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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2555 
ตอนที ่1  

สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทัว่ไปของสถานศึกษา 

 ช่ือสถานศึกษา     โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม    รหสัสถานศึกษา    48100014 
ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้ง วนัท่ี   1   เดือน    มิถุนายน  พ.ศ. 2544     

ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี    107    หมู่ท่ี    5       
แขวง/ต าบล        เวนิพระบาท          เขต/อ าเภอ      ท่าอุเทน 
จงัหวดั     นครพนม               รหสัไปรษณีย ์       48120 
โทรศพัท ์    042-050027-8                 โทรสาร     042-050028 
E-mail :   atsn@atsn.ac.th      Website :    www.atsn.ac.th 

ตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดั     นครพนม    เขต(ท่ี)   2 
2.ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ  สังคม  ชุมชนบริเวณสถานศึกษา 

บา้นปากทวย  หมู่ท่ี  5  ต าบลเวนิพระบาท  อ าเภอท่าอุเทน  จงัหวดันครพนม  เป็นท่ีราบลุ่มมีป่าไม้
สลบัทุ่งนา  เม่ือ พ.ศ.  2475  เร่ิมแรกในการก่อตั้งหมู่บา้นมาอยูริ่มปากน ้าทวย  ซ่ึงไหลลงสู่แม่น ้าโขง  จึงได้
เรียกช่ือหมู่บา้นวา่  บา้นปากทวย  ต่อมาไดเ้กิดน ้าท่วมบริเวณบา้นปากทวยเป็นประจ า  เม่ือ พ.ศ.  2481  จึง
ไดย้า้ยจากริมปากน ้าทวยมาอยูใ่นท่ีตั้งขา้งวดัป่า  คือ  วดัใหม่ชยัภูมิปัจจุบนั  และเม่ือปี พ.ศ.  2490  ไดจ้ดัตั้ง
เป็นหมู่บา้นท่ี  13  ของหมู่บา้นรามราช  ทางกรมทางหลวงไดม้าตั้งช่ือป้ายบา้นใหใ้หม่เป็นบา้นปากทวยมา
จนถึงทุกวนัน้ี  ต่อมาไดข้ึ้นกบัต าบลเวนิพระบาท  หมู่ท่ี  5  มีผูใ้หญ่บา้นคนแรก  ช่ือ  นายกมล  พงษภ์กัดี    
ต่อมากระทรวงมหาดไทยไดแ้ต่งตั้งหมู่บา้นปากทวยเป็นหมู่บา้น  อพป.  ปี พ.ศ.  2514   
    
 บา้นปากทวย  หมู่ท่ี  5  อยูห่่างจากจงัหวดันครพนม  ระยะทางประมาณ  19  กิโลเมตร  และห่างจาก
อ าเภอ 
ท่าอุเทน  ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นท่ีราบลุ่มสลบัป่าไมแ้ละทุ่งนา  มี
อาณาเขตติดต่อ  คือ 
 ทิศเหนือ   จรดกบับา้นธาตุ  ต าบลโนนตาล 
 ทิศใต ้    จรดกบับา้นเชียงยนื  หมู่ท่ี  4 
 ทิศตะวนัออก   จรดกบัแม่น ้าโขง  ตรงขา้มกบับา้นโพนค า  สปป.ลาว 
 ทิศตะวนัตก   จรดกบับา้นนาสีดา  หมู่ท่ี  6 
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แบ่งพืน้ที ่ ดังนี้ 
 พื้นท่ีทั้งหมดของหมู่บา้น  ประมาณ  4,882  ไร่ 
 พื้นท่ีอาศยั   ประมาณ     220  ไร่ 
 พื้นท่ีทางการเกษตร  ประมาณ   2,199  ไร่ 
 พื้นท่ีสาธารณะ   ประมาณ      54  ไร่ 
 พื้นท่ีป่าชุมชน   ประมาณ      24  ไร่ 
ประชากรและภาษา 
 ปัจจุบนับา้นปากทวย  หมู่ท่ี  5  มีประชาการทั้งหมด  จ  านวน  215  ครัวเรือน  รวมทั้งครอบครัวคน
ลาว จ านวน  3  ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งส้ิน  1,129  คน  แยกเป็นชาย  548  คน  เป็นหญิง  581  คน   
 ภาษาท่ีนิยมใชใ้นทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  ญอ้  ภูไท  ทอ้งถ่ิน  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาลาวบางส่วน 
อาชีพและรายได้ 
 อาชีพหลกั  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าสวน 

อาชีพรอง  ปลูกพืช  เล้ียงสัตว ์ การประมงจากแม่น ้าโขง  ทอผา้พื้นเมือง  ผา้มุก   
กลุ่มท าหมวก  กลุ่มท าแหนม   
รายไดป้ระชากรโดยเฉล่ีย / ครอบครัว / ปี  ประมาณ  35,000  บาท 
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3.ประวตัิสถานศึกษา 
     โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม ก่อตั้งข้ึนโดยภราดาวจิารณ์  ทรงเส่ียงชยั  เป็นโรงเรียน 
ล าดบัท่ี 14 ในจ านวน 14  โรงเรียน  ท่ีสังกดัมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัเปิดท าการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ ประเภทวชิาอุตสาหกรรม จ านวน 4 สาขาวชิา ใน 4 สาขา
งาน  คือ สาขางานยานยนต ์สาขางานเคร่ืองมือกล สาขางานเช่ือมโลหะและสาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่ง
ภายใน ด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนกัเรียนชายผูย้ากจนและดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ท่ีจบ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จ านวนไม่เกิน 160 คน เขา้เป็นนกัเรียน
ประจ าท าการเรียนในหลกัสูตรปกติและมีหลกัสูตรพิเศษส าหรับชาวบา้นในพื้นท่ีและชุมชนใกลเ้คียง 
รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบา้น เช่น  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหไ้ดรั้บการ
พฒันาตนเองตามศกัยภาพและความสนใจ โดยท่ีนกัเรียนทุกคนไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

      ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ไดเ้ปิดท าการเรียนการสอนในหลกัสูตรพิเศษ 1 ปี 
โดยใชช่ื้อวา่ “ศูนยฝึ์กอาชีพอสัสัมชญันครพนม”  ในปีการศึกษา  2544  โดยนายเทพอวยชยั  ศรัยกิจ เป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ไดด้ าเนินการขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีน้ีเอง
ศูนยฝึ์กอาชีพอสัสัมชญันครพนม ไดรั้บการจดัตั้งเป็นโรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขท่ี  นพ.4/2544     
โดยใชช่ื้อโรงเรียนวา่   “โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม”  มาจนถึงปัจจุบนั   

ปัจจุบนัมี ภราดาอาวุธ   ศิลาเกษ เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน บริหารงานโดยยึดหลกัจิตตารมณ์ของ
ท่านนกับุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีผา่น
มา ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ไดร่้วมกนัทุ่มเททั้งก าลงักาย ก าลงัใจและก าลงัความคิด เพื่อท่ีจะ
พฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพ กา้วทนัโลกปัจจุบนัตามศกัยภาพ โดยมุ่งเนน้ท่ีจะผลิตแรงงานท่ีดี มีคุณภาพ ให้
เป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคม 
ปรัชญา 
   1.  จุดมุ่งหมายของชีวติ คือ การรู้จกัสัจธรรมความจริงและการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนัเป็นบ่อเกิด
แห่งชีวติ 
            2.  มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน   ความอุตสาหะวริิยะเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ(LABOR OMNIA 
VINCIT ) 
วสัิยทัศน์   
                บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล  พฒันาบุคลากร ผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพ และมีความสุข  
ตามจิตตารมณ์นกับุญหลุยส์ 
พนัธกจิ 
            1.พฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานสากล 
 2.พฒันาบุคลากรตามมาตรฐานวชิาชีพ  
 3.พฒันาการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
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 4.สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 
เป้าหมายของสถานศึกษา 
              1. ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวชิาชีพมีความรู้ ทกัษะ คุณสมบติัและประสบการณ์วชิาชีพตาม
หลกัสูตร 
 2. ผูเ้รียนยดึมัน่ในสัจธรรม มีวริิยะอุตสาหะรับผดิชอบต่อสังคม(FSG). 
 3. สถานศึกษามีหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
 4. สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามเกณฑ์ 
 5. สถานศึกษาใหก้ารบริการวชิาชีพสู่สังคม 
 6. สถานศึกษามีนวตักรรมและการวจิยั 
 7. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและการจดัการสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 8. สถานศึกษาด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และจุดเนน้และจุดเด่นของ
สถานศึกษา 
 9. สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผูเ้รียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
 10. นกัเรียนมีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
 11. สถานศึกษามีการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 12. สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 
 13. การจดัการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามหลกัธรรมาภิบาล 
 14. สถานศึกษาสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัเครือข่ายในการพฒันาการศึกษา
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แผนภูมโิครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 

  -งานบริหารฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

คณะกรรมการทีป่รึกษาผู้อ านวยการ 

ฝ่ายธุรการ/การเงนิ 

 

ฝ่ายกจิการนักเรียน 

 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการการศึกษามูลนธิิฯ 

รองผู้อ านวยการ 

 

- งานบริหารฝ่ายวชิาการ 

- งานหลกัสูตรและการเรียนการสอน    
- งานวดัผลและประเมินผล 

- งานนิเทศภายใน  
-งานศูนยว์จิยั พฒันานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ ์

- งานสาขาวชิาสามญั-สมัพนัธ์ 
- งานสาขาวชิาเคร่ืองกล 

- งานสาขาวชิาเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 

- งานสาขาวชิาโลหะการ 
- งานสาขาวชิาการก่อสร้าง 
 

 

 

 

-งานบริหารฝ่ายบริหารทัว่ไป 

-งานอาคารสถานท่ี 

-งานยานพาหนะ 

-งานศูนยว์ทิยบริการ 

 

-งานบริหารส านกังานผูอ้  านวยการ 

-งานนโยบายและแผน 

--งานการเงินและบญัชี 

-งานจดัซ้ือ 

-งานพสัดุและครุภณัฑ ์

-งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์

-งานทะเบียน/สารบรรณ 

-งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

 

 

-งานบริหารแผนกปกครอง 

-งานระเบียบวนิยั 

-งานแนะแนว 

-งานสภานกัเรียน 

 

ฝ่ายวชิาการ 

 -งานบริหารฝ่ายนกัเรียนประจ า 

-งานระเบียบวนิยั 

-งานโภชนาการ 

-งานพฒันาศกัยภาพ 

 

แผนกปกครอง 

 

แผนกกจิกรรม 

 -งานบริหารแผนกกิจกรรม 

-งานกีฬา 

-งานลูกเสือ-นกัศึกษาวชิาทหาร 

-งานอภิบาล 

-งานดนตรี 

-งานกิจกรรมพิเศษ 

-งานพฒันาสงัคม 

-งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต 

กรรมการบริหารมูลนธิิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

สมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้อ านวยการ 

 

ผู้จดัการ 

ฝ่ายนักเรียนประจ า 

 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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5. คณะกรรมการบริหารตามตราสารจัดตั้งของสถานศึกษาก าหนด 
ท่ี  ช่ือ-สกุล  ต าแหน่งในคณะกรรมการ  ระยะเวลาการด ารง

ต าแหน่ง 
1 บาทหลวงสุพล  ยงบรรทม  ผูท้รงคุณวุฒิ พฤษภาคม  2555 
2 นายธนชยั   ฑีฆธนานนท์  ผูท้รงคุณวุฒิ พฤษภาคม  2555 
3 นายปิยะชยั  โชติวฒิุมนตรี  ผูท้รงคุณวุฒิ  พฤษภาคม  2555 
4 นายยทุธยง  เสววิฒัน์  ผูท้รงคุณวุฒิ พฤษภาคม  2555 
5 นายพิชิตพล  บูระพนัธ์  ผูแ้ทนผูป้กครอง พฤษภาคม  2555 
6 นายสมสมยั  เสวยีววงษ ์  ผูแ้ทนครู พฤษภาคม  2544 
7 นายอาวธุ  ศิลาเกษ  กรรมการ/เลขานุการ พฤษภาคม  2553 
6. จ านวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอืน่ ๆ  

(ปีทีจั่ดท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วชิาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ
ศษ

 

มี ไม่
มี 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโท
 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว่
า

ปริ
ญญ

าต
รี 

ผูรั้บใบอนุญาต/
ผูอ้  านวยการ 

1 - 1 1 - - 1 - - 

ผูจ้ดัการ 1 - 1 1 - - 1 - - 
ครู 17 17 - 13 4 - 3 14 - 

บุคลากรทางการศึกษา -         

บุคลากรสนบัสนุน -         

รวม 19 17 2 15 4 - 5 14 - 
ครู    หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุใหเ้ป็นครูในสถานศึกษา 
ครูพิเศษ   หมายถึง  ครูท่ีมีสัญญาจา้งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่  9  เดือน 
บุคลากรทางการศึกษา   หมายถึง  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีบรรณารักษ ์ งานแนะแนว      งานเทคโนโลยกีารศึกษา 

งานทะเบียนวดัผล  และงานบริหารงานทัว่ไป 
บุคลากรสนบัสนุน  หมายถึงบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา  นอกเหนือจากครู   และบุคลากร

ทางการศึกษา 
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จ าแนกครูตามสาขาวชิา/สาขางาน 

สาขาวชิา/สาขางาน 
จ านวน
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ
วชิาชีพ 

วุฒิการศึกษา 

ครู
ปร

ะจ
 า 

ครู
พิเ
ศษ

 

มี ไม
่ มี 

ปริ
ญญ

าเอ
ก 

ปริ
ญญ

าโ
ท 

ปริ
ญญ

าต
รี 

ต ่า
กว

า่
ปริ

ญญ
าต
รี 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิา เคร่ืองกล 
สาขางาน ยานยนต ์

 
3 3 - 2 1 - - 3 - 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิา เคร่ืองมือกลและซ่อม
บ ารุง 
สาขางาน เคร่ืองมือกล 

 
3 

3 - 2 1 - - 3 - 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาโลหะการ 
สาขางานเช่ือมโลหะ 

 
3 3 - 2 1 - 1 2 - 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
สาขาวชิาการก่อสร้าง 
สาขางานเคร่ืองเรือนและตกแต่ง
ภายใน 

 
2 

2 - 2 - - 1 1 - 
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7. จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามหลกัสูตร ประเภทวชิา/สาขาวชิา/สาขางาน และช้ันปี   
(ปีทีจั่ดท ารายงาน ส ารวจ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

หลกัสูตร/ประเภทวชิา 
ช้ันปี รวม 

1 2 3 
ผูเ้รียนรวมทั้งสถานศึกษา     
ปวช. 41 40 41 122 

ปวช.  แยกตามประเภทวชิา           
- ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 41 40 41 122 
รวม 41 40 41 122 
     
  
8. เกยีรติประวตัิของสถานศึกษา  

1. เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาใหก้บัเด็กยากจน และดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ใหไ้ดรั้บการศึกษา
โดยไม่หวงัผลก าไร 

2. ร่วมกบัทางอ าเภอท่าอุเทน จดัท าเรือไฟ เขา้ร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรั้บรางวลั 
รองชนะเลิศ อนัดบั 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม 
ประจ าปี 2546 

3. ร่วมกบัทางอ าเภอท่าอุเทน จดัท าเรือไฟ เขา้ร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรั้บรางวลั 
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม ประจ าปี 2547 

4. ผา่นการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 
2547 

5. ผา่นการคดัเลือกเป็นตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่งรถประหยดัน ้ามนัเขา้ร่วมแข่งขนัใน
ระดบัประเทศ ท่ีกรุงเทพฯมหานคร ปี 2550 

6. ผา่นการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 
2551 

7. ผา่นการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2551 

8. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 การแข่งขนักีฬาฟุตบอลเวนิพระบาทเกมส์ ประจ าปี พ.ศ. 2544 จดั
โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวนิพระบาท 

9. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การแข่งขนักีฬาฟุตบอลเวนิพระบาทเกมส์  ประจ าปี พ.ศ. 2545 จดัโดยองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเวินพระบาท 
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10. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเซปักตะกร้อ วนัวชิาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจ าปี 2549 
11. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1 การแข่งขนัทกัษะวชิาชีพช่างยนต ์งานมหกรรมการศึกษาเอกชน 

จงัหวดันครพนม ประจ าปี 2550 
12. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  การแข่งขนัเซปักตะกร้อ รุ่นอาย ุ18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน 

จงัหวดันครพนม ประจ าปี 2550 
13. ผา่นการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 

2551 
14. ผา่นเขา้รอบ 4 ทีมสุดทา้ย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอสัสัมชญันครราชสีมา 

ในการแข่งขนักีฬาครูสัมพนัธ์ 2008 คร้ังท่ี 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี พ.ศ. 2551  

15. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี  6  ระหวา่งวนัท่ี  1-8 เมษายน 2552  
ไดร้างวลัอนัดบัท่ี  4 

16. รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัฟุตบอลเยาวชนโคก้คพั  คร้ังท่ี  15  ระหวา่งวนัท่ี  3-18 สิงหาคม 2552  ณ  
สนามกีฬากลางจงัหวดันครพนม  (ร่วมกบัโรงเรียนโคตรบูรณ์) 

17. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี  12  ระหวา่งวนัท่ี  27-29 ตุลาคม 2552  
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา  ไดรั้บรางวลั  1   เหรียญเงินในการแข่งขนัวิง่ 200  เมตร  
และ  2  เหรียญทองแดงในการแข่งขนัวิง่  100  เมตรและ  1,500  เมตร 

18. ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวนัเอดส์โลก  ระดบัอ าเภอโดยโรงพยาบาลอ าเภอท่าอุ        
        เทน  ณ วดัโพธ์ิชยั  อ าเภอท่าอุเทน  วนัท่ี  3  ธนัวาคม  2552      
19. นาย   สวสัด์ิ  อาซองไดรั้บรางวลัชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ  งานแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ  คร้ัง                 
       ท่ี 24  ระดบัภาค   วนัท่ี  5-6 สิงหาคม  2554  ณ  สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัอุบลราชธานี      
       และเป็นตวัแทนระดบัภาค เขา้ไปแข่งขนัในระดบัประเทศ 
20. นายชยัณรงค ์  จาเพียรราชและนายฤทธิไกร  บุญตาทา้วไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศสาขางานปู

กระเบ้ือง  งานแข่งขนัฝีมือแรงงานแห่งชาติ  คร้ังท่ี 24  ระดบัภาค   วนัท่ี  5-6 สิงหาคม  2554  ณ  
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัอุบลราชธานี 

21. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง  ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวนิพระ
บาทตา้นยาเสพติด  ปี 2554 

22. ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง  ประเภทเปตองงานกีฬาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเวนิพระบาท
ตา้นยาเสพติด  ปี 2554 

23. นายปริญยา  สีสม  ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net  ปีการศึกษา  2554  ณ  วทิยาลยัเทคนิค
นครพนม 
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24. นายสุทิน  รังเพีย  ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net  ปีการศึกษา  2554  ณ  วทิยาลยัเทคนิค
นครพนม 

25. นายสุทินรังเพีย  เป็นผูท้รงคุณวฒิุจดัท าขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพร่วมกบัสาขาวชิาโลหะการ  
วทิยาลยัเทคนิคนครพนม  มหาวทิยาลยันครพนม  ปีการศึกษา 2554 

26. นายสุทิน  รังเพีย  ร่วมถ่ายท าสารคดีรายการกบนอกกะลา  ตอนมหศัจรรยปี์ท่ี 7 ของบริษทัทีวบีูรพา
วนัท่ี 9 เดือนธนัวาคม  2554 

27. นายดอน  วิภา  เขา้ร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย 
ปีการศึกษา  2554 

28. นายทว ี สุทธิรณ น านกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั ฮอนดา้ประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง ระดบัประเทศ ปี 2550-
2555 

29. ร่วมกบัทางอ าเภอท่าอุเทน จดัท าเรือไฟ เขา้ร่วมประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ไดรั้บรางวลั 
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค ์ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม ประจ าปี 2555 

30. นายทว ี สุทธิรณ น านกัเรียนสาขางานยานยนต ์เขา้ร่วมแข่งขนัฮอนดา้รถประหยดัน ้ามนัเช้ือเพลิง ปี
ท่ี 15 ระดบัประเทศ ปี 2555 

 
9. เป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  สรุปเป้าหมายความส าเร็จการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555  ซ่ึงคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ ดงัน้ี  
 
ท่ี มาตรฐาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1 ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
2 หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
3 การบริหารจดัการอาชีวศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
4 บริการวชิาการและวชิาชีพ ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
5 นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรือ

งานวจิยั 
ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

6 การปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 

7 การประกนัคุณภาพการศึกษา ทุกตวับ่งช้ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
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ดา้นผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 90  มีผลการเรียนเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป  สถาน 
ประกอบการ  ชุมชน หน่วยงานมีความพึงพอใจต่อผูเ้รียนมาก (ดี) ผูเ้รียนร้อยละ 90 ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐานวชิาชีพ  และมีคะแนนเฉล่ีย V – NET สูงกวา่ค่าเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป  มีผูส้ าเร็จการศึกษาร้อยละ 
90 เม่ือเทียบกบัแรกเขา้  ผูส้ าเร็จการศึกษาร้อยละ 90 ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
และผูป้ระกอบการหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษามาก 
 ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  มีการส ารวจความตอ้งการหรือความจ าเป็น
ในการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาทุกสาขาวิชา  มีความร่วมมือกับสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  มีการทดลองใช้และประเมินหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะรายวชิา  สาขางานไดน้ าหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวชิาท่ีพฒันาแลว้ไม่เกิน 3 ปี ไปใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน  มีค าสั่งมอบวิชาสอนหรือตารางสอนครูทุกคนมีแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค
วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ครูร้อยละ 70 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
ดว้ยเทคนิควิธี การสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ครูร้อยละ 70 มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม ในการจดัการเรียนการสอน มีการนิเทศการจดัการเรียนการสอนและให้ครูท าบนัทึกหลงัการ
สอน  ครูร้อยละ 70 น าผลจากการสอนดว้ยเทคนิควิธี การสอนท่ีหลากหลายและผลการนิเทศการจดัการ
เรียนการสอนไปจดัท าวจิยัเพื่อแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน ครูร้อยละ 70 น าผลจากการวิจยัไป
แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน  ครูทุกคนมีการก าหนด และแจง้หลกัเกณฑ์และวิธีการวดัและ
ประเมินผลให้ผูเ้รียนทราบก่อนการจดัการเรียนการสอน  มีการใชว้ิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย
และเหมาะสม ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผล  ครูทุกคนมีการน าผลจากการวดัและประเมินผล
ไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีขอ้มูลสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
ผา่นการคดัเลือกและท าความร่วมมือ ในการส่งผูเ้รียนเขา้ฝึกงานตามหลกัสูตร  มีการปฐมนิเทศผูเ้รียนก่อน
การฝึกงานพร้อมมีคู่มือการฝึกงาน  การนิเทศการฝึกงานของผูเ้รียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน  มีการ
วดัผลการฝึกงานของผูเ้รียนร่วมกบัสถานประกอบการ หน่วยงาน  มีการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการสัมมนาดา้นการบริหารจดัการอาชีวศึกษา  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  มี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งมีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั ในการปฏิบติังานร่วมกบั
สถานศึกษาโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  มีการประเมินคุณภาพการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษา
หรือวทิยาลยัเพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังานโดยผูท้รงคุณวุฒิภายนอก   

สถานศึกษาจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชน  จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้ งมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและเสนอ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และจดัท า รายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

สถานศึกษาได้วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งสถานศึกษา อตัลกัษณ์ ปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการจดัท าแผนงาน โครงการพฒันา
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งมีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ  
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร
จดัการ 

สถานศึกษามีการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัจดัการประชุมครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา  มีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา  รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา  มีการประเมินหารบริหารงาน
และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อย 9 ประเภท และมีระบบส ารองข้อมูล
สารสนเทศเพื่อป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล  มีการพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูล สารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 5 ดา้น
โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน  การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน 
โครงการบริหารความเส่ียง  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและน าผลการประเมิน
ไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  มีขอ้มูลแสดงผลการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง (เพิ่มหรือลด) 
ในแต่ละดา้น 
 สถานศึกษาจดัปฐมนิเทศผูเ้รียน มีค  าสั่งแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและหลกัฐานการพบ การให้ค  าปรึกษา
แก่ผูเ้รียน  มี แผนงาน โครงการและผลการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนมีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่ม
เส่ียง และส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 
 สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใชอ้าคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
มีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการโดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
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 สถานศึกษาจดัท า แผนงานโครงการ การจดัหา การใช้วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์  
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้ว ัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และ
คอมพิวเตอร์ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 
 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ทุนการศึกษา ทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ครูและบุคลการทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสม ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง
ดา้นวชิาการหรือวชิาชีพหรือจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก 
 สถานศึกษาจดัท างบด าเนินการของสถานศึกษา  ท่ีแสดงรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับ
การจดัการเรียนการสอน  ท าให้เกิดรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วสัดุฝีกในการจดัการ
เรียนการสอน  จดัท างบรายจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ  รายจ่ายใน
การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยั และรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการ
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
 มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ
หรือต่างประเทศ  มีการจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 
ร่วมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละสาขางาน  ร่วมมือกบัสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ท่ีมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษากบัสถานศึกษา 
 ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ ฯลฯ ท่ีสถานศึกษาใช้ใน การจดัการ
อาชีวศึกษา  มีรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศเพื่อการปรับปรุง 
 ดา้นการบริการวิชาการและวิชาชีพ  ไดจ้ดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริการวิชาการและ
วิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนมี ขอ้มูล การเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  มีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั  สถานศึกษาไดใ้ห้การส่งเสริม สนบัสนุน
การจดัท า การจดัประกวด จดัแสดงโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจยัมีขอ้มูลโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ในระดับชั้ น ปวช. 3  ในแต่ละสาขางานข้อมูลโครงการ 
ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ท่ีไดรั้บรางวลัหรือน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา   ขอ้มูล
โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ขอ้มูลโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยัท่ีไดรั้บรางวลัหรือน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 
 สถานศึกษาให้การส่งเสริม สนบัสนุนการจดัท า การจดัประกวด จดัแสดงนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั จดัท า ขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจยั ขอ้มูล
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นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ท่ีไดรั้บรางวลัน าไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา  ขอ้มูล
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่ ขอ้มูลนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวจิยัท่ีไดรั้บรางวลัหรือน าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และชาติ 
 ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  จดัท าโครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ข้อมูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  ขอ้มูล
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝัง
จิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  หลกัฐานการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึก ดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน   หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึก ด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
 จดัท าโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม  ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ข้อมูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ท่ีเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมการปลุกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม หลกัฐาน
การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดย
ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  หลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง
ภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

สถานศึกษาจดัท าโครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ โดยมี ขอ้มูลผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรมดา้นการกีฬาและนันทนาการ ขอ้มูลครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาท่ีเขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการ
กีฬาและนนัทนาการ   หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนหลกัฐานการประเมินความพึงพอใจของ
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ผูเ้ ก่ียวข้องภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและ
นนัทนาการ 

สถานศึกษาให้การสนบัสนุน  ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแ้ก่ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  จดัท า หลกัฐานการจดัท าแผนงาน โครงการในการ
บริหารจดัการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาและผูเ้รียน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  หลกัฐานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริหารจดัการสถานศึกษา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  หลกัฐานการ
ประเมินความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา  หลกัฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  รายงานประเมินคุณภาพภายในประจ าปี   หลกัฐานการน าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
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ตอนที ่2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา  

 1. ทศิทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
  1.1 ปรัชญา  

      1.  จุดมุ่งหมายของชีวติ คือ การรู้จกัสัจธรรมความจริงและการเขา้ถึงธรรมอนัสูงส่งอนั
เป็นบ่อเกิดแห่งชีวติ 
             2.  มนุษยทุ์กคนตอ้งท างาน   ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ(LABOR 
OMNIA VINCIT ) 
                  1.2  วสัิยทัศน์     
                              บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล  พฒันาบุคลากร ผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพ และมี
ความสุข ตามจิตตารมณ์นกับุญหลุยส์ 
                1.3 เอกลกัษณ์ 
                             ท างานเป็น   คือ  ท า งานมีคุณภาพตามทกัษะพื้นฐานในสาขาวชิาชีพของตน  หรือ
สามารถประยกุตง์านไดต้ามท่ีไดรั้บมอบหมายจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ   
                  1.4 อตัลกัษณ์ 
                    มุ่งมั่น  คือ  การตั้งใจอยา่งแน่วแน่ 
                    มีวนัิย   คือ  การปฏิบติัตามกฏระเบียบ แนวปฏิบติั ขอ้ตกลงร่วมกนัของโรงเรียน 
                    รับผดิชอบ  คือ การยอมรับผลทั้งท่ีดีและไม่ดีในกิจการท่ีตนไดท้  าลงไปหรือท่ีอยูใ่นความดูแล
ของตน 
                    นอบน้อม  คือ อาการแสดงความเคารพอยา่งสูง 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
เป้าหมายที ่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวชิาชีพมีความรู้ ทกัษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วชิาชีพตาม
หลกัสูตร 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พฒันาผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา 
 

- กิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ (สอนเสริม) 
- กิจกรรมอสัสัมชญัวชิาการ 
- กิจกรรมประกวดผลงานนกัเรียน 
- กิจกรรมเสริมทกัษะวชิาสามญั 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ มีคุณสมบติั 
และประสบการณ์วชิาชีพตามหลกัสูตร 
 
 

- กิจกรรมส่งแข่งขนัทกัษะวชิาชีพภายนอก 
- กิจกรรมโครงงาน 
- กิจกรรมผลิตภณัฑน์กัเรียน 
- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการใชภ้าษา
ส่ือสารดา้นการฟังการอ่านการเขียนและการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมส่งเสริมผูเ้รียนสามารถใชภ้าษา
ส่ือสารดา้นการฟังการอ่านการเขียนและการ
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ช้
หลกัการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใชใ้นการ
แกปั้ญหาในการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

-กิจกรรมสร้างโครงงาน นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐข์องนกัเรียน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พลงังานแสงอาทิตย ์

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ และเทคโนโลยท่ีีจ าเป็นในการศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบติังานวชิาชีพ 
 

- กิจกรรมผลิตช้ินงานจากเคร่ือง MINI CNC 
- กิจกรรมสืบคน้ความรู้ และขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ตเพื่อใชผ้ลิตโครงงาน 
- กิจกรรมเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ iPad 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6   ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามในอาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี 
 
 
 
 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมอบรมธรรมะ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมมอบรางวลัคนดีศรีอสัสัมชญั 
- กิจกรรม เขา้ค่ายปฏิบติัธรรม 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
- กิจกรรมประกวดการประหยดั 
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- กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ 
- กิจกรรมฝึกระเบียบแถว 
- กิจกรรมฝึกภาคปกติ นศท. 
- กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์ 
- กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก 
- กิจกรรมวนัเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที ่ 7   พฒันาผูเ้รียนใหส้ าเร็จการศึกษา  และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑข์องการส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

- กิจกรรมวดัและประเมินผลการเรียน
ประจ าปี 
- กิจกรรมสอนเสริม 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมมอบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

เป้าหมายที ่ 2  ผู้เรียนยดึมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผดิชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่8 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนร่วมกิจกรรมทางวชิาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงานในอาชีพ รวมทั้งการ
พฒันาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
 
 
 
 

- กิจกรรมอสัสัมชญัวชิาการ 
- กิจกรรมลูกเสือ 
- กิจกรรมชมรม 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมแข่งขนักีฬาภายนอก 
- กิจกรรมกีฬาเครือ ฯ นกัเรียน 
- กิจกรรมค่ายเพื่อนกับุญมงฟอร์ต 
- กิจกรรมสังสรรคค์ริสตมาส และปีใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที ่9  ส่งเสริมใหผู้เ้รียนอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
- กิจกรรมวนัแม่ 

ยุทธศาสตร์ที ่10 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีเป็นไป
ตามปรัชญา ปณิธาน และพนัธกิจ ดา้นผูเ้รียนตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด เป็นท่ียอมรับของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

- กิจกรรมกา้วแรกสู่ฝัน 
- กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต 
- กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 
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เป้าหมายที ่ 3 สถานศึกษามีหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนทีม่ีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 11ส่งเสริมให้ผูเ้รียนชั้นปีสุดทา้ย ผา่นการ
ทดสอบเชิงวชิาการ ดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ท างาน (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การใชเ้ทคโนโลย ีและ
คณิตศาสตร์) 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ V-
Net 
- กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ 
- กิจกรรม Final Project 
- กิจกรรมส ารวจผูส้ าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่ 12 พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
 
 

- กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบั
สถานประกอบการ 
- กิจกรรมสัมมนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
- กิจกรรมจดัท าแผนการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 13 จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ในการฝึกอาชีพ มีการปฏิบติังานจริง 
เป็นไปตามธรรมชาติ เตม็ศกัยภาพ และพึงพอใจตามคุณภาพ
การสอน 
 
 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงาน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- กิจกรรมฝึกทกัษะวชิาชีพวนัเสาร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 14 สนบัสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุ
ฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการเรียน การสอนอยา่งเหมาะสม 
 

- การจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการ
เรียนการสอน 
- โครงการจดัซ้ือครุภณัฑป์ระจ าสาขาวชิา 

ยุทธศาสตร์ที ่ 15 สนบัสนุนใหมี้อาคารเรียน อาคาร
ประกอบหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ทิยบริการ โรง
ฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียน มี
บรรยากาศเอ้ือต่อการการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 
อีกทั้งมีความปลอดภยั 
 

- ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
หอ้งเรียน ห้องปฏิบติัการ ศูนยว์ทิยบริการ 
โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานท่ีเหมาะสม
กบัวชิาท่ีเรียน 
- สร้างอาคารประกอบเพื่อการเรียนรู้แบบ
ปฏิบติัจริง 
- จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการการเรียนรู้ 
- จดัระบบความปลอดภยัอาคารสถานท่ี
และบริเวณ 
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เป้าหมายที ่ 4 สถานศึกษาจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่16 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพบอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
แนะแนว 
 

- กิจกรรมประชุมสัมมนาครูท่ีปรึกษา 
- กิจกรรมประชุมสัมมนาครูแนะแนว 
- กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา 
- กิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ  

ยุทธศาสตร์ที ่ 17 
ส่งเสริมใหมี้การตรวจสารเสพติด และการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- กิจกรรมป้องกนั และแกปั้ญหายาเสพติด 
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 18 
มีมาตรการควบคุมการออกกลางคนัของผูเ้รียน  

- กิจกรรมช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรมเยีย่มบา้นนกัเรียน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 19 
จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ท่ีดีงามในวชิาชีพ ดา้นบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพนัธ์   
 
 
 

- กิจกรรมชมรม 
- กิจกรรมทศันศึกษา 
- กิจกรรมอมรมความปลอดภยั 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมพิธีไหวค้รู 
- กิจกรรมท าบุญเปิดปีการศึกษาใหม่ 
- กิจกรรมวนัแม่ 
- กิจกรรมวนัพอ่ 
- กิจกรรมสัปดาห์นกับุญหลุยส์ 
- กิจกรรมแสดงดนตรีภายในและภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที ่ 20 
จดักิจกรรม  อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม วฒันธรรม และประเพณี 
 
 
 
 

- กิจกรรมประหยดัพลงังาน 
- กิจกรรมเรียนรู้พลงังานทดแทน 
- กิจกรรมออกร้านไหลเรือไฟ 
- กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมมาฆบูชา 
- กิจกรรมวสิาขบูชา   - กิจกรรมมิสซา 
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เป้าหมายที ่ 5 สถานศึกษาให้การบริการวชิาชีพสู่สังคม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่21 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการ
วชิาชีพ ความรู้ ในการพฒันาชุมชน และทอ้งถ่ิน 

- กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมฝึกวชิาชีพแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที ่22สนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม/
โครงการ ท่ีใหบ้ริการวชิาชีพและน าความรู้ไปพฒันาชุมชน
และทอ้งถ่ินรวมถึงโครงการฝึกทกัษะวชิาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

- กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 
- กิจกรรมฝึกวชิาชีพแก่ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 
 

 
เป้าหมายที ่ 6 สถานศึกษามีนวตักรรมและการวจัิย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่23ส่งเสริมให้มีการจดัท าเผยแพร่นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและโครงงานท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์
ในการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพฒันา
ชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศ  ซ่ึงไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติ 
 

- กิจกรรมประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
และโครงงานภายใน 
- กิจกรรมส่งแข่งขนันวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
และโครงงานภายนอก 
- กิจกรรมแข่งขนัรถประหยดัพลงังาน 
- กิจกรรมงานวจิยัเพื่อนวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 
- กิจกรรมเผยแพร่นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ 
งานวจิยัและโครงงาน 
- โครงงานนกัเรียน ปวช. 3 

ยุทธศาสตร์ที ่24สนบัสนุนงบประมาณในการสร้างพฒันา
และเผยแพร่ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน 
 

- การจดัซ้ือวสัดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการ
เรียนการสอน 
- โครงการจดัซ้ือครุภณัฑป์ระจ าสาขาวชิา 
- จดังบประมาณเพื่อการแข่งขนัทั้งภายใน
และภายนอก 
- จดัหาทุนวจิยัเพื่อการพฒันานวตักรรม
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และส่ิงประดิษฐ ์
- จดัสรรงบประมาณเพื่อเผยแพร่นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์ งานวจิยัและโครงงาน 
- โครงงานนกัเรียน ปวช. 3 

 
เป้าหมายที ่ 7 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและการจัดการสถานศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่25 
ผูบ้ริหารบริหารจดัการสถานศึกษาอยา่งมืออาชีพ 
 

- สัมมนาการจดัท าแผนพฒันา ประจ าปี 
- ประชุมบุคลากรโรงเรียนประจ าเดือน 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพฒันา และแผนยทุธศาสตร์ประจ าปี 
- โครงการจดัหาครูงานไม ้
- กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 
- กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานของ
บุคลากรประจ าปี 
- เผยแพร่วสิัยทศัน์นโยบายเป้าหมายและ
กลยทุธ์ของผูบ้ริหาร 
- ก าหนดอตัราส่วนผูส้ าเร็จการศึกษา และ
เกณฑม์าตรฐานอยา่งสอดคลอ้ง 
- กิจกรรมประหยดัพลงังาน 
- กิจกรรมเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย 
- กิจกรรมเกษตรพอเพียง 

 
เป้าหมายที ่ 7 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและการจัดการสถานศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่26 
 ส่งเสริมใหบุ้คลากรในสถานศึกษา ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ
มาตราฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

- กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพ 
- กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานของ
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 บุคลากรประจ าปี 
ยุทธศาสตร์ที ่27สนบัสนุนใหมี้การจดัระบบสารสนเทศ 
และการจดัการความรู้ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมพฒันาระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 
- จดัท าระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
- จดัท าระบบรายงานฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
- จดัท าระบบส ารอง และป้องกนัฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 
- จดัท าแผนการดูแลบ ารุงรักษาฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 
- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 28สนบัสนุนส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรม
สถานศึกษาภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
 

- สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
บทบาทหนา้ท่ีครบถว้นตามกฎหมาย
ก าหนด 
- สรุปผลการปฏิบติังานคณะกรรมการ
สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 29 
 สนบัสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดรั้บทุนการศึกษาต่อ 
ทุนวจิยั ทั้งภายในและภายนอก 

-กิจกรรมทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี
และปริญญาโท 
-กิจกรรมทุนวจิยัเพื่อพฒันาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่30 
สนบัสนุนใหมี้การมีโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรร่วม
สถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 

-โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิฯ 

 
เป้าหมายที ่ 7 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและการจัดการสถานศึกษาทีม่ีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่31 
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดรั้บเกียรติคุณ
ยกยอ่งและพฒันาดา้นบริการวชิาการ/วชิาชีพระดบัชุมชน

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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ทอ้งถ่ินใหไ้ดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที ่32  
มีการจดับริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ยุทธศาสตร์ที ่33  
ส่งเสริมใหบุ้คลากรทางการศึกษานกัเรียน มีส่วนร่วมใน
การประกนัคุณภาพ การศึกษาในทุกเร่ืองและน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปพฒันาสถานศึกษา 

 
-งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าหมายที ่ 8 สถานศึกษาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณธิาน พนัธกจิ และจุดเน้น จุดเด่น
ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่34 
มุ่งเนน้ให้โรงเรียนพฒันาแผนปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกบั 
ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งสถานศึกษา 
เพื่อใหเ้กิดความพึ่งพอใจของประชาคม และเกิดผลดีเป็นท่ี
ยอมรับจากองคก์รภายนอก 

-งานนโยบายและแผน 
-จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 
 
 
 

 
เป้าหมายที ่ 9 สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่35 
ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณอาชีพ อาทิเช่น ความเป็นประชาธิปไตย ความ
มีวนิยั ความรับผิดชอบ ความขยนั ความส่ือสัตย ์อดทน 
เสียสละ จิตสาธารณะ ประหยดั และนอ้มน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวติประจ าวนั อีกทั้ง มี
ความรักชาติ ศาสนา กษตัรย ์สร้างค่านิยมความเป็นไทย 
อนุรักษแ์ละส่ือสาน ศิลปะและวฒันธรรมไทย 
 

-กิจกรรมลูกเสือ/นศท. 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมชุมชนน่าอยูโ่รงเรียนสดใส 
-กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน 
-กิจกรรมวนัเด็ก 
-กิจกรรมอบรมจราจรลูกเสือ 
-กิจกรรมค่ายเพื่อนนกับุญมงฟอร์ต 
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ยุทธศาสตร์ที ่36  
สร้างการมีส่วนร่วมของผูท้รงคุณวฒิุ ผูมี้คลงัความรู้ใน
ชุมชน สถานประกอบการหรือองคก์รภายนอก เพื่อเป็น
ผูส้อนและพฒันาความรู้ ใหแ้ก่ครูผูส้อน 

 
งานบริหารส านกัผูอ้  านวยการ 

ยุทธศาสตร์ที ่37  
พฒันาแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานท่ี 
หอ้งปฏิบติัการ และจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์การศึกษาท่ี
เหมาะสม รวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
เรียนรู้ 

 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานสาขาวชิาทั้ง 4 สาขา 
- งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่38  
ส่งเสริมใหมี้การมีส่วนร่วมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

 
งานนโยบายและแผน 

 
เป้าหมายที ่ 10 นกัเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่39 
พฒันานกัเรียนใหมี้ศกัยภาพในการท างาน  ในระดบั
อาเซียนและระดบัโลก 

- กิจกรรมพฒันาทกัษะ การใชภ้าษาในการ
ส่ือสาร 
- กิจกรรมพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ในระดบั
สากล 
- กิจกรรมสร้างโครงงาน นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐข์องนกัเรียน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พลงังานแสงอาทิตย ์
- กิจกรรมผลิตช้ินงานจากเคร่ือง MINI CNC 
- กิจกรรมสืบคน้ความรู้ และขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ตเพื่อใชผ้ลิตโครงงาน 
- กิจกรรมเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ iPad 

 
 
 
 



26 

 

 

เป้าหมายที ่ 11 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่40 
พฒันาระบบการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

- งานบริหารฝ่ายวชิาการ 
- งานหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
-กิจกรรมนิเทศการจดัการเรียนการสอน 

เป้าหมายที ่ 12 สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่41 
ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรียนรู้ 

- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน 
- กิจกรรมโรงบ่มเพาะคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา 
 

 
เป้าหมายที ่ 13 การจดัการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลกัธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่42 
พฒันาแผนภูมิการจดั 
องคก์รและการบริหารจดัการ 

- งานบริหารส านกังานอ านวยการ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายที ่ 14 สถานศึกษาสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัเครือข่าย ในการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่43 
ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัเครือข่าย ในการ
พฒันาการศึกษา 

- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมการพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน 
- กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางดา้น
วชิาชีพ 
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3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนอสัสัมชัญเทคนิคนครพนม 
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วนัที ่     พฤษภาคม  2556 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - เงินเดือนครู 3,582,677  
- ค่าธรรมเนียมอ่ืน  - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 1,092,600  
- เงินอุดหนุนเป็น
ค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียน 

1,604,361.21 - ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 1,615,342  

- เงินอุดหนุนจากมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย 

17,625,795.52 - งบปรับปรุงอาคารสถานท่ี 636,957.93  

- เงินอุดหนุนโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี อยา่งมี
คุณภาพ 

 
493,900 

- งบจดัหา/พฒันาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ส่ือการสอน  วสัดุฝึก 
    - ส าหรับการจดัการเรียนการ
สอน 
    - ส าหรับการบริการวิชาการ
และวชิาชีพ 
    - ส าหรับการบริหารจดัการ
ทัว่ไป 

 
2,260,877.03 

 

- เงินบริจาค 91,100 - งบในการส่งเสริม สนบัสนุน
ใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและ
ด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง
โครงการ นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
หรืองานวจิยั 

276,293  

- รายไดห้รือมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการ
ใชว้สัดุฝึกในการจดัการ
เรียนการสอน 

11,838 - งบด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม ดา้นการปลูกฝัง
จิตส านึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

83,913  
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รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

รายการ บาท รายการ บาท 
  - งบพฒันาบุคลากร 5,364,236.64  
  - ค่าสาธารณูปโภค 1,311,177.41  
- อ่ืนๆ 88,520.52 - ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 2,459,535.75  
รวมรับ 19,915,514.73 รวมจ่าย 18,687,316.42  
4. การพฒันาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง
เมื่อวนัที ่5-7  กุมภาพนัธ์ 2552 

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1.พฒันาคู่มือประกนัคุณภาพภายใน 
โดยการก าหนดเกณฑก์ารประกนั
คุณภาพภายในใหเ้หมาะสมท่ีจะ
สามารถพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษาทั้งท่ีให้
ค  านึงถึงบริบทของสถานศึกษา และ
มาตรฐานท่ีไดม้าตรฐานท่ีแทจ้ริง เช่น
พฒันาเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐาน
วชิาชีพ พฒันาระบบการติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษา พฒันาระบบการส ารวจความ
พึงพอใจของสถานศึกษาด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในระดบัPDCA 
 

-จดัท าคู่มือประกนัคุณภาพ
ภายใน   
 
-จดัทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
โดยการร่วมมือกบัศูนยพ์ฒันา
ฝีมือแรงงานจงัหวดันครพนม
และสถานประกอบการใน
จงัหวดันครพนม  
-พฒันาระบบส ารวจและติดตาม
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

มีการด าเนินงานตามแผนงาน 
ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผน ร้อยละ 
80 
 
 
 
ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาร้อย
ละ90 
 
 

2.ควรประกนัคุณภาพภายในเป็น
สาขาวชิา เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของแผนกวชิาและสร้างความเขม็แขง็
ของแผนกวชิา 
 

3. ควรจดัส านกังานประกนัคุณภาพเป็น
เอกเทศไม่รวมกบัหอ้งปฏิบติัการอ่ืนๆ 
 
4. ควรพฒันาขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพ
โดยการเชิญสถานประกอบการท่ีเป็น

-แบบฟอร์ม รายงานการประเมิน
ตนเอง  4 สาขาวชิา 
 
จดัท าส านกังานประกนัคุณภาพ
โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิค
นครพนม 

 
-มีขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพโดย
ความร่วมมือกบัศูนยพ์ฒันาฝีมือ

ก าลงัด าเนินการ 
 
 
มีส านกังานประกนัคุณภาพ 
ณ อาคารฟรังซวัส์ 

 
ขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพ  
ร้อยละ 100 
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เจา้ของอาชีพมาร่วมในการจดัท า
ขอ้สอบมาตรฐานวชิาชีพและร่วม
ประเมินมาตรฐานวชิาชีพภาคปฏิบติั 
 
5. ควรพฒันาระบบติดตามผูส้ าเร็จ
การศึกษาท่ีมีงานท าและส ารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการท่ีมี
ผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
 
 

แรงงานจงัหวดันครพนม  และ
วทิยาลยัเทคนิคนครพนม 
 
ส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีผูส้ าเร็จการศึกษา
เขา้ท างาน 
 

 
 
ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษามี
งานท า 
และส ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ ร้อยละ 
100 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ังล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
6. ควรพฒันาศูนยว์ทิยบริการให้
ทนัสมยัสมบูรณ์แบบโดยจดัระบบใหมี้
การสืบคน้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัส่ือการเรียน
การสอนระบบอินเตอร์เน็ตห้องเรียนรู้
ภาษาดว้ยตนเอง 
 
7. ควรจดัสรรงบประมาณวสัดุฝึกแต่ละ
สาขาเพิ่มข้ึนเพื่อให้เหมาะกบัการพฒันา
ทกัษะวชิาชีพแก่ผูเ้รียน 
 
8. ควรใหค้รูจดัท าและใชส่ื้อการเรียน
ใหม้ากข้ึน เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
 
9. ควรปรับปรุงห้องเรียน 
หอ้งปฏิบติัการใหไ้ดม้าตรฐาน
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของนกัเรียนตาม
สาขาวชิาชีพ 
 
10. ควรมีการประเมินผลการใช้
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์เพื่อน ามาพฒันา

-โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 

-จดัสรรงบประมาณวสัดุฝึกแต่
ละสาขาเพิ่มข้ึน 

 
 
-อบรมการจดัท าส่ือการสอน 

 
 

-โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
 
 
 

-ก าลงัด าเนินการ 

 

พฒันาศูนยว์ทิยบริการครบ
วงจร  ร้อยละ 100 

 
 

 
-สาขาวชิามีงบประมาณ
เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 80  

 
 

-ครูมีส่ือการสอน ร้อยละ 100 
 

 
-มีหอ้งเรียนห้องปฏิบติัการ
ร้อยละ 100 

 
 

-ก าลงัด าเนินการ 
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ส่ิงประดิษฐน์วตักรรมใหไ้ดม้าตรฐาน
มากข้ึน 
 
11. ควรส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูและ
นกัเรียนจดัท าและพฒันาส่ิงประดิษฐ ์
นวตักรรมงานวจิยั เพิ่มข้ึนทุกสาขาและ
ทุกภาคเรียน 
 
 

 

-จดัสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนเพื่อ
จดัท าและพฒันาส่ิงประดิษฐ์  
และนวตักรรม 
 

-ส่งเสริมสนบัสนุน ร้อยละ 
100 

 
 
 

 

 
 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคร้ัง

ล่าสุด 
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

12. ควรสนบัสนุนงบประมาณเพื่อ
จดัท าและพฒันาส่ิงประดิษฐ์ 
นวตักรรมเพิ่มข้ึน 
 
13. ควรมีการประเมินผลการ
ใหบ้ริการทางวชิาการแก่ชุมชนทุก
คร้ัง เพื่อน าผลมาพฒันาในการบริการ
คร้ังต่อไป 
 
14. ควรมีการส ารวจความตอ้งการของ
ชุมชนดา้นวชิาการ เพื่อจดับริการทาง
วชิาการไดต้รงกบัความตอ้งการ 
 
15. ควรจดัท าแผนพฒันาระบบ
สารสนเทศท่ีชดัเจนดว้ยการก าหนด
บุคลากรผูรั้บผดิชอบด าเนินการ 
ก าหนดระยะเวลา จดัสรรงบประมาณ
ใหพ้ียงพอต่อการพฒันา เพื่อให้
สามารถน าระบบสารสนเทศมาใชเ้ป็น

-จดัสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนเพื่อ
จดัท าและพฒันาส่ิงประดิษฐ์  และ
นวตักรรม 
 
สรุปและประเมินผลทุกคร้ังหลงั
ใหบ้ริการทางดา้นวชิาการ 

 
-ไดส้ ารวจติดตามการบริการดา้น
วชิาการแก่ชุมชน 
 
-สถานศึกษาไดแ้ต่งตั้งบุคลากร
รับผดิชอบในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ  ใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

-ส่งเสริมสนบัสนุน ร้อยละ 
100 
 
 

ด าเนินการ  ร้อยละ 100 
 

 
-ด าเนินการ ร้อยละ 100 
 
 
 
ด าเนินการ ร้อยละ 100 
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เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ 
 


