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ตอนที่ 2 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
1. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

  1.1 ปรัชญา  
      1.  จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อ
เกิดแห่งชีวิต 
             2.  มนุษย์ทุกคนต้องท างาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ (LABOR OMNIA 
VINCIT ) 
                 1.2  วิสยัทัศน์     
                              บริหารจัดการตามมาตรฐานสากล  พัฒนาบุคลากร ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมี
ความสุข ตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ 
                1.3 เอกลักษณ์ 
                             ท างานเป็น   คือ  ท า งานมีคุณภาพตามทักษะพื้นฐานในสาขาวิชาชีพของตน  หรือ
สามารถประยุกต์งานได้ตามที่ได้รับมอบหมายจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ   
                 1.4 อัตลักษณ์ 
                     มุ่งม่ัน     คือ   การตั้งใจอย่างแน่วแน่ 
                      มีวินัย       คือ    การปฏิบัติตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียน 

 รับผิดชอบ       คือ     การยอมรับผลทั้งท่ีดีและไม่ดีในกิจการที่ตนได้ท าลงไปหรือที่อยู่ใน    
 ความดูแลของตน 

                       นอบน้อม      คือ   อาการแสดงความเคารพอย่างสูง 
     ยึดม่ันสัจธรรม   คือ   การแสวงหา เข้าถึงและเห็นคุณค่าของความเป็นจริงของธรรมะ ตาม 

 หลักของศาสนาที่ตนนับถือ 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  
เป้าหมายที่  1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์วิชาชีพตาม
หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และความสามารถ
ทางวิชาการ 
 

- กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ (สอนเสริม) 
- กิจกรรมอัสสัมชัญวิชาการ 
- กิจกรรมประกวดผลงานนักเรียน 
- กิจกรรมเสริมทักษะวิชาสามัญ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีคุณสมบัติ และ
ประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตร 
 
 

- กิจกรรมส่งแข่งขันทักษะวิชาชีพภายนอก 
- กิจกรรมโครงงาน 
- กิจกรรมผลิตภัณฑ์นักเรียน 
- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ภาษา
สื่อสารด้านการฟังการอ่านการเขียนและการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ด้านการฟังการอ่านการเขียนและการสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

-กิจกรรมสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  5   ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 
และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 
 

- กิจกรรมผลิตชิ้นงานจากเครื่อง MINI CNC 
- กิจกรรมสืบค้นความรู้ และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ผลิตโครงงาน 
- กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ iPad 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงามในอาชีพมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม และมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรมอบรมธรรมะ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมมอบรางวัลคนดีศรีอัสสัมชัญ 
- กิจกรรม เข้าค่ายปฏิบัติธรรม 
- กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 
- กิจกรรมประกวดการประหยัด 
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
- กิจกรรมฝึกระเบียบแถว 
- กิจกรรมฝึกภาคปกติ นศท. 
- กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก 
- กิจกรรมวันเด็ก 
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ยุทธศาสตร์ที่  7   พัฒนาผู้เรียนให้ส าเร็จการศึกษา  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของการส าเร็จการศึกษา 
 
 
 

- กิจกรรมวัดและประเมินผลการเรียนประจ าปี 
- กิจกรรมสอนเสริม 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

 
เป้าหมายที่  2  ผู้เรียนยึดม่ันในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงานในอาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
 
 
 

- กิจกรรมอัสสัมชัญวิชาการ 
- กิจกรรมลูกเสือ 
- กิจกรรมชมรม 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก 
- กิจกรรมกีฬาเครือ ฯ นักเรียน 
- กิจกรรมค่ายเพ่ือนักบุญมงฟอร์ต 
- กิจกรรมสังสรรค์คริสตมาส และปีใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

-กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
- กิจกรรมวันแม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นไปตาม
ปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ด้านผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด เป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น 

- กิจกรรมก้าวแรกสู่ฝัน 
- กิจกรรมค่ายเพ่ือนมงฟอร์ต 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

 
เป้าหมายที่  3 สถานศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  11ส่งเสริมให้ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ผ่านการทดสอบ
เชิงวิชาการ ด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 
(ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์) 

- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ V-Net 
- กิจกรรมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- กิจกรรม Final Project 
- กิจกรรมส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  12 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 

- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมสัมมนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
- กิจกรรมจัดท าแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 



21 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  13 จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ในการฝึกอาชีพ มีการปฏิบัติงานจริง เป็นไป
ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และพึงพอใจตามคุณภาพการสอน 
 
 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
- กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- กิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพวันเสาร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

ยุทธศาสตร์ที่  14 สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก 
อุปกรณ์ ส าหรับการเรียน การสอนอย่างเหมาะสม 
 

- การจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการเรียน
การสอน 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์ที่  15 สนับสนุนให้มีอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึก
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศเอ้ือต่อการการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งมีความปลอดภัย 
 

- ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ โรง
ฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชา
ที่เรียน 
- สร้างอาคารประกอบเพื่อการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัติจริง 
- จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการการเรียนรู้ 
- จัดระบบความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
บริเวณ 

 
เป้าหมายที่  4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 16 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพบอาจารย์ที่ปรึกษา และ
แนะแนว 
 

- กิจกรรมประชุมสัมมนาครูที่ปรึกษา 
- กิจกรรมประชุมสัมมนาครูแนะแนว 
- กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 
- กิจกรรมแนะแนวการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ  

ยุทธศาสตร์ที่  17 
ส่งเสริมให้มีการตรวจสารเสพติด และการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

- กิจกรรมป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด 
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์ที่  18 
มีมาตรการควบคุมการออกกลางคันของผู้เรียน  

- กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  19 
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งามในวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์   
 
 
 

- กิจกรรมชมรม 
- กิจกรรมทัศนศึกษา 
- กิจกรรมอมรมความปลอดภัย 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
- กิจกรรมท าบุญเปิดปีการศึกษาใหม่ 
- กิจกรรมวันแม่ 
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- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ 
- กิจกรรมแสดงดนตรีภายในและภายนอก 

ยุทธศาสตร์ที่  20 
จัดกิจกรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และประเพณี 
 
 
 
 

- กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
- กิจกรรมเรียนรู้พลังงานทดแทน 
- กิจกรรมออกร้านไหลเรือไฟ 
- กิจกรรมลอยกระทง 
- กิจกรรมมาฆบูชา 
- กิจกรรมวิสาขบูชา   - กิจกรรมมิสซา 

 
เป้าหมายที่  5 สถานศึกษาให้การบริการวิชาชีพสู่สังคม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 21 ส่งเสริมให้มีกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
วิชาชีพ ความรู้ ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 

- กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนและท้องถิ่น 
- กิจกรรมฝึกวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 22สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่ให้บริการวิชาชีพและน าความรู้ไปพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นรวมถึงโครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

- กิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชนและท้องถิ่น 
- กิจกรรมฝึกวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

 
เป้าหมายที่  6 สถานศึกษามีนวัตกรรมและการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 23ส่งเสริมให้มีการจัดท าเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงานที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
และประเทศ  ซึ่งไปสู่การแข่งขันระดับชาติ 
 

- กิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
โครงงานภายใน 
- กิจกรรมส่งแข่งขันนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และโครงงานภายนอก 
- กิจกรรมแข่งขันรถประหยัดพลังงาน 
- กิจกรรมงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
- กิจกรรมเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงาน 
- โครงงานนักเรียน ปวช. 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 24สนับสนุนงบประมาณในการสร้างพัฒนาและ
เผยแพร่ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน 
 

- การจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ ส าหรับการเรียน
การสอน 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าสาขาวิชา 
- จัดงบประมาณเพ่ือการแข่งขันทั้งภายในและ
ภายนอก 
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- จัดหาทุนวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
- จัดสรรงบประมาณเพ่ือเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัยและโครงงาน 
- โครงงานนักเรียน ปวช. 3 

 
เป้าหมายที่  7 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 25 
ผู้บริหารบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมืออาชีพ 
 

- สัมมนาการจัดท าแผนพัฒนา ประจ าปี 
- ประชุมบุคลากรโรงเรียนประจ าเดือน 
- ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
- โครงการจัดหาครูงานไม้ 
- กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
- กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานของ
บุคลากรประจ าปี 
- เผยแพร่วิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายและกล
ยุทธ์ของผู้บริหาร 
- ก าหนดอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษา และ
เกณฑ์มาตรฐานอย่างสอดคล้อง 
- กิจกรรมประหยัดพลังงาน 
- กิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย 
- กิจกรรมเกษตรพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 26 
 ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตราฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

- กิจกรรมอบรม สัมมนาบุคลากรตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
- กิจกรรมประเมินผลการด าเนินงานของ
บุคลากรประจ าปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 27สนับสนุนใหม้ีการจัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- จัดท าระบบรายงานฐานข้อมูลสารสนเทศ 
- จัดท าระบบส ารอง และป้องกันฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
- จัดท าแผนการดูแลบ ารุงรักษาฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่  28สนับสนุนสง่เสริมการปฏิบัติหน้าที่กรรม
สถานศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

- สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมายก าหนด 
- สรุปผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  29 
 สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ ทุน
วิจัย ทั้งภายในและภายนอก 

-กิจกรรมทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 
-กิจกรรมทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 30 
สนับสนุนให้มีการมีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมสถานศึกษา
อ่ืนหรือหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

-โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 31 
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเกียรติคุณยกย่อง
และพัฒนาด้านบริการวิชาการ/วิชาชีพระดับชุมชนท้องถิ่นให้
ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 32  
มีการจัดบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 33  
ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษานักเรียน มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาในทุกเรื่องและน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปพัฒนาสถานศึกษา 

 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าหมายที่  8 สถานศึกษาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้น จุดเด่น
ของสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 34 
มุ่งเน้นให้โรงเรียนพัฒนาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ 
ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
เพ่ือให้เกิดความพ่ึงพอใจของประชาคม และเกิดผลดีเป็นที่
ยอมรับจากองค์กรภายนอก 

-งานนโยบายและแผน 
-จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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เป้าหมายที่  9 สถานศึกษามีมาตรการส่งเสริมผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 35 
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
อาชีพ อาทิเช่น ความเป็นประชาธิปไตย ความมีวินัย ความ
รับผิดชอบ ความขยัน ความสื่อสัตย์ อดทน เสียสละ จิต
สาธารณะ ประหยัด และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ัง มีความรักชาติ ศาสนา 
กษัตรย์ สร้างค่านิยมความเป็นไทย อนุรักษ์และสื่อสาน ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
 

-กิจกรรมลูกเสือ/นศท. 
-กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
-กิจกรรมชุมชนน่าอยู่โรงเรียนสดใส 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชน 
-กิจกรรมวันเด็ก 
-กิจกรรมอบรมจราจรลูกเสือ 
-กิจกรรมค่ายเพ่ือนนักบุญมงฟอร์ต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 36  
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีคลังความรู้ในชุมชน 
สถานประกอบการหรือองค์กรภายนอก เพื่อเป็นผู้สอนและ
พัฒนาความรู้ ให้แก่ครูผู้สอน 

 
งานบริหารส านักผู้อ านวยการ 

ยุทธศาสตร์ที ่37  
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงสร้างพ้ืนฐาน อาคารสถานที่ 
ห้องปฏิบัติการ และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาที่
เหมาะสม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานสาขาวิชาทั้ง 4 สาขา 
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 38  
ส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

 
งานนโยบายและแผน 

 
เป้าหมายที่  10 นักเรียนมีคุณภาพตามาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 39 
พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการท างาน  ในระดับอาเซียน
และระดับโลก 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาในการ
สื่อสาร 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ในระดับ
สากล 
- กิจกรรมสร้างโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของนักเรียน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 
- กิจกรรมผลิตชิ้นงานจากเครื่อง MINI CNC 
- กิจกรรมสืบค้นความรู้ และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ผลิตโครงงาน 
- กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ iPad 
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เป้าหมายที่  11 สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 40 
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

- งานบริหารฝ่ายวิชาการ 
- งานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
-กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

 
เป้าหมายที่  12 สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 41 
ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้ 

- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพ่ือชุมชน 
- กิจกรรมโรงบ่มเพาะคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา 
 

 
เป้าหมายที่  13 การจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 42 
พัฒนาแผนภูมิการจัด 
องค์กรและการบริหารจัดการ 

- งานบริหารส านักงานอ านวยการ 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เป้าหมายที่  14 สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่าย ในการพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 43 
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่าย ในการ
พัฒนาการศึกษา 

- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพ่ือชุมชน 
- กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาชีพ 
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3. รายงานด้านงบประมาณ   
รายงานงบประมาณของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
งบประมาณรับ - จ่าย ณ วันที่      พฤษภาคม  2558 

รายรับ รายจ่าย หมาย
เหตุ รายการ บาท รายการ บาท 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา - - เงินเดือนครู 4,936,824  
- ค่าธรรมเนียมอ่ืน - - เงินเดือนบุคลากรอ่ืน 1,339,212  
- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
รายหัวนักเรียน 

2,193,698.53 
 

- ค่าตอบแทนครูและบุคลากร 1,787,936 
 

- เงินอุดหนุนจากมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย 

17,906,173.02 - งบปรับปรุงอาคารสถานที่ 1,916,231.50 
 

- เงินอุดหนุนโครงการเรียน
ฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

 
568,920 

- งบจัดหา/พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
สื่อการสอน  วัสดุฝึก 
    - ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
    - ส าหรับการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 
    - ส าหรับการบริหารจัดการทั่วไป 

 
1,157,390 

 

- เงินบริจาค 61,323.98 

- งบในการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
และผู้เรียนจัดท าและด าเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการ 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

402,656.76 

 

- รายได้หรือมูลค่าของ
ผลผลิต ผลงานจากการใช้
วัสดุฝึกในการจัดการเรียน
การสอน 

65,800 

- งบด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตส านึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

604,768.50 

 

- อ่ืนๆ 32,950 - งบพัฒนาบุคลากร 3,161,570.77  
  - ค่าสาธารณูปโภค 1,205,630.21  
  - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,980,161.25  
รวมรับ 20,828,865.53 รวมจ่าย 18,492,380.99  
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4. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสอง

เมื่อวันที่ 5-7  กุมภาพันธ์ 2552 
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1.พัฒนาคู่มือประกันคุณภาพภายใน โดย
การก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในให้เหมาะสมที่จะสามารถพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาท้ังที่ให้ค านึงถึงบริบทของ
สถานศึกษา และมาตรฐานที่ได้มาตรฐานที่
แท้จริง เช่นพัฒนาเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาระบบการติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา พัฒนาระบบการส ารวจ
ความพึงพอใจของสถานศึกษาด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในระดับPDCA 

-จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายใน   
 
-จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพโดย
การร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดนครพนมและสถาน
ประกอบการในจังหวัดนครพนม  
-พัฒนาระบบส ารวจและติดตาม
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

มีการด าเนินงานตามแผนงาน 
ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผน ร้อยละ 80 
 
 
 
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาร้อย
ละ90 
 
 

2.ควรประกันคุณภาพภายในเป็นสาขาวิชา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแผนก
วิชาและสร้างความเข็มแข็งของแผนกวิชา 
 
3. ควรจัดส านักงานประกันคุณภาพเป็น
เอกเทศไม่รวมกับห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 
 
4. ควรพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพโดย
การเชิญสถานประกอบการที่เป็นเจ้าของ
อาชีพมาร่วมในการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพและร่วมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ภาคปฏิบัติ 
 
5. ควรพัฒนาระบบติดตามผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีมงีานท าและส ารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

-แบบฟอร์ม รายงานการประเมิน
ตนเอง  4 สาขาวิชา 
 
จัดท าส านักงานประกันคุณภาพ
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 

 
-มีข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพโดย
ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดนครพนม  และ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
 
-ส ารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่ผู้ส าเร็จการศึกษา
เข้าท างาน 

ก าลังด าเนินการ 
 
 
มีส านักงานประกันคุณภาพ ณ 
อาคารฟรังซัวส์ 

 
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ร้อย
ละ 100 
 
 
 
ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษามีงาน
ท า 
และส ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการ ร้อยละ 100 

6. ควรพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้ทันสมัย
สมบูรณ์แบบโดยจัดระบบให้มีการสืบค้น
ข้อมูลที่ทันสมัยสื่อการเรียนการสอนระบบ
อินเตอร์เน็ตห้องเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 
 
7. ควรจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกแต่ละ
สาขาเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน 

-โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

 
 
 

-จัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกแต่ละ
สาขาเพ่ิมขึ้น 
 

พัฒนาศูนย์วิทยบริการครบ
วงจร  ร้อยละ 100 

 
 
 

-สาขาวิชามีงบประมาณเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 80  
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 
8. ควรให้ครูจัดท าและใช้สื่อการเรียนให้
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
9. ควรปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ให้ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการเรียนรู้
ของนักเรียนตามสาขาวิชาชีพ 
 
10. ควรมีการประเมินผลการใช้
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือน ามาพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานมาก
ขึ้น 
 
11. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนจัดท าและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมงานวิจัย เพิ่มขึ้นทุกสาขาและ
ทุกภาคเรียน 
 

-อบรมการจัดท าสื่อการสอน 
 
 
-โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
 
 
 
-มีการประเมินผลการใช้นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
-จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือจัดท า
และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  และ
นวัตกรรม 

-ครูมีสื่อการสอน ร้อยละ 100 
 
 
-มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ร้อยละ 100 
 
 
-สรุปผลการประเมินร้อยละ 
90 
  
 
 
-ส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละ 
100 
 
 

12. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดท า
และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
 
 
13. ควรมีการประเมินผลการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชนทุกครั้ง เพ่ือน าผล
มาพัฒนาในการบริการครั้งต่อไป 
 
14. ควรมีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชนด้านวิชาการ เพื่อจัดบริการทาง
วิชาการได้ตรงกับความต้องการ 
 
15. ควรจัดท าแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ชัดเจนด้วยการก าหนด
บุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินการ ก าหนด
ระยะเวลา จัดสรรงบประมาณให้พียงพอ
ต่อการพัฒนา เพ่ือให้สามารถน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ 

-จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือจัดท า
และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์  และ
นวัตกรรม 
 
-สรุปและประเมินผลทุกครั้งหลัง
ให้บริการทางด้านวิชาการ 

 
-ได้ส ารวจติดตามการบริการด้าน
วิชาการแก่ชุมชน 
 

 
-สถานศึกษาได้แต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  ให้การสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือให้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

-ส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละ 
100 
 
 

ด าเนินการ  ร้อยละ 100 
 

 
-ด าเนินการ ร้อยละ 100 
 
 
 
ด าเนินการ ร้อยละ 100 
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5. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรอบสาม

เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2557 
แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

1. กระตุ้นชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ
ของการทดสอบ V-Net และหาแนวทาง
เตรียมบุคลการสอนซ่อมเสริมส าหรับการ
ทดสอบในรายวิชาที่มีผลต่ ากว่าเกณฑ์ก่อน
การทดสอบในรุ่นต่อไป 

-ติวก่อนสอบ V-net 
-สมัครเข้าร่วมการทดสอบ Pre-V-
net 

-ระดับคะแนนสอบ V-net 
สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท า 
นวัตกรรมโครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์
และงานวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้น สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ให้ครบทุก
ระดับ พร้อมพัฒนาต่อยอดผลงานให้มี
คุณภาพ 

-เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้ใน
การจัดโครงการ 

-โครงงานของนักเรียนมีคุณภาพ
มากขึ้นและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ได้ 

3. ครูผู้สอนน ากลไกของกระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขางานให้
มากขึ้น 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธี
วิจัย 

-งานวิจัยของครูได้รับการ
พัฒนามากข้ึน 

4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพ่ือ
เผยแพร่ความพร้อมในศักยภาพการเป็น
แหล่งเรียนรู้ และขยายโอกาสทาง
การศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

-ประชาสัมพันธ์โครงงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนที่ไหลากหลายช่องทาง 

-ชุมชนให้ความสนใจพลังงาน
ทางเลือใหม่เพ่ิมมากข้ึน 

5. พัฒนาแหล่งวิทยบริการให้ได้มาตรฐาน
สนองตอบการเป็นแหล่งเรียนรู้และขยาย
โอกาสทางการศึกษาต่อไป 

-จัดท าสวนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 

6. เร่งสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเชิง
รุกยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

-ให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจใน
เรื่อง ประชาคมอาเซียน 

7. วางแผนพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยง
ความต่อเนื่องสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
เพ่ือสร้างโอกาสและเกิดความคุ้มค่าต่อการ
จัดการศึกษา 

- ประสานงานกับสถาน
ประกอบการ/สถานศึกษาเพ่ือการ
จัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่จะ
ตอบสนองตรงตามความต้องการ
สถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

-มีหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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