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รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ประจาปี การศึกษา 2555
ตอนที่ 1
สภาพทัว่ ไปของสถานศึกษา
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รหัสสถานศึกษา 48100014
ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้ง วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2544
ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 107 หมู่ที่ 5
แขวง/ตาบล เวินพระบาท
เขต/อาเภอ ท่าอุเทน
จังหวัด นครพนม
รหัสไปรษณี ย ์ 48120
โทรศัพท์ 042-050027-8
โทรสาร 042-050028
E-mail : atsn@atsn.ac.th Website : www.atsn.ac.th
ตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด นครพนม เขต(ที่) 2
2.ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ สั งคม ชุ มชนบริเวณสถานศึกษา
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็ นที่ราบลุ่มมีป่าไม้
สลับทุ่งนา เมื่อ พ.ศ. 2475 เริ่ มแรกในการก่อตั้งหมู่บา้ นมาอยูร่ ิ มปากน้ าทวย ซึ่ งไหลลงสู่ แม่น้ าโขง จึงได้
เรี ยกชื่อหมู่บา้ นว่า บ้านปากทวย ต่อมาได้เกิดน้ าท่วมบริ เวณบ้านปากทวยเป็ นประจา เมื่อ พ.ศ. 2481 จึง
ได้ยา้ ยจากริ มปากน้ าทวยมาอยูใ่ นที่ต้ งั ข้างวัดป่ า คือ วัดใหม่ชยั ภูมิปัจจุบนั และเมื่อปี พ.ศ. 2490 ได้จดั ตั้ง
เป็ นหมู่บา้ นที่ 13 ของหมู่บา้ นรามราช ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อป้ ายบ้านให้ใหม่เป็ นบ้านปากทวยมา
จนถึงทุกวันนี้ ต่อมาได้ข้ ึนกับตาบลเวินพระบาท หมู่ที่ 5 มีผใู ้ หญ่บา้ นคนแรก ชื่ อ นายกมล พงษ์ภกั ดี
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งหมู่บา้ นปากทวยเป็ นหมู่บา้ น อพป. ปี พ.ศ. 2514
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 อยูห่ ่างจากจังหวัดนครพนม ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร และห่างจาก
อาเภอ
ท่าอุเทน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็ นที่ราบลุ่มสลับป่ าไม้และทุ่งนา มี
อาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ
จรดกับบ้านธาตุ ตาบลโนนตาล
ทิศใต้
จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
ทิศตะวันออก
จรดกับแม่น้ าโขง ตรงข้ามกับบ้านโพนคา สปป.ลาว
ทิศตะวันตก
จรดกับบ้านนาสี ดา หมู่ที่ 6
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แบ่ งพืน้ ที่ ดังนี้
พื้นที่ท้ งั หมดของหมู่บา้ น
ประมาณ 4,882 ไร่
พื้นที่อาศัย
ประมาณ 220 ไร่
พื้นที่ทางการเกษตร
ประมาณ 2,199 ไร่
พื้นที่สาธารณะ
ประมาณ 54 ไร่
พื้นที่ป่าชุมชน
ประมาณ 24 ไร่
ประชากรและภาษา
ปั จจุบนั บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 มีประชาการทั้งหมด จานวน 215 ครัวเรื อน รวมทั้งครอบครัวคน
ลาว จานวน 3 ครัวเรื อน ประชากรรวมทั้งสิ้ น 1,129 คน แยกเป็ นชาย 548 คน เป็ นหญิง 581 คน
ภาษาที่นิยมใช้ในท้องถิ่น ได้แก่ ญ้อ ภูไท ท้องถิ่น ภาษาไทยอีสาน และภาษาลาวบางส่ วน
อาชีพและรายได้
อาชีพหลัก ราษฎรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้ าโขง ทอผ้าพื้นเมือง ผ้ามุก
กลุ่มทาหมวก กลุ่มทาแหนม
รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี ประมาณ 35,000 บาท
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3.ประวัติสถานศึกษา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ ยงชัย เป็ นโรงเรี ยน
ลาดับที่ 14 ในจานวน 14 โรงเรี ยน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั เปิ ดทาการ
เรี ยนการสอนในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขา
งาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่ องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่ง
ภายใน ดาเนินงานในรู ปแบบโรงเรี ยนการกุศล รับนักเรี ยนชายผูย้ ากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จานวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็ นนักเรี ยน
ประจาทาการเรี ยนในหลักสู ตรปกติและมีหลักสู ตรพิเศษสาหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง
รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ได้รับการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นกั เรี ยนทุกคนไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในช่วงปี การศึกษา 2541 ถึงปี การศึกษา 2543 ได้เปิ ดทาการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรพิเศษ 1 ปี
โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม” ในปี การศึกษา 2544 โดยนายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็ น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ได้ดาเนินการขออนุญาตเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปี นี้เอง
ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับการจัดตั้งเป็ นโรงเรี ยนเอกชน ตามใบอนุ ญาตเลขที่ นพ.4/2544
โดยใช้ชื่อโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม” มาจนถึงปัจจุบนั
ปั จจุบนั มี ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยน บริ หารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรี ญอง เดอ มงฟอร์ ต เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ผา่ น
มา ผูบ้ ริ หาร คณะครู และบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกาลังกาย กาลังใจและกาลังความคิด เพื่อที่จะ
พัฒนาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปั จจุบนั ตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้
เป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดแรงงานและสังคม
ปรัชญา
1. จุดมุ่งหมายของชี วติ คือ การรู ้จกั สัจธรรมความจริ งและการเข้าถึงธรรมอันสู งส่ งอันเป็ นบ่อเกิด
แห่งชีวติ
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็ นหนทางไปสู่ ความสาเร็ จ(LABOR OMNIA
VINCIT )
วิสัยทัศน์
บริ หารจัดการตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีความสุ ข
ตามจิตตารมณ์นกั บุญหลุยส์
พันธกิจ
1.พัฒนาผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานสากล
2.พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.พัฒนาการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ
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4.สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
เป้าหมายของสถานศึกษา
1. ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาวิชาชีพมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วชิ าชีพตาม
หลักสู ตร
2. ผูเ้ รี ยนยึดมัน่ ในสัจธรรม มีวริ ิ ยะอุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม(FSG).
3. สถานศึกษามีหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์
5. สถานศึกษาให้การบริ การวิชาชีพสู่ สังคม
6. สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจยั
7. ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
8. สถานศึกษาดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถานศึกษา
9. สถานศึกษามีมาตรการส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน ครู แหล่งเรี ยนรู ้ และการมีส่วนร่ วมทางการศึกษา
10. นักเรี ยนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
11. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
12. สถานศึกษาเป็ นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้
13. การจัดการของสถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผลตามหลักธรรมาภิบาล
14. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับเครื อข่ายในการพัฒนาการศึกษา

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์ คาเบรียลแห่ งประเทศไทย
แผนภูมโิ ครงสร้ างการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการการศึกษามูลนิธิฯ
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ผู้รับใบอนุญาต
ผู้อานวยการ

สมาคมศิษย์ เก่ าฯ

คณะกรรมการทีป่ รึกษาผู้อานวยการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

รองผู้อานวยการ

ผู้จดั การ
ฝ่ ายนักเรียนประจา
-งานบริ หารฝ่ ายนักเรี ยนประจา
-งานระเบียบวินยั
-งานโภชนาการ
-งานพัฒนาศักยภาพ

ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
-งานบริ หารฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
-งานอาคารสถานที่
-งานยานพาหนะ
-งานศูนย์วทิ ยบริ การ

ฝ่ ายธุรการ/การเงิน
-งานบริ หารสานักงานผูอ้ านวยการ
-งานนโยบายและแผน
--งานการเงินและบัญชี
-งานจัดซื้อ
-งานพัสดุและครุ ภณ
ั ฑ์
-งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
-งานทะเบียน/สารบรรณ
-งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายกิจการนักเรียน

- งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ
-งานบริ หารฝ่ ายกิจการนักเรี ยน
- งานหลักสูตรและการเรี ยนการสอน
- งานวัดผลและประเมินผล
แผนกกิจกรรม
แผนกปกครอง
- งานนิเทศภายใน
-งานศูนย์วจิ ยั พัฒนานวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ -งานบริ หารแผนกปกครอง-งานบริ หารแผนกกิจกรรม
-งานระเบียบวินยั
-งานกีฬา
- งานสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์
-งานแนะแนว
-งานลูกเสื อ-นักศึกษาวิชาทหาร
- งานสาขาวิชาเครื่ องกล
-งานสภานักเรี ยน
-งานอภิบาล
- งานสาขาวิชาเครื่ องมือกลและซ่อมบารุ ง
-งานดนตรี
- งานสาขาวิชาโลหะการ
-งานกิจกรรมพิเศษ
- งานสาขาวิชาการก่อสร้าง
-งานพัฒนาสังคม
-งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
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5. คณะกรรมการบริหารตามตราสารจัดตั้งของสถานศึกษากาหนด
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งในคณะกรรมการ

ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่ง
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2555
พฤษภาคม 2544
พฤษภาคม 2553

มี

ไม่ มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ผูร้ ับใบอนุญาต/
ผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การ
ครู
บุคลากรทางการศึกษา

1

-

1

1

-

-

1

-

-

1
17
-

17

1
-

1
13

4

-

1
3

14

-

บุคลากรสนับสนุน

-

รวม

ปริญญาตรี
ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ครู พิเศษ

วุฒิการศึกษา

ครู ประจา

1 บาทหลวงสุ พล ยงบรรทม
ผูท้ รงคุณวุฒิ
2 นายธนชัย ฑีฆธนานนท์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3 นายปิ ยะชัย โชติวฒ
ุ ิมนตรี
ผูท้ รงคุณวุฒิ
4 นายยุทธยง เสวิวฒั น์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
5 นายพิชิตพล บูระพันธ์
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
6 นายสมสมัย เสวียววงษ์
ผูแ้ ทนครู
7 นายอาวุธ ศิลาเกษ
กรรมการ/เลขานุการ
6. จานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอืน่ ๆ
(ปี ทีจ่ ัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี การศึกษาที่รายงาน)
ใบประกอบ
สถานภาพ
วิชาชีพ
จานวน
ประเภทบุคลากร
(คน)

19
17
2
15
4
5
14
ครู
หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุให้เป็ นครู ในสถานศึกษา
ครู พิเศษ
หมายถึง ครู ที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่ องไม่นอ้ ยกว่า 9 เดือน
บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่บรรณารักษ์ งานแนะแนว งานเทคโนโลยีการศึกษา
งานทะเบียนวัดผล และงานบริ หารงานทัว่ ไป
บุคลากรสนับสนุน หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษา นอกเหนือจากครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
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จาแนกครู ตามสาขาวิชา/สาขางาน

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่ องมือกลและซ่อม
บารุ ง
สาขางาน เครื่ องมือกล
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่ง
ภายใน

3

3

2

ปริ ญญาโท

ปริ ญญาตรี

ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี

-

ปริ ญญาเอก

3

วุฒิการศึกษา

ไม่มี

3

ใบประกอบ
วิชาชีพ
มี

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่ องกล
สาขางาน ยานยนต์

จานวน
(คน)

ครู พิเศษ

สาขาวิชา/สาขางาน

ครู ประจา

สถานภาพ

2

1

-

-

3

-

3

-

2

1

-

-

3

-

3

-

2

1

-

1

2

-

2

-

2

-

-

1

1

-

8
7. จานวนผู้เรี ยนจาแนกตามหลักสู ตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน และชั้นปี
(ปี ทีจ่ ัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปี การศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี
หลักสู ตร/ประเภทวิชา
1
2
3
ผูเ้ รี ยนรวมทั้งสถานศึกษา
ปวช.
41
40
41
ปวช. แยกตามประเภทวิชา
- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
41
40
41
รวม
41
40
41

รวม

122
122
122

8. เกียรติประวัติของสถานศึกษา
1. เป็ นสถานศึกษาที่จดั การศึกษาให้กบั เด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษา
โดยไม่หวังผลกาไร
2. ร่ วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม
ประจาปี 2546
3. ร่ วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
4. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.
2547
5. ผ่านการคัดเลือกเป็ นตัวแทนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ งรถประหยัดน้ ามันเข้าร่ วมแข่งขันใน
ระดับประเทศ ที่กรุ งเทพฯมหานคร ปี 2550
6. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.
2551
7. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาปี การศึกษา พ.ศ. 2551
8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544 จัด
โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลเวินพระบาท
9. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเวินพระบาท
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10. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปั กตะกร้อ วันวิชาการโรงเรี ยนเอกชนนครพนม ประจาปี 2549
11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชี พช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม ประจาปี 2550
12. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปั กตะกร้อ รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม ประจาปี 2550
13. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.
2551
14. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุ ดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรี ยนอัสสัมชัญนครราชสี มา
ในการแข่งขันกีฬาครู สัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี พ.ศ. 2551
15. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2552
ได้รางวัลอันดับที่ 4
16. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-18 สิ งหาคม 2552 ณ
สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (ร่ วมกับโรงเรี ยนโคตรบูรณ์)
17. กรี ฑาเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2552
ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา ได้รับรางวัล 1 เหรี ยญเงินในการแข่งขันวิง่ 200 เมตร
และ 2 เหรี ยญทองแดงในการแข่งขันวิง่ 100 เมตรและ 1,500 เมตร
18. ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวันเอดส์โลก ระดับอาเภอโดยโรงพยาบาลอาเภอท่าอุ
เทน ณ วัดโพธิ์ ชยั อาเภอท่าอุเทน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
19. นาย สวัสดิ์ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิ งหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
และเป็ นตัวแทนระดับภาค เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
20. นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปู
กระเบื้อง งานแข่งขันฝี มือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิ งหาคม 2554 ณ
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
21. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเวินพระ
บาทต้านยาเสพติด ปี 2554
22. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเวินพระบาท
ต้านยาเสพติด ปี 2554
23. นายปริ ญยา สี สม ร่ วมเป็ นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปี การศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม
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24. นายสุ ทิน รังเพีย ร่ วมเป็ นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปี การศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม
25. นายสุ ทินรังเพีย เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจดั ทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่ วมกับสาขาวิชาโลหะการ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2554
26. นายสุ ทิน รังเพีย ร่ วมถ่ายทาสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปีที่ 7 ของบริ ษทั ทีวบี ูรพา
วันที่ 9 เดือนธันวาคม 2554
27. นายดอน วิภา เข้าร่ วมเสนอผลงานประกวดครู ดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย
ปี การศึกษา 2554
28. นายทวี สุ ทธิ รณ นานักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดน้ ามันเชื้ อเพลิง ระดับประเทศ ปี 25502555
29. ร่ วมกับทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรื อไฟ เข้าร่ วมประกวดในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณี ไหลเรื อไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2555
30. นายทวี สุ ทธิรณ นานักเรี ยนสาขางานยานยนต์ เข้าร่ วมแข่งขันฮอนด้ารถประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง ปี
ที่ 15 ระดับประเทศ ปี 2555
9. เป้าหมายความสาเร็จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สรุ ปเป้ าหมายความสาเร็ จการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริ หารเห็นชอบ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

มาตรฐาน
ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
การบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
บริ การวิชาการและวิชาชีพ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื อ
งานวิจยั
การปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ น
พลเมืองไทยและพลโลก
การประกันคุณภาพการศึกษา

เป้ าหมายความสาเร็ จ
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
ทุกตัวบ่งชี้มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป
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ด้านผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา ร้อยละ 90 มีผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป สถาน
ประกอบการ ชุมชน หน่วยงานมีความพึงพอใจต่อผูเ้ รี ยนมาก (ดี) ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคะแนนเฉลี่ย V – NET สู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป มีผสู ้ าเร็ จการศึกษาร้อยละ
90 เมื่อเทียบกับแรกเข้า ผูส้ าเร็ จการศึกษาร้อยละ 90 ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี
และผูป้ ระกอบการหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษามาก
ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา มีการสารวจความต้องการหรื อความจาเป็ น
ในการพัฒนาหลัก สู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาทุก สาขาวิชา มี ความร่ วมมื อกับ สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชา มีการทดลองใช้และประเมินหลักสู ตร
ฐานสมรรถนะรายวิชา สาขางานได้นาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่พฒั นาแล้วไม่เกิน 3 ปี ไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน มีคาสั่งมอบวิชาสอนหรื อตารางสอนครู ทุกคนมีแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยเทคนิ ค
วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย ที่ มุ่ ง เน้น สมรรถนะอาชี พ และบู ร ณาการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครู ร้อยละ 70 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิ ควิธี การสอนที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ และบูรณาการคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครู ร้อยละ 70 มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ในการจัดการเรี ยนการสอน มีการนิเทศการจัดการเรี ยนการสอนและให้ครู ทาบันทึกหลังการ
สอน ครู ร้อยละ 70 นาผลจากการสอนด้วยเทคนิ ควิธี การสอนที่หลากหลายและผลการนิ เทศการจัดการ
เรี ยนการสอนไปจัดทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ครู ร้อยละ 70 นาผลจากการวิจยั ไป
แก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน ครู ทุกคนมีการกาหนด และแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผเู ้ รี ยนทราบก่อนการจัดการเรี ยนการสอน มีการใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
และเหมาะสม ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล ครู ทุกคนมีการนาผลจากการวัดและประเมินผล
ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผูเ้ รี ยน ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชี พ และบูรณาการคุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีขอ้ มูลสถานประกอบการ หน่วยงานที่
ผ่านการคัดเลือกและทาความร่ วมมือ ในการส่ งผูเ้ รี ยนเข้าฝึ กงานตามหลักสู ตร มีการปฐมนิ เทศผูเ้ รี ยนก่อน
การฝึ กงานพร้อมมีคู่มือการฝึ กงาน การนิ เทศการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนในสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการ
วัดผลการฝึ กงานของผูเ้ รี ยนร่ วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน มีการเชิญสถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องเข้าร่ วมการสัมมนาด้านการบริ หารจัดการอาชี วศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา มี
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มีการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
สถานศึกษาโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก มีการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษ า
หรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงานโดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึ ก ษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยการมี ส่ ว นร่ ว มของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุ มชน สถานประกอบการและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
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ภาคเอกชน จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา การ
ด าเนิ น งานเป็ นไปตามแผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี รวมทั้ง มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบประเมิ น ผลและเสนอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง และจัดทา รายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
สถานศึ กษาได้วตั ถุ ประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึ กษา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จของ
สถานศึ ก ษาโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา มี ก ารจัด ท าแผนงาน โครงการพัฒ นา
สถานศึ กษาที่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของสถานศึ กษา โดยการมี ส่วนร่ วมของครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายใน
สถานศึกษา ชุ มชน และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง พร้ อมทั้งมีรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ
การประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงานโครงการและการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการ
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่ วยงานต้นสังกัดจัดการประชุ มครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา มีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุก
ฝ่ ายในสถานศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา มีการประเมินหารบริ หารงาน
และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึ ก ษามี ร ะบบฐานข้อมู ล สารสนเทศ อย่า งน้อย 9 ประเภท และมี ร ะบบส ารองข้อ มู ล
สารสนเทศเพื่อป้ องกันการสู ญหายของข้อมูล มี การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึ กษาอย่า ง
ต่อเนื่ องและเป็ นปั จจุ บ นั ครู และบุค ลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษาและผูเ้ รี ยนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ
ของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
สถานศึกษามีการวิเคราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน
โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน การดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนงาน
โครงการบริ หารความเสี่ ยง มีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการและนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง มีขอ้ มูลแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยง (เพิ่มหรื อลด)
ในแต่ละด้าน
สถานศึกษาจัดปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน มีคาสั่งแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและหลักฐานการพบ การให้คาปรึ กษา
แก่ผเู ้ รี ยน มี แผนงาน โครงการและผลการส่ งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนมีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่ม
เสี่ ยง และส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
สถานศึ ก ษาจัด ท าแผนงาน โครงการในการพัฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้อ มและภู มิ ท ัศ น์ ข อง
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ โดยการมีส่วน
ร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน มีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
มี ก ารประเมิ นความพึ ง พอใจต่ อสภาพแวดล้อมและภู มิ ท ศั น์ ข องสถานศึ ก ษาและการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การโดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
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สถานศึกษาจัดทา แผนงานโครงการ การจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
จัด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการ การจัด หา การใช้ว ั ส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภ ัณ ฑ์แ ละ
คอมพิวเตอร์ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ โดย
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนและนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
สถานศึ กษาส่ งเสริ มให้ครู ได้รับการฝึ กอบรมด้านวิชาการหรื อวิชาชี พ หรื อจรรยาบรรณวิชาชี พ
ทุนการศึกษา ทุนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ครู และบุคลการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชี วิตที่เหมาะสม ได้รับการประกาศเกี ยรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการหรื อวิชาชีพหรื อจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก
สถานศึกษาจัดทางบดาเนินการของสถานศึกษา ที่แสดงรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับ
การจัดการเรี ยนการสอน ทาให้เกิ ดรายได้หรื อมูลค่าของผลผลิ ต ผลงานจากการใช้วสั ดุ ฝีกในการจัดการ
เรี ยนการสอน จัดทางบรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การวิชาการและวิชาชีพ รายจ่ายใน
การส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนิ นการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม
สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์หรื องานวิจยั และรายจ่ายในการดาเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรม ด้านการ
ปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชี วศึกษากับเครื อข่ายทั้งในประเทศและ
หรื อต่างประเทศ มีการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ
ร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน ร่ วมมือกับสถานประกอบการทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศ ที่มี
ส่ วนร่ วมในการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น งบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ที่ ส ถานศึ ก ษาใช้ใ น การจัด การ
อาชี วศึกษา มีรายงานการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่าย ทั้งในประเทศและหรื อต่างประเทศเพื่อการปรับปรุ ง
ด้านการบริ การวิชาการและวิชาชี พ ได้จดั ทาแผนงาน โครงการ กิจกรรม การบริ การวิชาการและ
วิชาชี พ โดยการมี ส่ วนร่ วมของครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษาและผูเ้ รี ย นมี ข้อมูล การเข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรมของครู และบุคลากรทุกฝ่ าย มีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั สถานศึกษาได้ให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ น
การจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์หรื องานวิจยั มี ขอ้ มูลโครงการ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จ ัย ในระดับ ชั้น ปวช. 3 ในแต่ ล ะสาขางานข้อ มู ล โครงการ
สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ข้อมูล
โครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ ข้อมูลโครงการ สิ่ งประดิ ษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
สถานศึกษาให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ นการจัดทา การจัดประกวด จัดแสดงนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์
งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั จัดทา ข้อมูลนวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ข้อมูล
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นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลนาไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ข้อมูล
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับการเผยแพร่ ข้อมูลนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ที่ได้รับรางวัลหรื อนาไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และชาติ
ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก จัดทาโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝั งจิตสานึ ก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
อันมี พระมหากษัตริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข และทะนุ บารุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒนธรรม ข้อมูล ผูเ้ รี ย นที่ เข้า ร่ วม
โครงการ กิ จกรรม การปลู กฝั งจิ ตสานึ ก ด้านการรั ก ชาติ เทิ ดทู นพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ ม การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ข้อมูล
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ที่เข้าร่ วมโครงการ กิ จกรรม การปลูกฝั งจิ ตสานึ ก ด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทะนุ บ ารุ ง ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรมรายงานผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรม การปลู ก ฝั ง
จิ ต ส านึ ก ด้า นการรั ก ชาติ เทิ ด ทู น พระมหากษัต ริ ย ์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุขและทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม หลักฐานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึก ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน หลักฐานการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มีต่อภาพลัก ษณ์ ข องสถานศึ กษาในการปลู ก ฝั ง จิ ตส านึ ก ด้า นการรั ก ชาติ เทิ ดทู น
พระมหากษัตริ ย ์ ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข และ
ทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จัดทาโครงการ กิ จกรรม การปลูกฝั งจิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วม
โครงการ กิ จกรรมการปลู ก ฝั ง จิ ตส านึ ก ด้า นการอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อม ข้อมูล ครู และบุ คลากรทุ ก ฝ่ ายใน
สถานศึกษา ที่เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรมการปลุกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม หลักฐาน
การประเมินผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรมการปลูกฝังจิตสานึ กด้านการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน หลักฐานการประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ กี่ ยวข้อง
ภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานศึ กษาจัดทาโครงการ กิ จกรรมด้านการกี ฬาและนันทนาการ โดยมี ข้อมูลผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วม
โครงการ กิ จกรรมด้านการกี ฬาและนันทนาการ ข้อมูลครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึกษาที่ เข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ รายงานผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการ
กี ฬาและนันทนาการ หลักฐานการประเมินผลการดาเนิ นงานตามโครงการ กิ จกรรม ด้านการกี ฬาและ
นันทนาการ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนหลักฐานการประเมินความพึงพอใจของ
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ผูเ้ กี่ ย วข้อ งภายนอกสถานศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องสถานศึ ก ษาในการส่ ง เสริ ม ด้า นการกี ฬ าและ
นันทนาการ
สถานศึกษาให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ มให้ความรู ้ และสร้ างความเข้าใจ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ให้แก่ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน จัดทา หลักฐานการจัดทาแผนงาน โครงการในการ
บริ หารจัดการสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ าย
ในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน รายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง หลักฐานการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง โดยครู และบุ คลากรทุ ก ฝ่ ายในสถานศึ กษาและผูเ้ รี ยน หลักฐานการ
ประเมิ นความพึงพอใจของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องภายนอกสถานศึ กษาที่ มีต่อการปลู กฝั งจิ ตสานึ กด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้า นการประกันคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาและจัด ท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมี
ส่ วนร่ วมของครู และบุ คลากรทุ กฝ่ ายในสถานศึ กษา ผูเ้ รี ยน ชุ มชน สถานประกอบการ และหน่ วยงานที่
เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดทารายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา หลักฐานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา รายงานประเมินคุณภาพภายในประจาปี หลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกไปในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
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ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
1. ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ปรัชญา
1. จุดมุ่งหมายของชี วติ คือ การรู ้จกั สัจธรรมความจริ งและการเข้าถึงธรรมอันสู งส่ งอัน
เป็ นบ่อเกิดแห่งชี วติ
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็ นหนทางไปสู่ ความสาเร็ จ(LABOR
OMNIA VINCIT )
1.2 วิสัยทัศน์
บริ หารจัดการตามมาตรฐานสากล พัฒนาบุคลากร ผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมี
ความสุ ข ตามจิตตารมณ์นกั บุญหลุยส์
1.3 เอกลักษณ์
ทางานเป็ น คือ ทา งานมีคุณภาพตามทักษะพื้นฐานในสาขาวิชาชีพของตน หรื อ
สามารถประยุกต์งานได้ตามที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ
1.4 อัตลักษณ์
มุ่งมั่น คือ การตั้งใจอย่างแน่วแน่
มีวนิ ัย คือ การปฏิบตั ิตามกฏระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ข้อตกลงร่ วมกันของโรงเรี ยน
รับผิดชอบ คือ การยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ทาลงไปหรื อที่อยูใ่ นความดูแล
ของตน
นอบน้ อม คือ อาการแสดงความเคารพอย่างสู ง
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2. แผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชี พมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วชิ าชีพตาม
หลักสู ตร
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ (สอนเสริ ม)
- กิจกรรมอัสสัมชัญวิชาการ
- กิจกรรมประกวดผลงานนักเรี ยน
- กิจกรรมเสริ มทักษะวิชาสามัญ
- กิจกรรมส่ งแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ มีคุณสมบัติ
- กิจกรรมโครงงาน
และประสบการณ์วชิ าชีพตามหลักสู ตร
- กิจกรรมผลิตภัณฑ์นกั เรี ยน
- กิจกรรมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนที่มีทกั ษะการใช้ภาษา
สื่ อสารด้านการฟังการอ่านการเขียนและการ
สื่ อสารด้านการฟังการอ่านการเขียนและการสนทนาทั้ง
สนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
-กิจกรรมสร้างโครงงาน นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้
สิ่ งประดิษฐ์ของนักเรี ยน
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาใช้ในการ
- กิจกรรมแหล่งเรี ยนรู ้พลังงานแสงอาทิตย์
แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
- กิจกรรมผลิตชิ้นงานจากเครื่ อง MINI CNC
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้
- กิจกรรมสื บค้นความรู ้ และข้อมูลจาก
ความรู้ และเทคโนโลยีที่จาเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและ
อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ผลิตโครงงาน
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
- กิจกรรมเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อออนไลน์ iPad
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในอาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย - กิจกรรมอบรมธรรมะ
- กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
สัมพันธ์ที่ดี
- กิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรี อสั สัมชัญ
- กิจกรรม เข้าค่ายปฏิบตั ิธรรม
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
- กิจกรรมประกวดการประหยัด
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษา
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- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสื อ
- กิจกรรมฝึ กระเบียบแถว
- กิจกรรมฝึ กภาคปกติ นศท.
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
- กิจกรรมวันเด็ก
- กิจกรรมวัดและประเมินผลการเรี ยน
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้สาเร็ จการศึกษา และมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ของการสาเร็ จการศึกษา ประจาปี
- กิจกรรมสอนเสริ ม
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
- กิจกรรมปั จฉิ มนิ เทศ
- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จ
การศึกษา
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนยึดมั่นในสั จธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รั บผิดชอบต่ อสั งคม
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 9 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

- กิจกรรมอัสสัมชัญวิชาการ
- กิจกรรมลูกเสื อ
- กิจกรรมชมรม
- กิจกรรมกีฬาสี ภายใน
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
- กิจกรรมกีฬาเครื อ ฯ นักเรี ยน
- กิจกรรมค่ายเพื่อนักบุญมงฟอร์ ต
- กิจกรรมสังสรรค์คริ สตมาส และปี ใหม่
-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- กิจกรรมวันแม่

ยุทธศาสตร์ ที่ 10 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่เป็ นไป
ตามปรัชญา ปณิ ธาน และพันธกิจ ด้านผูเ้ รี ยนตามที่
สถานศึกษากาหนด เป็ นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น

- กิจกรรมก้าวแรกสู่ ฝัน
- กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ ต
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงานในอาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
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เป้าหมายที่ 3 สถานศึกษามีหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนทีม่ ีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมการสอบ VNet
- กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรม Final Project
- กิจกรรมสารวจผูส้ าเร็ จการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 12 พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ ตามความ - กิจกรรมการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับ
สถานประกอบการ
ต้องการของตลาดแรงงาน
- กิจกรรมสัมมนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
- กิจกรรมจัดทาแผนการเรี ยนรู้ฐาน
สมรรถนะ
- กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 13 จัดการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย โดยเน้น
- กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ในการฝึ กอาชีพ มีการปฏิบตั ิงานจริ ง
เป็ นไปตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และพึงพอใจตามคุณภาพ - กิจกรรมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
- กิจกรรมฝึ กทักษะวิชาชีพวันเสาร์
การสอน
- กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
ยุทธศาสตร์ ที่ 11ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนชั้นปี สุ ดท้าย ผ่านการ
ทดสอบเชิงวิชาการ ด้านความรู้ และทักษะที่จาเป็ นในการ
ทางาน (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี และ
คณิ ตศาสตร์ )

ยุทธศาสตร์ ที่ 14 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ อวัสดุ
ฝึ ก อุปกรณ์ สาหรับการเรี ยน การสอนอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ ที่ 15 สนับสนุนให้มีอาคารเรี ยน อาคาร
ประกอบห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วทิ ยบริ การ โรง
ฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มี
บรรยากาศเอื้อต่อการการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
อีกทั้งมีความปลอดภัย

- การจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการ
เรี ยนการสอน
- โครงการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ประจาสาขาวิชา
- ซ่อมบารุ งอาคารเรี ยน อาคารประกอบ
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วทิ ยบริ การ
โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม
กับวิชาที่เรี ยน
- สร้างอาคารประกอบเพื่อการเรี ยนรู้แบบ
ปฏิบตั ิจริ ง
- จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการการเรี ยนรู ้
- จัดระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่
และบริ เวณ
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เป้าหมายที่ 4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 16 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา และ - กิจกรรมประชุมสัมมนาครู ที่ปรึ กษา
- กิจกรรมประชุมสัมมนาครู แนะแนว
แนะแนว
- กิจกรรมพบครู ที่ปรึ กษา
- กิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ
- กิจกรรมป้ องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ ที่ 17
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด
ส่ งเสริ มให้มีการตรวจสารเสพติด และการป้ องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- กิจกรรมช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ยุทธศาสตร์ ที่ 18
- กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
มีมาตรการควบคุมการออกกลางคันของผูเ้ รี ยน
- กิจกรรมชมรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 19
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม - กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมอมรมความปลอดภัย
ที่ดีงามในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู
- กิจกรรมทาบุญเปิ ดปี การศึกษาใหม่
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมวันพ่อ
- กิจกรรมสัปดาห์นกั บุญหลุยส์
- กิจกรรมแสดงดนตรี ภายในและภายนอก
- กิจกรรมประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 20
- กิจกรรมเรี ยนรู ้พลังงานทดแทน
จัดกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และประเพณี
- กิจกรรมออกร้านไหลเรื อไฟ
- กิจกรรมลอยกระทง
- กิจกรรมมาฆบูชา
- กิจกรรมวิสาขบูชา - กิจกรรมมิสซา
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เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษาให้ การบริการวิชาชี พสู่ สังคม
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 21 ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การ - กิจกรรมออกหน่วยบริ การชุ มชนและ
ท้องถิ่น
วิชาชีพ ความรู ้ ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น
- กิจกรรมฝึ กวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 22สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/ - กิจกรรมออกหน่วยบริ การชุ มชนและ
โครงการ ที่ให้บริ การวิชาชีพและนาความรู้ไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
- กิจกรรมฝึ กวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น
และท้องถิ่นรวมถึงโครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

เป้าหมายที่ 6 สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 23ส่ งเสริ มให้มีการจัดทาเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ในการเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ซึ่ งไปสู่ การแข่งขันระดับชาติ

- กิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
และโครงงานภายใน
- กิจกรรมส่ งแข่งขันนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
และโครงงานภายนอก
- กิจกรรมแข่งขันรถประหยัดพลังงาน
- กิจกรรมงานวิจยั เพื่อนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์
- กิจกรรมเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน
- โครงงานนักเรี ยน ปวช. 3
- การจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สาหรับการ
เรี ยนการสอน
- โครงการจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ประจาสาขาวิชา
- จัดงบประมาณเพื่อการแข่งขันทั้งภายใน
และภายนอก
- จัดหาทุนวิจยั เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ ที่ 24สนับสนุนงบประมาณในการสร้างพัฒนา
และเผยแพร่ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
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และสิ่ งประดิษฐ์
- จัดสรรงบประมาณเพื่อเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
- โครงงานนักเรี ยน ปวช. 3
เป้าหมายที่ 7 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นาและการจัดการสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 25
ผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการสถานศึกษาอย่างมืออาชีพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- สัมมนาการจัดทาแผนพัฒนา ประจาปี
- ประชุมบุคลากรโรงเรี ยนประจาเดือน
- ประชุมสรุ ปผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
- โครงการจัดหาครู งานไม้
- กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมประเมินผลการดาเนินงานของ
บุคลากรประจาปี
- เผยแพร่ วสิ ัยทัศน์นโยบายเป้ าหมายและ
กลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร
- กาหนดอัตราส่ วนผูส้ าเร็ จการศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานอย่างสอดคล้อง
- กิจกรรมประหยัดพลังงาน
- กิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
- กิจกรรมเกษตรพอเพียง

เป้าหมายที่ 7 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นาและการจัดการสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 26
ส่ งเสริ มให้บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตราฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมประเมินผลการดาเนินงานของ

23

ยุทธศาสตร์ ที่ 27สนับสนุนให้มีการจัดระบบสารสนเทศ
และการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 28สนับสนุนส่ งเสริ มการปฏิบตั ิหน้าที่กรรม
สถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ที่ 29
สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ
ทุนวิจยั ทั้งภายในและภายนอก
ยุทธศาสตร์ ที่ 30
สนับสนุนให้มีการมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่ วม
สถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรประจาปี
- กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ
- จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
- จัดทาระบบรายงานฐานข้อมูลสารสนเทศ
- จัดทาระบบสารอง และป้ องกันฐานข้อมูล
สารสนเทศ
- จัดทาแผนการดูแลบารุ งรักษาฐานข้อมูล
สารสนเทศ
- โครงการปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
- สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมาย
กาหนด
- สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน
-กิจกรรมทุนการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโท
-กิจกรรมทุนวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
-โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรโรงเรี ยนใน
เครื อมูลนิธิฯ

เป้าหมายที่ 7 ผู้บริ หารมีภาวะผู้นาและการจัดการสถานศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 31
ส่ งเสริ มครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเกียรติคุณ
ยกย่องและพัฒนาด้านบริ การวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งานบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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ท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ ที่ 32
มีการจัดบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 33
ส่ งเสริ มให้บุคลากรทางการศึกษานักเรี ยน มีส่วนร่ วมใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกเรื่ องและนาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาสถานศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

-งานประกันคุณภาพการศึกษา

เป้าหมายที่ 8 สถานศึกษาการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้ น จุดเด่ น
ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

-งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ ที่ 34
มุ่งเน้นให้โรงเรี ยนพัฒนาแผนปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับ -จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ปณิ ธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจของประชาคม และเกิดผลดีเป็ นที่
ยอมรับจากองค์กรภายนอก

เป้าหมายที่ 9 สถานศึกษามีมาตรการส่ งเสริมผู้เรียน ครู แหล่ งเรียนรู้ และการมีส่วนร่ วมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 35
ส่ งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยน ด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณอาชีพ อาทิเช่น ความเป็ นประชาธิ ปไตย ความ
มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความขยัน ความสื่ อสัตย์ อดทน
เสี ยสละ จิตสาธารณะ ประหยัด และน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวติ ประจาวัน อีกทั้ง มี
ความรักชาติ ศาสนา กษัตรย์ สร้างค่านิยมความเป็ นไทย
อนุรักษ์และสื่ อสาน ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
-กิจกรรมลูกเสื อ/นศท.
-กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย
-กิจกรรมชุมชนน่าอยูโ่ รงเรี ยนสดใส
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้สู่ชุมชน
-กิจกรรมวันเด็ก
-กิจกรรมอบรมจราจรลูกเสื อ
-กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ ต
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ยุทธศาสตร์ ที่ 36
สร้างการมีส่วนร่ วมของผูท้ รงคุณวุฒิ ผูม้ ีคลังความรู ้ใน
ชุมชน สถานประกอบการหรื อองค์กรภายนอก เพื่อเป็ น
ผูส้ อนและพัฒนาความรู ้ ให้แก่ครู ผสู ้ อน

งานบริ หารสานักผูอ้ านวยการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 37
-งานอาคารสถานที่
พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ โครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่
-งานสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา
ห้องปฏิบตั ิการ และจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์การศึกษาที่
เหมาะสม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ - งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 38
ส่ งเสริ มให้มีการมีส่วนร่ วมและขยายโอกาสทางการศึกษา

งานนโยบายและแผน

เป้าหมายที่ 10 นักเรี ยนมีคุณภาพตามาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 39
พัฒนานักเรี ยนให้มีศกั ยภาพในการทางาน ในระดับ
อาเซียนและระดับโลก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาในการ
สื่ อสาร
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในระดับ
สากล
- กิจกรรมสร้างโครงงาน นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ของนักเรี ยน
- กิจกรรมแหล่งเรี ยนรู ้พลังงานแสงอาทิตย์
- กิจกรรมผลิตชิ้นงานจากเครื่ อง MINI CNC
- กิจกรรมสื บค้นความรู ้ และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ผลิตโครงงาน
- กิจกรรมเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อออนไลน์ iPad
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เป้าหมายที่ 11 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- งานบริ หารฝ่ ายวิชาการ
- งานหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
-กิจกรรมนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน
เป้าหมายที่ 12 สถานศึกษาเป็ นสั งคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ ที่ 40
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อชุ มชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 41
ส่ งเสริ มให้สถานศึกษาเป็ นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และ - กิจกรรมโรงบ่มเพาะคุณธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มภูมิปัญญา
การเรี ยนรู้

เป้าหมายที่ 13 การจัดการของสถานศึกษามีประสิ ทธิภาพ เกิดประสิ ทธิ ผลตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- งานบริ หารสานักงานอานวยการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 42
- งานนโยบายและแผน
พัฒนาแผนภูมิการจัด
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
องค์กรและการบริ หารจัดการ
เป้าหมายที่ 14 สถานศึกษาสร้ างความสั มพันธ์ และความร่ วมมือกับเครือข่ าย ในการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- กิจกรรมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 43
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับเครื อข่าย ในการ ประกอบการ
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถาน
พัฒนาการศึกษา
ประกอบการ
- กิจกรรมแหล่งเรี ยนรู ้เพื่อชุ มชน
- กิจกรรมสร้างความร่ วมมือทางด้าน
วิชาชีพ
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3. รายงานด้ านงบประมาณ
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2555
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอัสสั มชัญเทคนิคนครพนม
งบประมาณรับ - จ่ าย ณ วันที่ พฤษภาคม 2556
รายรับ
รายจ่ าย
รายการ
บาท
รายการ
บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- เงินเดือนครู
3,582,677
- ค่าธรรมเนียมอื่น
- เงินเดือนบุคลากรอื่น
1,092,600
- เงินอุดหนุนเป็ น
1,604,361.21 - ค่าตอบแทนครู และบุคลากร
1,615,342
ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรี ยน
- เงินอุดหนุนจากมูลนิธิ 17,625,795.52 - งบปรับปรุ งอาคารสถานที่
636,957.93
คณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ง
ประเทศไทย
- เงินอุดหนุนโครงการ
- งบจัดหา/พัฒนาเครื่ องมือ
เรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมี
493,900
อุปกรณ์ สื่ อการสอน วัสดุฝึก 2,260,877.03
คุณภาพ
- สาหรับการจัดการเรี ยนการ
สอน
- สาหรับการบริ การวิชาการ
และวิชาชีพ
- สาหรับการบริ หารจัดการ
ทัว่ ไป
- เงินบริ จาค
91,100
- งบในการส่ งเสริ ม สนับสนุน
276,293
ให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและ
ดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง
โครงการ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
หรื องานวิจยั
- รายได้หรื อมูลค่าของ
11,838
- งบดาเนินงานตามโครงการ
83,913
ผลผลิต ผลงานจากการ
กิจกรรม ด้านการปลูกฝัง
ใช้วสั ดุฝึกในการจัดการ
จิตสานึกและเสริ มสร้างความ
เรี ยนการสอน
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก

หมายเหตุ
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รายรับ
รายการ

รายจ่ าย
บาท

รายการ
- งบพัฒนาบุคลากร
- ค่าสาธารณูปโภค
- อื่นๆ
88,520.52 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
19,915,514.73 รวมจ่ าย
รวมรับ
4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2552
1.พัฒนาคู่มือประกันคุณภาพภายใน
-จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
โดยการกาหนดเกณฑ์การประกัน
ภายใน
คุณภาพภายในให้เหมาะสมที่จะ
สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
-จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาทั้งที่ให้ โดยการร่ วมมือกับศูนย์พฒั นา
คานึงถึงบริ บทของสถานศึกษา และ
ฝี มือแรงงานจังหวัดนครพนม
มาตรฐานที่ได้มาตรฐานที่แท้จริ ง เช่น และสถานประกอบการใน
พัฒนาเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
จังหวัดนครพนม
วิชาชีพ พัฒนาระบบการติดตามผูส้ าเร็ จ -พัฒนาระบบสารวจและติดตาม
การศึกษา พัฒนาระบบการสารวจความ ผูส้ าเร็ จการศึกษา
พึงพอใจของสถานศึกษาดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดับPDCA
2.ควรประกันคุณภาพภายในเป็ น
สาขาวิชา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของแผนกวิชาและสร้างความเข็มแข็ง
ของแผนกวิชา

บาท
5,364,236.64
1,311,177.41
2,459,535.75
18,687,316.42
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนิ นงานตามแผนงาน
ร้อยละ 100
ดาเนินการตามแผน ร้อยละ
80

ติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษาร้อย
ละ90

-แบบฟอร์ม รายงานการประเมิน กาลังดาเนินการ
ตนเอง 4 สาขาวิชา

จัดทาสานักงานประกันคุณภาพ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเทคนิค
3. ควรจัดสานักงานประกันคุณภาพเป็ น
นครพนม
เอกเทศไม่รวมกับห้องปฏิบตั ิการอื่นๆ
4. ควรพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการเชิญสถานประกอบการที่เป็ น

หมายเหตุ

มีสานักงานประกันคุณภาพ
ณ อาคารฟรังซัวส์

ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
-มีขอ้ สอบมาตรฐานวิชาชีพโดย ร้อยละ 100
ความร่ วมมือกับศูนย์พฒั นาฝี มือ
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เจ้าของอาชีพมาร่ วมในการจัดทา
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพและร่ วม
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบตั ิ

แรงงานจังหวัดนครพนม และ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

ติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษามี
สารวจความพึงพอใจของสถาน งานทา
5. ควรพัฒนาระบบติดตามผูส้ าเร็ จ
ประกอบการที่ผสู้ าเร็ จการศึกษา และสารวจความพึงพอใจของ
การศึกษาที่มีงานทาและสารวจความพึง เข้าทางาน
สถานประกอบการ ร้อยละ
พอใจของสถานประกอบการที่มี
100
ผูส้ าเร็ จการศึกษา

ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่ าสุ ด แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
ผลการดาเนินงาน
6. ควรพัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การให้
-โครงการปรับปรุ งระบบ
พัฒนาศูนย์วทิ ยบริ การครบ
ทันสมัยสมบูรณ์แบบโดยจัดระบบให้มี
อินเตอร์เน็ต
วงจร ร้อยละ 100
การสื บค้นข้อมูลที่ทนั สมัยสื่ อการเรี ยน
การสอนระบบอินเตอร์ เน็ตห้องเรี ยนรู้
ภาษาด้วยตนเอง
-สาขาวิชามีงบประมาณ
7. ควรจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกแต่ละ -จัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกแต่ เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 80
สาขาเพิม่ ขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการพัฒนา ละสาขาเพิ่มขึ้น
ทักษะวิชาชีพแก่ผเู ้ รี ยน
8. ควรให้ครู จดั ทาและใช้สื่อการเรี ยน
ให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

-อบรมการจัดทาสื่ อการสอน

-โครงการปรับปรุ งห้องเรี ยน
9. ควรปรับปรุ งห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการให้ได้มาตรฐาน
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนตาม
สาขาวิชาชีพ
-กาลังดาเนินการ
10. ควรมีการประเมินผลการใช้
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ เพื่อนามาพัฒนา

-ครู มีสื่อการสอน ร้อยละ 100

-มีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ
ร้อยละ 100

-กาลังดาเนินการ
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สิ่ งประดิษฐ์นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน
มากขึ้น
11. ควรส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู และ
นักเรี ยนจัดทาและพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรมงานวิจยั เพิ่มขึ้นทุกสาขาและ
ทุกภาคเรี ยน

ข้ อเสนอแนะจากการประเมินครั้ง
ล่ าสุ ด
12. ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดทาและพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์
นวัตกรรมเพิม่ ขึ้น

-จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อ
จัดทาและพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์
และนวัตกรรม

แผนการปฏิบัติตามข้ อเสนอแนะ
-จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อ
จัดทาและพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม

13. ควรมีการประเมินผลการ
สรุ ปและประเมินผลทุกครั้งหลัง
ให้บริ การทางวิชาการแก่ชุมชนทุก
ให้บริ การทางด้านวิชาการ
ครั้ง เพื่อนาผลมาพัฒนาในการบริ การ
ครั้งต่อไป
-ได้สารวจติดตามการบริ การด้าน
14. ควรมีการสารวจความต้องการของ วิชาการแก่ชุมชน
ชุมชนด้านวิชาการ เพื่อจัดบริ การทาง
วิชาการได้ตรงกับความต้องการ
-สถานศึกษาได้แต่งตั้งบุคลากร
15. ควรจัดทาแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ชดั เจนด้วยการกาหนด
บุคลากรผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
กาหนดระยะเวลา จัดสรรงบประมาณ
ให้พียงพอต่อการพัฒนา เพื่อให้
สามารถนาระบบสารสนเทศมาใช้เป็ น

-ส่ งเสริ มสนับสนุน ร้อยละ
100

ผลการดาเนินงาน
-ส่ งเสริ มสนับสนุน ร้อยละ
100

ดาเนินการ ร้อยละ 100

-ดาเนินการ ร้อยละ 100

รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
ดาเนินการ ร้อยละ 100
สารสนเทศ ให้การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อให้เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
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เครื่ องมือในการบริ หารจัดการ

