝึกที่เพียงพอ 
 4.3 ผลสะท ้อน  -โรงเรียนฯเห็นควำมส ำคัญด้ำนทักษะวิชำชีพของนักเรียน จึงส่งเสริมสนับสนุนกำร
ประกวดแข่งขันอย่ำงสม่ ำเสมอส่งผลให้ได้รับรำงวัลในระดับต่ำงๆ 
5.ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพคุณภำพอยู ่ในระดับ ดีเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน  
 5.1 เชิงปริมำณ -ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรก จ ำนวน 48 คน 
จำก 48 คน 
 5.2 เชิงคุณภำพ -นักเรียน มีควำมรู้ ในภำคทฤษฏีและมีทักษะในกำรปฏิบัติตำมสำขำ
วิชำชีพส่งผลให้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรก อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 5.3 ผลสะท ้อน -ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ(สอศ.)   
มีนักเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในกำรสอบครั้งแรกร้อยละ 100 

 
6.ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด ้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) คุณภำพอยู ่ในระดับ ดีเลิศคะแนน 4 
คะแนน  
 6.1เชิงปริมำณ  -จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ ( V-NET) จ ำนวน 43 จำกผู้เข้ำสอบ 48 คน  
 6.2เชิงคุณภำพ-ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 89.00 
  6.3ผลสะท ้อน -จำกผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ ( V-NET) โดย
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติสูงถึงร้อยละ 89.00 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
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7.กำรมีงำนท ำและศึกษำต ่อของผู ้ส ำเร็จกำรศึกษำคุณภำพอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยมคะแนน 5 คะแนน  
 7.1 เชิงปริมำณ-ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ปวช. ในปีกำรศึกษำ 2561 มีงำน
ท ำในสถำนประกอบกำรหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อจ ำนวน 42 คน จำกผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด  42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 7.2 เชิงคุณภำพ-นักเรียน ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนฯ มีควำมรู้และทักษะวิชำชีพสำมำรถประกอบ
อำชีพในสถำนประกอบกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อของทุกสำขำวิชำครบ 
100% 
 7.3 ผลสะท ้อน-ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของโรงเรียนฯ ปีกำรศึกษำ 2561 ท ำงำนในสถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อเป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนภำยนอก และ ชุมชน 
2) ด ้ำนทักษะและกำรประยุกต ์ใช ้   
 -ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะวิชำชีพที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะชีวิตเป็น ไปตำม
มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนแล ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่ำง มีควำมสุขตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภำวะที่ดี  ในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำ คุณภำพอยู ในระดับ ดีเลิศ  คะแนน 4.00 โดยมีผลกำรประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของ
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
1.กำรดูแลและแนะแนวผู ้เรียนผลกำรประเมินอยู ่ ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน  
  1.1เชิงปริมำณ -จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้ำ 52 คน ส ำเร็จกำรศึกษำ 48 คน 
 1.2เชิงคุณภำพ -ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 92.00  
 1.3 ผลสะท ้อน- จำกกำรส ำรวจของโรงเรียนพบว่ำสถำนประกอบกำรมีควำมพึงพอใจต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
2.ผู ้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป ็นผู ้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระคุณภำพอยู ่ ใน ระดับก ำลัง
พัฒนำ 
 2.1 เชิงปริมำณ  -จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบ 
อำชีพอิสระ จ ำนวน 0 คน  
 -จ ำนวนผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพ 
อิสระ จ ำนวน 0 คน 
 2.2 เชิงคุณภำพ - ก ำลังพัฒนำ   
 2.3 ผลสะท ้อน -สถำนศึกษำด ำเนินกำรอยู่ในช่วงศึกษำข้อมูล 
3.ผลงำนของผ ู้เรียนด ้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร ้ำงสรรค ์ คุณภำพอยู ่ หรืองำนวิจัย ในระดับปำน
กลำงคะแนน 3 คะแนน   
 3.1 เชิงปริมำณ   -ในปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผลงำน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  
หรืองำนวิจัยจ ำนวน ทั้งสิ้น 18 ผลงำน   
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 3.2 เชิงคุณภำพ   -โรงเรียนฯด ำเนินกำรให้ผู้เรียนจัดท ำผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำน
สร้ำงสรรค์ ภำยในสถำนศึกษำและน ำผลงำนที่ชนะกำรประกวดแข่งขัน เข้ำประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อกำร
เรียนรู้ได้รับ รำงวัลในระดับทุกสำขำวิชำ มีคุณภำพ อยู่ ในระดับปำนกลำง  
 3.3 ผลสะท ้อน -ผลงำน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  ที่เกิดจำกควำมรู้ของผู้เรียนสำมำรถใช้งำนได้จริงเป็นที่
ยอมรับ และท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจร่วมกัน พร้อมที่จะวำงแผนพัฒนำนวัตกรรม ต่อยอด สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนใน
รุ่นต่อไป 

 
4.ผลกำรแข ่งขันทักษะวิชำชีพคุณภำพอยู ่ ในระดับปำนกลำงคะแนน 2 คะแนน 
 4.1 เชิงปริมำณ-ผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพโดยอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม  
จ ำนวน 16 คน 
 4.2เชิงคุณภำพ  -โรงเรียนฯมีแผนงำน โครงกำรสนับสนุน มุ่งเน้นให้ นักเรียน แสดงศักยภำพควำมรู้   
ควำมสำมำรถ ทักษะวิชำชีพโดยฝึกฝนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ์  ชุดฝึกที่เพียงพอ 
 4.3 ผลสะท ้อน-โรงเรียนฯเห็นควำมส ำคัญด้ำนทักษะวิชำชีพของนักเรียน จึงสนับสนุนกำรประกวด
แข่งขันอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งผลให้ได้ รับรำงวัลในทุกสำขำวิชำ 
5.ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพคุณภำพอยู ่ ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน  
 5.1เชิงปริมำณ   -ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรกจ ำนวน 48 คน จำก 48 
คน 
 5.2เชิงคุณภำพ -นักเรียน มีควำมรู้ ในภำคทฤษฏีและมีทักษะในกำรปฏิบัติตำมสำขำวิชำชีพ ส่งผลให้ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรกอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
 5.3 ผลสะท ้อน -ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ(สอศ.) 
มีนักเรียนผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินในกำรสอบครั้งแรกร้อยละ 100 

 
6.ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด ้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)  คุณภำพอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม
คะแนน 5 คะแนน  
 6.1เชิงปริมำณ -จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ 
(V-NET)  จ ำนวน 43 จำกผู้เข้ำสอบ 48 คน  
 6.2เชิงคุณภำพ -ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET)  คิดเป็นร้อยละ 89.00 
 6.3ผลสะท ้อน -จำกผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) โดยสถำบันทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่ง ชำติสูงถึงร้อยละ 89.00 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกโรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม 
7.กำรมีงำนท ำและศึกษำต ่อของผู ้ส ำเร็จกำรศึกษำคุณภำพอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยมคะแนน 5 คะแนน 
 7.1 เชิงปริมำณ-ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ในปีกำรศึกษำ 2561มีงำนท ำใน 
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สถำนประกอบกำรหน่วย งำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ จ ำนวน 42 คน จำกผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 42 คนคิดเป็นร้อยละ 100 
 7.2 เชิงคุณภำพ -นักเรียที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนฯมีควำมรู้  และทักษะวิชำชีพสำมำรถประกอบ
อำชีพในสถำนประกอบกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ ของทุกสำขำวิชำครบ 
100% 
 7.3 ผลสะท ้อน -ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 ท ำงำนในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อเป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนภำยนอก และ ชุมชน 
3.ด ้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ 
   - ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ เจตคติกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษำ
เอกลักษณ์ ของชำติไทย เคำรพกฎหมำย เคำรพสิทธิของผู้อ่ืน มีควำมรับผิด ตำมบทบำทหน้ำที่ของตนเองตำม 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  ทรงเป็นประมุข มีจิตสำธำรณะ และมีจิตส ำนึกรักษ์ สิ่งแวดล้อมใน
ภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ คุณภำพอยู ในระดับ ยอดเยี่ยม  คะแนน 5.00 โดยมีผลกำร
ประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
1.กำรดูแลและแนะแนวผู ้เรียนผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม  คะแนน 5 คะแนน 
 1.1เชิงปริมำณ-จ ำนวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้ำ 52 คน ส ำเร็จกำรศึกษำ 48 คน   
 1.2เชิงคุณภำพ -ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 92.00 

1.3 ผลสะท ้อน-จำกกำรส ำรวจของโรงเรียนฯพบว่ำสถำนประกอบกำรมีควำมพึงพอใจต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม 

2.ผู ้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 
2.1 เชิงปริมำณ-จ ำนวนผู้เรียนระดับปวช. 48 คน  

     -จ ำนวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 45 คน 
2.2 เชิงคุณภำพ 

     -ผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ93.00 
คุณภำพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

2.3 ผลสะท ้อน 
    -สถำนประกอบกำรพึงพอใจต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนท ำค่ำเฉลี่ย 3.51- 5.00 เป็นร้อยละ93.00 
3.ผู ้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป ็นผู ้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระคุณภำพอยู ่ใน ระดับก ำลัง
พัฒนำ   
 3.1เชิงปริมำณ 
   -จ ำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบ  
อำชีพอิสระ จ ำนวน 0 คน  
   -จ ำนวนผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จสู่กำรเป็นผูhประกอบกำรหรือ กำรประกอบอำชีพ 
อิสระ จ ำนวน 0 คน 
 3.2เชิงคุณภำพ -ก ำลังพัฒนำ  
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 3.3ผลสะท ้อน -สถำนศึกษำด ำเนินกำรอยู่ในช่วงกำรศึกษำข้อมูล 
4. ผลงำนของผ ู้เรียนด ้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร ้ำงสรรค ์ หรืองำนวิจัยคุณภำพอยู่ในระดับ ปำน
กลำง คะแนน 2 คะแนน 

4.1 เชิงปริมำณ -ในปีกำรศึกษำ 2562 มีจ ำนวนผลงำน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัย
จ ำนวนทั้งสิ้น18 ผลงำน 

4.2 เชิงคุณภำพ-โรงเรียนฯ ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนจัดท ำผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์ 
ภำยในสถำนศึกษำและน ำผลงำนที่ชนะกำรประกวดแข่งขัน เข้ำประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อกำรเรียนรู้ ได้รับ รำงวัล
ในระดับต่ำงๆ มีคุณภำพอยู ในระดับปำนกลำง 

4.3 ผลสะท ้อน -ผลงำนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจำกควำมรู้ ของผู้เรียนสำมำรถใช้งำนได้เป็นที่ยอมรับ
และท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจร่วมกัน พร้อมที่จะวำงแผนพัฒนำต่อยอดผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนในรุ่น
ต่อไป 
5.ผลกำรแข ่งขันทักษะวิชำชีพคุณภำพอยู ่ ในระดับปำนกลำง คะแนน 2 คะแนน  
 5.1เชิงปริมำณ -ผู้เรียนที่ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันทักษะ จัดโดยอำชีวศึกษำจังหวัดนครพนม 
จ ำนวน 16 คน 

5.2 เชิงคุณภำพ-โรงเรียนฯมีแผนงำน โครงกำรสนับสนุน มุ่งเน้นให้ นักเรียน แสดงศักยภำพควำมรู้  
ควำมสำมำรถ ทักษะวิชำชีพ โดยฝึกฝนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีวัสดุ อุปกรณ์ชุดฝึกที่เพียงพอ 

5.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯเห็นควำมส ำคัญด้ำนทักษะวิชำชีพของนักเรียน จึงส่งเสริม สนับสน ุนกำรประกวด
แข่งขันอย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งผลให้ได้รับรำงวัลในทุกสำขำวิชำ 
6.ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพคุณภำพอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน  
 6.1เชิงปริมำณ -ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรกจ ำนวน 48 คน จำก 
48 คน  
 6.2เชิงคุณภำพ -นักเรียน มีควำมรู้ ในภำคทฤษฏีและมีทักษะในกำรปฏิบัติตำมสำขำวิชำชีพ ส่งผลให้ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพรอบแรก อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

6.3 ผลสะท ้อน -ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ(สอศ.) มี
นักเรียนผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมินในกำรสอบครั้งแรกร้อยละ 100 
7.ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด ้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) คุณภำพอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 
คะแนน  
 7.1 เชิงปริมำณ -จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-
NET)จ ำนวน 43 จำกผู้เขำ้สอบ 48 คน  
 7.2 เชิงคุณภำพ - ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) คิดเป็นร้อยละ 89.00 
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 7.3 ผลสะท้อน -จำกผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) โดยสถำบัน ทดสอบ
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติสูงถึงร้อยละ ร้อยละ 89.00 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน
อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
 
8.กำรมีงำนท ำและศึกษำต ่อของผู ้ส ำเร็จกำรศึกษำคุณภำพอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม   คะแนน 5 คะแนน 

8.1 เชิงปริมำณ -ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพปวช. ในปีกำรศึกษำ 2561มีงำนท ำใน
สถำนประกอบกำรหน่วย งำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ จ ำนวน 42 คน จำกผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 42 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

8.2 เชิงคุณภำพ -นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนฯมีควำมรู้  และทักษะวิชำชีพสำมำรถประกอบ
อำชีพในสถำนประกอบกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อของทุกสำขำวิชำครบ 
100% 

8.3 ผลสะท ้อน -ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของโรงเรียนปีกำรศึกษำ 2561 ท ำงำนในสถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อเป็นที่ยอมรับจำกหน่วยงำนภำยนอก และ ชุมชน 
9.กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ ผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 

9.1 เชิงปริมำณ -จ ำนวนกิจกรรมในกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ จ ำนวน20 กิจกรรม  
9.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมิน และกิจกรรมกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำอยู่ ในระดับยอดเยี่ยม 
9.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับกำรยอมรับจำกชุมชม จำกกำรให้บริกำรชุมชน

และจิตอำสำ โดยได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี จำกหน่วยงำนภำยนอก เช่นกิจกรรมอำสำพัฒนำ เป็นกิจกรรมจิต
อำสำ เพ่ือช่วยผู้ด้อยโอกำสในด้ำนต่ำงๆเช่นด้ำนที่อยู่อำศัย  ด้ำนกำรประกอบอำชีพ เป็นต้น  โดยอำศัยควำมร่วมมือ
จำก ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนในกำรจัดกิจกรรม 
4.1.2 จุดเด ่น  

1. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2561 มีงำนท ำ
ในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระและศึกษำต่อมีจ ำนวนทั้งหมด คิดเป็น100%  

2.โรงเรียนฯจัดโครงกำรและกิจกรรม ให้ผู้เรียนท ำมำกกว่ำร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม  
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์  หมำยถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกท้ังด้ำนจิตใจและพฤติกรรม ควำมรับผิดชอบ ควำม
ซื่อสัตย์  และกำรเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีควำมเป็นประชำธิปไตย ท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นกัลยำณมิตร มีภำวะผู้น ำ 
กล้ำแสดงออก ภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็นคุณค่ำและร่วมพัฒนำ ภูมิปัญญำไทย มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

3.ได้มีกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรชุมชน กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรวิชำชีพ และจิตอำสำ โดย 
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอำสำ โดยใช้วิชำชีพสร้ำงประ
โยชน ให้กับชุมชนและสังคม 
4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. พัฒนำจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)   
2. พัฒนำผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพให้ ได้รำงวัลระดับภำค  ระดับชำติ  
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3. พัฒนำผลกำรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมให้ ได้ รำงวัลระดับภำค  ระดับชำติ  
4. เพ่ิมอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนให้มีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ 

4.1.4 ข ้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. พัฒนำผู้เรียนให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)   
2. ส่งเสริมกำรส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ในระดับชำติ โดยร่วมมือกับหน่วยงำน อ่ืนที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
3. ส่งเสริมกำรส่งนักเรียนไปแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม ในระดับภำค  ระดับชำติ โดยร่วมมือกับ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
4. จัดโครงกำร กิจกรรมที่ส่งเสริม จ ำนวนอัตรำส่วนผู้เรียนที่โรงเรียนฯเสริมสร้ำงและพัฒนำ ให้ มีสมรรถนะ

ในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระมีกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียนต่อกำร ประสบควำมส ำเร็จมี
สมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำรและประกอบอำชีพอิสระให้มำกข้ึน  
 
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
1) ด ้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  

สถำนศึกษำใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำร 
ตลำดแรงงำน มีกำรปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่  หรือกลุ่มวิชำเพ่ิมทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนโดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  

ในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำคุณภำพอยู ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 
โดยมีผลกำรประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  
1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย ่ำงเป ็นระบบ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  คะแนน 5 คะแนน 

1.1 เชิงปริมำณ -ประเภทวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมดมีกำรพัฒนำให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำง
เป็นระบบ 

1.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯได้รับควำมร่วมมือจำกมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย และสถำน

ประกอบกำรในกำรสนับสนุนให้ มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
2.กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือก ำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม ผลกำรประเมินอยู ่ใน
ระดับยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน  
 2.1 เชิงปริมำณ -สำขำวิชำหรือสำขำงำนที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  ปรับปรุงรำยวิชำ หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม 4 สำขำวิชำ จ ำนวน 4 สำขำวิชำ 

2.2 เชิงคุณภำพ -สำขำวิชำหรือสำขำงำนที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ปรับปรุงรำยวิชำ หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติมร้อยละ 100 
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2.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะเป็นประจ ำ  โดย
วิทยำกำรจำกส ำนักฝ่ำยกำรศึกษำมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย  ท ำให้ครูผู้สอนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
และมีทักษะในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
3.คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้สู ่กำรปฏิบัติ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน5 คะแนน  
 3.1 เชิงปริมำณ -แผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่มีคุณภำพเป็น จ ำนวน ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อ จัดกำรเรียนรู้ แบบฐำนสมรรถนะโดยเชิญ

วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญคือ มิสดรุณี  ขันโท นักวิชำกำรจำกส ำนักฝ่ำยกำรศึกษำ มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศ
ไทย  มำอบรมให้ กับครูผู้สอนในหัวข้อ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดท ำแผนกำรสอนฐำนสมรรถนะ 
4.กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู ้สู ่กำรปฏิบัติที่เน ้นผู ้เรียนเป ็นส ำคัญ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรประเมิน
อยู ่ ในระดับยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน   
 4.1เชิงปริมำณ -จ ำนวนครูผูส้อนที่จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและ
น ำไปใช้ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  20 คนจำกครูทั้งหมด 20  คน 

4.2 เชิงคุณภำพ -ครูผู้สอนที่จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน คิดเป็น ร้อยละ100 

4.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อจัดกำรเรียนรู้ แบบฐำนสมรรถนะโดยเชิญ
วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญคือ มิสดรุณี  ขันโท นักวิชำกำรจำกส ำนักฝ่ำยกำรศึกษำ มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศ
ไทย  มำอบรมให้กับครูผู้สอนในหัวข้อ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดท ำแผนกำรสอนฐำนสมรรถนะ 

2) ด ้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ  
สถำนศึกษำมีครูที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและมีจ ำนวนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือเป็นผู้

พร้อมทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและตำมหลักสูตร มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับกำรศึกษำ 
ตำมระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ำกับ ดูแลให้ครูจัด กำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  
 ในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ คุณภำพอยู ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 
โดยมีผลกำรประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  
 1.กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 
 1.1เชิงปริมำณ -จ ำนวนครูผูส้อนที่มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน 
จ ำนวน 20 คน  
            -จ ำนวนครูที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู ครบทุกรำยวิชำที่สอน จ ำนวน 20 คน จำกจ ำนวนครูทั้งหมด 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ100  
    -จ ำนวนครูที่จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
จ ำนวน 20 คน จำกจ ำนวนครูทั้งหมด 20 คน คิดเป็น ร้อยละ100 
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    -จ ำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหล่งกำรเรียนรู้ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวน 20 คน จำกจ ำนวนครูทั้งหมด 20 คน คิดเป็น ร้อยละ100  
    -จ ำนวนครูผู้สอนที่ท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนรู้  จ ำนวน 20 คน จำก
จ ำนวนครูทั้งหมด20 คน คิดเป็น ร้อยละ100  

1.2 เชิงคุณภำพ -ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภำพในกำรจัดกำรเร ียนกำรสอนร้อยละ100 
1.3 ผลสะท ้อน -สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับตำมหลักสูตร

และระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลกำรเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม 
สนับสนุนก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์  มีกำรปรับปรุงรำยวิชำหรือก ำหนด
รำยวิชำใหม่ หรือกลุ่ม วิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
2.กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 

2.1 เชิงปริมำณ  
1.ครูผู้สอนที่จัดท ำข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล จ ำนวน 20 คน 

     2.จ ำนวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสำรสนเทศหรือเอกสำรประจ ำชั้นเรียนรำยวิชำเป็นปัจจุบัน จ ำนวน 20 คน  
     3.จ ำนวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนให้มีประสิทธิภำพเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  จ ำนวน  20 
คน 
     4.จ ำนวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีกำรเสริมแรงให้ผู้เรียนมีควำมมุ่งม่ันในกำรเรียน จ ำนวน 20 คน 
     5. จ ำนวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรำยบุคคลด้ำนกำรเรียน และอ่ืน ๆ จ ำนวน 20 คน 
2.2 เชิงคุณภำพ -ครูผู้สอนที่มีคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน ร้อยละ 100  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
2.3 ผลสะท้อน -โรงเรียนฯได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อ จัดกำรเรียนรู แบบฐำนสมรรถนะโดยเชิญ

วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญคือ มิสดรุณี  ขันโท นักวิชำกำรจำกส ำนักฝ่ำยกำรศึกษำ มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศ
ไทย  มำอบรมให้กับครูผู้สอนในหัวข้อ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดท ำแผนกำรสอนฐำนสมรรถนะ 
3.กำรเข ้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ผลกำรประเมินอยู่ ในระดับ 
ปำนกลำง  คะแนน 2 คะแนน   

3.1 เชิงปริมำณ -ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 13 
ห้อง 

3.2 เชิงคุณภำพ -ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

3.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงผ่ำนใยแก้วน ำแสง ของ บริษัท CAT 
internet ที่ควำมเร็ว 200/20 Mbps 
3. ด ้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรบุคลำกรสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์  อำคำรสถำนที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรโรง
ฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำรแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ครุภัณฑ์  และงบประมำณ ของสถำนศึกษำที่มีอยู่
อย่ำงเต็มศักยภำพและมีประสิทธิภำพ  
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ในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ คุณภำพอยู่ในระดับ ดีเลิศ คะแนน 3.90 โดยมีผลกำร
ประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 

1. กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพผลกำรประเมินอยู ่ในระดับยอดเยี่ยมคะแนน 5 คะแนน  
1.1 เชิงปริมำณ:  

1. จ ำนวนครูผู้สอนที่จัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วมกำรพัฒนำวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 2562 มีครูที่บรรจุแล้ว 
จ ำนวน 19 คน ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ได้จัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วมกำร
พัฒนำวิชำชีพ  จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของครูผู้สอนทั้งหมด 

2. ครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
ปีกำรศึกษำ 2562 มีครูที่บรรจุแล้ว จ ำนวน 19 คน ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน  
ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของครูผู้สอนทั้งหมด 

3. จ ำนวนครูผู้สอนที่น ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำ วิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ปีกำรศึกษำ 2562 มีครูที่บรรจุแล้ว จ ำนวน 19 คน ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 1 คน รวมทัง้สิ้น 20 คน  
ได้น ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำ วิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ100 ของครูผู้สอนทั้งหมด  

4. จ ำนวนครูผู้สอนที่มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ 
ปีกำรศึกษำ 2562 มีครูที่บรรจุแล้ว จ ำนวน 19 คน ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน  
มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของครูผู้สอน
ทั้งหมด 

     5.   จ ำนวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับหรือ  
          เผยแพร่ปีกำรศึกษำ 2562 มีครูที่บรรจุแล้ว จ ำนวน 19 คน ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 

มีนวัตกรรมจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพที่ได้รับกำรยอมรับหรือเผยแพร่จ ำนวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ100 ของครูผู้สอนทั้งหมด 
1.2 เชิงคุณภำพ -ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ  
จ ำนวน 20  คน  คิดเป็นร้อยละ 100   อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

          1.3 ผลสะท ้อน - องค์กร หน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กำรยอมรับต่อสมรรถนะของครูผู้สอน 
 
2.กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส ่วนร ่วมผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน 

2.1 เชิงปริมำณ -ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
2.2 เชิงคุณภำพ -ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำน

กำรศึกษำของสถำนศึกษำจัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีคุณภำพอยู่ในระดับดีเลิศ 

2.3 ผลสะท ้อน -สถำนประกอบกำรที่ท ำควำมตกลงร่วมกันจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีควำมพึงพอใจ
ต่อ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในกำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม มำกกว่ำร้อยละ 80 มีค่ำควำมพึงพอใจ ในระดับดี 
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3.กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข ้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  
3.1 เชิงปริมำณ -มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำครบทุก

ฝ่ำยที่มีประสิทธิภำพ มีควำมเร็ว 200/20 Mbps 
3.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร

จัดกำรสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ ปำนกลำง 
3.3 ผลสะท ้อน -สถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่หลำกหลำย 

ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน โดยใช้ระบบโปรแกรมบริหำรสถำนศึกษำที่พัฒนำขึ้นเอง 
4.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ก ำลังพัฒนำ  
คะแนน 5 คะแนน 

4.1 เชิงปริมำณ 
    1.ร้อยละของสำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคี คิดเป็นร้อยละ 0 
    2.ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษำในระบบทวิภำคี คิดเป็นร้อยละ 0  

4.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี อยู่ในระดับก ำลังพัฒนำ 
4.3 ผลสะท ้อน  
    -โรงเรียนฯ ด ำเนินกำรอยู่ในช่วงกำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนต่ำงๆ 
5.กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน  
 5.1 เชิงปริมำณ -ทุกสำขำวิชำหรือสำขำงำนมีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คิดเป็น 
ร้อยละ100 
 5.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

  5.3 ผลสะท ้อน -องค์กรหน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ได้ แก่  สถำนประกอบกำรประเภทอุตสำหกรรมรถยนต์  สถำนประกอบกำรประเภทธุรกิจซื้อ 
ขำยรถจักรยำนยนต์  ธุรกิจขำยเครื่องจักรกล   ธุรกิจโรงงำนสมุด  ธุรกิจผลิตรองเท้ำบู้ท  และโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
6. อำคำรสถำนที่ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบัติกำร โรงฝ ึกงำนหรืองำนฟำร ์ม ผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ดีเลิศ คะแนน 4
คะแนน   
          6.1 เชิงปริมำณ -ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร หรือโรงฝึกงำนที่ได้รับกำรพัฒนำต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  
คิดเป็นร้อยละ79 

6.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำน
ฟำร์มอยู่ ในระดับ ดีเลิศ 

6.3 ผลสะท ้อน -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำน
ฟำร์ม มำกกว่ำร้อยละ 80 ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี  
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7. ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ดเีลิศ คะแนน 4 คะแนน 
7.1 เชิงปริมำณ -ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน ได้ แก่  ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ กำรคมนำคม ภำยใน

สถำนศึกษำ ระบบกำรสื่อสำรภำยใน และ ระบบรักษำควำมปลอดภัยได้รับกำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำ อย่ำงต่อเนื่อง 
7.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนอยู ่ในระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 

คะแนน 
7.3 ผลสะท ้อน -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนมำกกว่ำร้อยละ 80 ค่ำเฉลี่ยอยู่

ในระดับ ดเีลิศ 
8. แหล ่งเรียนรู ้และศูนยวิทยบริกำรผลกำรประเมินอยู ่ ในระดับ ปำนกลำง คะแนน 2 คะแนน 

8.1 เชิงปริมำณ -ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้ บริกำรแหล่งเรียนรู้ และศูนย์ วิทยบริกำร คิดเป็นร้อยละ 59 
8.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริกำร อยู่ในระดับ ด ี
8.3 ผลสะท ้อน -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริกำรร้อยละ80 ค่ำเฉลี่ยอยู่

ในระดับปำนกลำง 
9.ระบบอินเทอร ์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช ้งำนด ้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินอยู ่ ในระดับ
ปำนกลำง   
 9.1เชิงปริมำณ -ควำมเร็วของสัญญำณอินเทอร์เน็ต ที่ควำมเร็ว 200/20 Mbps และครอบคลุม พ้ืนที่ใช้งำน 
และสถำนศึกษำ 

9.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศ
ภำยในสถำนศึกษำ อยู่ในระดับ ปำนกลำง 

9.3 ผลสะท ้อน-ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่องำนด้ำนสำรสนเทศ
ภำยในสถำนศึกษำ มำกกว่ำร้อยละ 80 ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
10.กำรเข ้ำถึงระบบอินเทอร ์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ผลกำรประเมินอยู ่ ในระดับ
ปำนกลำง คะแนน 2 คะแนน  
 10.1เชิงปริมำณ -จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพ่ือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  13 ห้องจำก 13 ห้อง 

10.2 เชิงคุณภำพ 
   -ร้อยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคิดเป็น
ร้อยละ 80.00 

10.3 ผลสะท ้อน -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพ่ือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในชั้นเรียน มำกกว่ำ ร้อยละ 80 ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
ด ้ำนกำรน ำนโยบำยสู ่กำรปฏิบัติ  

สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญ ที่หน่วยงำนต้น
สังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมอบให้โดยควำมร่วมมือของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เรียน รวมทั้งกำรช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจำกผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน  
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          ในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ คุณภำพอยู ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 
คะแนน โดยมีผลกำรประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  
1.กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู ่ ระบบทวิภำคีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ก ำลังพัฒนำ 

1.1 เชิงปริมำณ 
    1.ร้อยละของสำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระบบทวิภำคีคิดเป็นร้อยละ 0 
           2.ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษำในระบบทวิภำคี คิดเป็นร้อยละ 0  

1.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี อยู่ในระดับก ำลัง
พัฒนำ 

1.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม   ด ำเนินกำรอยู่ในช่วงกำรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องใน
ด้ำนต่ำงๆ 
2.กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผลกำรประเมินอยู ่ในระดับยอดเยี่ยมคะแนน 5 คะแนน  
    2.1 เชิงปริมำณ  
       -ทุกสำขำวิชำหรือสำขำงำนมีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคิดเป็นร้อยละ100  
    2.2 เชิงคุณภำพ  
       -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน อยู่ในระดับยอดเยี่ยมคะแนน 5 
คะแนน  
    2.3 ผลสะท ้อน -องค์กร หน่วยงำนภำยนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำร ระดม
ทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่  สถำนประกอบกำรประเภทอุตสำหกรรมรถยนต์ สถำน
ประกอบกำรประเภทธุรกิจซื้อขำยรถจักรยำนยนต์  รถยนต์ ธุรกิจซื้อขำยเครื่องจักรกล โรงงำนท ำสมุด  
หน่วยงำนสังกัดสถำบันกำรศึกษำและสถำบันฝึกอบรม หน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำรเอกชน 
3. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 

3.1 เชิงปริมำณ 
    -จ ำนวนกิจกรรมในกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ จ ำนวน 20 กิจกรรม 

3.2 เชิงคุณภำพ 
    -ผลกำรประเมินและกิจกรรมกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

3.3 ผลสะท ้อน 
    -โรงเรียนฯ ได้รับกำรยอมรับจำกชุมชม จำกกำรให้บริกำรชุมชนและจิตอำสำ โดยได้รับควำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดี จำกหน่วยงำนภำยนอก เช่นกิจกรรมอำสำพัฒนำเป็นกิจกรรมจิตอำสำ เพ่ือผู้ด้อยโอกำสในด้ำนต่ำงๆ เช่นที่อยู่
อำศัย  ด้ำนกำรประกอบอำชีพ เป็นต้น  โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และหน่วยงำนอ่ืนใน
กำรจัดกรรมในครั้งนี้ 
4.ระบบอินเทอร ์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช ้งำนด ้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินอยู่ ในระดับ 
ปำนกลำง คะแนน 2 คะแนน  
 4.1เชิงปริมำณ 
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    -ควำมเร็วของสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่ควำมเร็ว 200/20 Mbps และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งำน และ
สถำนศึกษำ  
 4.2 เชิงคุณภำพ  
    -ผลกำรประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพ่ือกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยใน
สถำนศึกษำ อยู่ในระดับ ปำนกลำง  
 4.3ผลสะท ้อน  
    -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพ่ือกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยใน
สถำนศึกษำ มำกกว่ำร้อยละ 80 ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 
5.กำรเข ้ำถึงระบบอินเทอร ์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน ผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ 
ปำนกลำง คะแนน 2 คะแนน  
 5.1เชิงปริมำณ  
   -จ ำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 13 
ห้อง จำก 13 ห้อง  
 5.2เชิงคุณภำพ  
    -ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรที่มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ80.00 

5.3 ผลสะท ้อน 
    -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 
มำกกว่ำร้อยละ 80 ค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปำนกลำง 
 
4.2.2 จุดเด ่น  
     1.โรงเรียนฯ มีกำรศึกษำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ือกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุง หลักสูตรมีกำร
ประสำนงำนกับสถำนประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง ในกำรพัฒนำหรือกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรพัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะในสำขำงำนหรือรำยวิชำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้ เรี ยนมีสมรรถนะ
อำชีพสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน มีกำรใช้ หลักสูตรฐำน
สมรรถนะที่ได้จำกกำรพัฒนำและมีกำรติดตำม ประเมินผล และ ปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะที่ได้ จำกกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง  
      2.โรงเรียนฯ ด ำเนินกำรให้ครูผู้สอนมีกำรวิเครำะห์ หลักสูตรรำยวิชำ เพื่อก ำหนดหน่วยกำรเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น
สมรรถนะอำชีพ มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรเรียนรู้ สู่กำรปฏิบัติและกิจกรรมกำร
จัด กำรเรียนรู้ ที่มีกำรก ำหนดกำรใช้ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์  และเทคโนโลยีกำรจัดกำรเรียนที่ เหมำะสม และน ำมำใช้ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรวัดและประเมินผลตำม สภำพจริง ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่
หลำกหลำย 
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       3.โรงเรียนฯจัดให้ครูผู้สอนมีกำรจัดท ำข้อมูลผ้เรียนเป็นรำยบุคคลมีข้อมูลสำรสนเทศ เอกสำรประจ ำชั้น 
เรียนและรำยวิชำใช้เทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนให้มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ควำมมุ่งม่ันตั้งใจในกำรเรียน  
          4.โรงเรียนฯด ำเนินกำรให้มีระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพื่อส่งเสริมให้ครูเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน   ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสืบค้น และพัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนได้เต็มศักยภำพ  
           5.โรงเรียนฯจัดให้ครูผ้สอนจัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพ ได้ รับกำรพัฒนำ
ตำมแผนพัฒนำตนเองและกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพ มีกำรน ำผลกำรพัฒนำตนเองมำใช้  ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ   
          6.โรงเรียนฯจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นส ำหรับกำรบริหำร  มีระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำร มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีประสิทธิภำพและมีกำรพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรบริหำรจัดกำร 
          7.โรงเรียนฯด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้  โรงฝึกงำน และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและเพียงพอต่อกำร
ใช้งำนของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำร เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
          8.โรงเรียนฯมีกำรบริหำรจัดกำรระบบสำธำรณูปโภค ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ ระบบคมนำคม 
ระบบกำรสื่อสำร รวมทั้งกำรจัดระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ืออ ำนวยประโยชน์ 
ส ำหรับให้ บริกำรทำงกำรศึกษำ นักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริกำรในโรงเรียน 
         9.โรงเรียนฯมีกำรบริหำรจัดกำร กำรบริกำรชุมชน กำรบริกำรวิชำกำร กำรบริกำรวิชำชีพ และจิตอำสำ โดย
กำรมีส่วน ร่วมของผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน และส่งเสริม ให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอำสำโดยใช้
วิชำชีพสร้ำงประโยชน์ ให้ กับชุมชนและสังคม 
 
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ  

1. เพ่ิมจ ำนวนสำขำวิชำหรือสำขำงำนมีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบอำชีพในปัจจุบัน  
4.2.4 ข ้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  

1. ด ำเนินกำรให้สำขำวิชำหรือสำขำงำนมีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือ
ก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติมอย่ำงต่อเนื่อง 

2. พัฒนำกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคลำกรครูผู้สอนให้เพียงพอกับจ ำนวนผู้เรียน  
3. จัดโครงกำร กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ ครูมีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน หรือจัดหำครูที่มี

คุณสมบัติดังกล่ำวมำเพ่ิมเติม  
4. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และจัดกิจกรรมโครงกำรให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนให้มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส ำคัญทุกรำยวิชำที่สอน  
5. ควบคุมก ำกับติดตำมและจัดกิจกรรมโครงกำรให้ควำมรู้แก่ครูผู้สอนให้มีจัดกำรเรียนกำรสอน สอนตรงตำม

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มีกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริง 
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6. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และจัดกิจกรรมโครงกำรให้ ควำมรู้ แก่ ครูผู้สอนให้ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ และแหล่งเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียน กำรสอน  

7. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และจัดกิจกรรมโครงกำรให้ ควำมรู้ แก่ครูผู้สอนให้สำมำรถท ำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และแก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้  

8. ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร ้ำงสังคมแห ่งกำรเรียนรู ้  
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์  
1.ด ้ำนควำมร ่วมมือในกำรสร ้ำงสังคมแห ่งกำรเรียนรู ้  
  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆในกำรจัดกำรศึกษำกำรจัดทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้  กำรบริกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้   

ในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ คุณภำพอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 4.80 โดยมี
ผลกำรประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้ 
1. กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 

1.1 เชิงปริมำณ  
1.จ ำนวนครูผู้สอนที่จัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วม กำรพัฒนำวิชำชีพ จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ100 
ของครูผู้ สอนทั้งหมด  
2.จ ำนวนครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของ
ครูผู้สอนทั้งหมด 
3.จ ำนวนครูผู้สอนที่น ำผลจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของครูผู้สอนทั้งหมด 

 1.2 เชิงคุณภำพ -ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ ร้อยละ100 อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  
  1.3 ผลสะท ้อน -องค์กร หน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กำรยอมรับต่อสมรรถนะ    ของครูผู้สอน 
2.กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส ่วนร ่วมผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ดีเลิศ คะแนน 4 คะแนน 

2.1 เชิงปริมำณ -ร้อยละของครูและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรสถำนศึกษำร้อยละ 79 
2.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
2.3 ผลสะท ้อน -องค์กร หน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำร บริหำรสถำนศึกษำ 

ได้แก่ โรงเรียนฯได้รับควำมร่วมมือจำกชุมชน ครู ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  ครู ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
3.กำรบริหำรจัดกำรข ้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำผลกำร ประเมินอยู่ในระดับ 
ปำนกลำง คะแนน 2 คะแนน  

3.1 เชิงปริมำณ -มีระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงส ำหรับบริหำรจัดกำร ภำยใน สถำนศึกษำครบทุก
ฝ่ำยที่มีประสิทธิภำพ 
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3.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ปำนกลำง 

3.3 ผลสะท ้อน -สถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่หลำกหลำย 
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
 
4.กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผลกำรประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คะแนน 5
คะแนน  
 4.1เชิงปริมำณ -ทุกสำขำวิชำหรือสำขำงำนมีกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ
100 

4.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและข้อมูลกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

4.3 ผลสะท ้อน -องค์กร หน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่สถำนประกอบกำรประเภทอุตสำหกรรมรถยนต์รถจักรยำนยนต์ สถำนประกอบกำร
ประเภทธุรกิจขำยเครื่องจักรกล  ธุรกิจโรงงำนสมุด  ธุรกิจผลิตรองเท้ำบู้ท  โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล
แห่งประเทศไทย  หน่วยงำนสังกัดสถำบันกำรศึกษำและสถำบันฝึกอบรม หน่วยงำนรำชกำร สถำนประกอบกำร
เอกชน 
5.กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ ผลกำรประเมินอยู ่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนน 

5.1 เชิงปริมำณ -จ ำนวนกิจกรรมในกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ จ ำนวน 20 กิจกรรม 
5.2 เชิงคุณภำพ -ผลกำรประเมินและกิจกรรมกำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำอยู่ ในระดับ ยอดเยี่ยม 
5.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯ ได้รับกำรยอมรับจำกชุมชม จำกกำรให้บริกำรชุมชนและจิตอำสำ โดยได้รับควำม

ร่วมมือเป็นอย่ำงดี จำกหน่วยงำนภำยนอก เช่นกิจกรรม อำสำพัฒนำ เป็นกิจกรรมจิตอำสำ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกำสในด้ำนต่ำงๆ เช่นที่อยู่อำศัยด้ำนกำรประกอบอำชีพ เป็นต้น  โดยอำศัยควำมร่วมมือจำก ผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน และหน่วยงำน อ่ืนๆในกำรจัดกิจกรรม 
 
2.ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์  งำนสร ้ำงสรรค ์  งำนวิจัย  
 สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  งำนวิจัย ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชนได้ตำม
วัตถุประสงค์  และเผยแพร่สู่สำธำรณชนในภำพรวมผลสัมฤทธิ์ ตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ คุณภำพอยู่ ในระดับ
คะแนน ดี  

โดยมี ผลกำรประเมินตำมรำยกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ดังนี้  
1.ผลงำนของผ ู้เรียนด ้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร ้ำงสรรค ์  หรืองำนวิจัย ผลประเมินอยู ่ในระดับ ปำน
กลำง คะแนน 2 คะแนน 
 1.1 เชิงปริมำณ -จ ำนวนผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งำนสร้ำงสรรค์หรือ งำนวิจัยในปีกำรศึกษำ 
2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้น18 ผลงำน 
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 1.2 เชิงคุณภำพ -โรงเรียนฯ ด ำเนินกำรให้ผู้เรียนจัดท ำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  
ในสถำนศึกษำและน ำผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ไปประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสื่อกำรเรียนรู้ได้รับรำงวัล  มีคุณภำพอยู่ 
ในระดับปำนกลำง 
           1.3 ผลสะท้อน -ผลงำน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ที่เกิดจำกควำมรู้ ของผู้เรียนที่ได้รับกำรสอนจำกคณะครู  
สำมำรถใช้งำนได้จริง เป็น ที่ยอมรับ และท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจร่วมกัน พร้อมวำงแผน พัฒนำต่อยอดผลงำน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของผู้เรียนในรุ่นต่อไป  
2.กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คะแนน 5 คะแนนคิดเป็นร้อยละ80.00 ของ
ครูผู้สอน 
2.1 เชิงปริมำณ 

1. จ ำนวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำตรงตำมสำขำวิชำที่สอน  จ ำนวน16คน คิดเป็นร้อยละ80.00 ของ
ครูผู้สอน   

2. จ ำนวนครูที่มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ครบทุกรำยวิชำที่สอน 16 คน จำกจ ำนวนครู ทั้งหมด 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ80.00 ของครูผู้สอน 

3. จ ำนวนครูที่จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย 
จ ำนวน 20 คน จำกจ ำนวนครู ทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ของ ครูผู้สอน  

4. จ ำนวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และแหล่งกำรเรียนรู้ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวน 20 คน จำกจ ำนวนครู ทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของ ครูผู้สอน 

5. จ ำนวนครูผู้สอนที่ท ำวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพจัดกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำรเรียนรู้  จ ำนวน 16 คน จำก
จ ำนวนครู ทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของ ครูผู้สอน 

2.2 เชิงคุณภำพ -ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำร สอน ร้อยละ 80.00 
2.3 ผลสะท ้อน -โรงเรียนฯได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยวิชำกำร ครูผู้สอน วิทยำกรจำกฝ่ำยกำรศึกษำ 
มูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย และสถำนประกอบกำรในกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำหลักสูตรฐำน
สมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ 
4.3.2 จุดเด ่น  
 1.กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ ครูผู้สอนจัดท ำแผนพัฒนำตนเองและเข้ำร่วม  กระบวนกำรพัฒนำ
วิชำชีพ ได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเองและกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพมีกำรน ำผลกำรพัฒนำตนเองมำใช้ ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีผลงำนจำกกำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ ผลงำน หรือนวัตกรรม ได้รับกำร
ยอมรับ หรือเผยแพร่   
 2.กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำผู้บริหำรจัดให้ มีข้อมูลพ้ืนฐำนที่
จ ำเป็น ส ำหรับกำรบริหำร  โรงเรียนฯ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร บริหำรจัดกำร มีกำรใช้ เป็นข้อมูล 
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีประสิทธิภำพ และ มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือใช้ ในกำรบริหำรจัดกำร 
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 3.กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ในกำรระดม
ทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ ในด้ำนครูพิเศษ ครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถำน
ประกอบกำร ด้ำนงบประมำณ ทุนกำรศึกษำ วัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 4.กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรกำรบริกำรชุมชน บริกำรวิชำกำร กำรบริกำร
วิชำชีพและจิตอำสำโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้ บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น ผู้มี
จิตอำสำโดยใช้วิชำชีพสร้ำงประโยชน์ ให้กับชุมชนและสังคม 
4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วมผลกำรประเมินอยู่ ในระดับ ดีเลิศควรเพ่ิมเติมในกำรใช้
นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

2. กำรแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมควรได้รับกำรพัฒนำให้ ได้ รับรำงวัลเพิ่มในระดับชำติ 
4.3.3 ข ้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
2. ส่งเสริมกำรส่งนักเรียนไปแข่งสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมในระดับชำติ 
3. หน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือเข้ำร่วมในระดับที่สูงขึ้น 

 
ตำรำง สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได ้

มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 87.46 

ประเด็นที่ 1.1 ด้ำนควำมรู้ 87.92 

ประเด็นที่ 1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 87.92 

ประเด็นที่ 1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 86.54 

มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำ 89.29 

ประเด็นที่ 2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 72.00 

ประเด็นที่ 2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 100.00 

ประเด็นที่ 2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 88.00 

ประเด็นที่ 2.4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 97.14 

มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 77.50 

ประเด็นที่ 3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 77.50 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

คะแนนที่ได ้

ประเด็นที่ 3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 77.50 

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 84.75 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 
69.99) ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 5  
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ 

 
ให้สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน ตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ดังนี้  
5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม 
สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ จ ำนวน 5 ด้ำน 25 ข้อกำรประเมิน ดังนี้  
5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
กำรประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ ที่เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำคุณภำพ 

ทำงวิชำกำรทักษะและกำรประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.1  
ตำรำงท่ี 5.1 ผลกำรประเมินด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศกึษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำร  
                ประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำร หรือ
กำรประกอบอำชีพอิสระ 

2 ปำนกลำง 3 6 

4 
ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 

2 ปำนกลำง 3 6 

5 ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 2 ปำนกลำง 2 4 

6 ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำน
อำชีวศึกษำ (V-NET) 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 กำรมีงำนท ำและศึกษำต่อของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 5 ยอดเยี่ยม 15 75 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 226 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 90 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

 
5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบ มีกำร

พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุงรำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนดรำยวิชำเพ่ิมเติม และมีกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    และน ำไปใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรำกฏผลดัง
ตำรำงที่ 5.2  
ตำรำงท่ี 5.2 ผลกำรประเมินด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็น  
                รำยกำรประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
  

5 
 

1.1 
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็น
ระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 
กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รำยวิชำ หรือปรับปรุงรำยวิชำเดิม หรือก ำหนด
รำยวิชำเพ่ิมเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. กำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  

5 
 

2.1 คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

2.2 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญและน ำไปใช้ใน กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 50 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 100 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

 
5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำครูผู้สอนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรจัดกำร

เรียนรู้ ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง สำยงำนครูผู้สอน และผู้บริหำรสถำนศึกษำมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.3  
ตำรำงท่ี 5.3 ผลกำรประเมินด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำร 
                ประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภำพ 

1. ครูผู้สอน 
  

10 
 

1.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

1.2 กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  

10 
 

2.1 กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 5 20 

2.2 กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำร 2 ดีเลิศ 5 10 
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ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 
น้ ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ
คะแนน) 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภำพ 

บริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 70 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 70 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  

 
5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนประกอบกำร บุคคล ชุมชน องค์กรต่ำง ๆ มีส่วนร่วมใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือยกระดับ
และพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.4  
ตำรำงท่ี 5.4 ผลกำรประเมินด้ำนกำรมีส่วนร่วมโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน  

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 2 ยอดเยี่ยม 6 12 

2 กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 32 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 64 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
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5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อำคำรสถำนที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติกำร แหล่งกำรเรียนรู้ โรงฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมพร้อมและเพียงพอ
ต่อกำรใช้งำนของผู้เรียนหรือผู้รับบริกำรเอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำผลดังตำรำงที่ 
5.5  
ตำรำงท่ี 5.5 ผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยพื้นฐำนโดยภำพรวมและจ ำแนกเป็นรำยกำรประเมิน 

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 
(ค่ำน้ ำหนักXค่ำ

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

1 
อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรง
ฝึกงำน หรืองำนฟำร์ม 

4 ยอดเยี่ยม 2 8 

2 ระบบสำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน 4 ยอดเยี่ยม 2 8 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร 2 ยอดเยี่ยม 2 4 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำน
สำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ 

2 ยอดเยี่ยม 2 4 

5 
กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

2 ยอดเยี่ยม 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน 28 

ร้อยละของคะแนน ด้ำนที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 56 

สรุป ระดับคุณภำพสถำนศึกษำ ด้ำนที่ 5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
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5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 
สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำทั้ง 5 ด้ำน ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5.6  

ตำรำงท่ี 5.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำจ ำแนกเป็นรำยด้ำน  

ที ่ ด้ำนกำรประเมิน 
ค่ำ 

น้ ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จำกกำรประเมิน 

แต่ละด้ำน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จำกกำรประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ ำหนักคะแนน
ของด้ำน) / คะแนนรวมของด้ำน 

1 ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 50 226 (226 x 50) / 250 = 45.00 

2 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 10 36 (36 x 10) / 50 = 7.20 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ 20 60 (60 x 20) / 100 = 12.00 

4 กำรมีส่วนร่วม 10 36 (36 x 10) / 50 = 7.00 

5 ปัจจัยพื้นฐำน 10 36 (50 x 10) / 50 = 7.00 

ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม 386 78.00 

สรุป ระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปำนกลำง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก ำลังพัฒนำ (น้อยกว่ำร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6  
แผนพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
 

ประเด็นกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ  
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
3.3 ด้ำนกำรส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบกำร 

1. โครงกำรอบรมเพ่ือพัฒนำหลักสูตรรำยวิชำฐำน
สมรรถนะ  
2. โครงกำรนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
3. โครงกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร 

 
 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลงช่ือทีมงานจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
(Self-Assessment Report : SAR 2019) 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผู้จัดท า ลงช่ือ 
1 มาสเตอร์สุทิน รังเพีย ผู้พิมพ์รายงาน  

2 มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย ผู้ช่วยจัดพิมพ์รายงาน  
3 มิสพรทิพย์ วิภา ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร คนที่ 1  

4 มิสสุภัทรา สิงห์ทอง ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร คนที่ 2  

 
 
 
 

 รับทราบและอนุมัติให้จัดพิมพ์ 
 
ลงชื่อ 
            (ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี) 

                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
        วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
 

 



การลงนามอนมุัติโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ประชุม ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ปีการศึกษา 2562 และอนุมัตติามวาระดังกล่าว  
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