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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
ตามทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ในปีการศึกษา 2561โดยสรุปผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ พบว่าผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน มีคุณภาพ
ระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา พบว่า สถานศึกษามีหลักสูตร แผนการเรียนที่เหมาะสม การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ผู้รับบริการพึงพอใจและนานโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด สู่การปฏิบัติบรรลุผลสาเร็จ มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็ง ครู
และผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย จัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ได้มีคุณภาพ
ระดับ ดีเลิศ
จุดเด่น
1. ผู้อานวยการโรงเรียน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ได้ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคลากร และการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
2. สถานศึกษามีการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องและดาเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. โรงเรียนมีการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวสถานศึกษาคุณธรรม และถือเป็นนโยบายที่สาคัญ
ที่ต้องดาเนินการ มีการส่งเสริมการให้ ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนร่วมกัน นานโยบายลงสู่การปฏิบัติ
4. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู โดยการส่งเข้าฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนอย่างต่อเนื่อง
5. โรงเรียนมีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ของสถานศึกษาให้สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง
6. โรงเรียนดาเนินการนิเทศการสอน เพื่อสนับสนุน และสร้างขวัญกาลังใจในการพัฒนาการสอน ให้ ครู
จัดการเรียนการสอนได้ ตรงตามหลักสูตร มีการสารวจความคิดเห็นของผู้เรียนต่อครูผู้สอน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ได้ เสนอต่อผู้อานวยการและครู ผู้สอน เพื่อให้ครูได้ พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
7. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ผู้เรียนได้ รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีการดาเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
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กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริม
การ ดารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนทางาน โดยใช้กระบวนการ กลุ่มในการ
บริการวิชาการวิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง
9. โรงเรียนได้นากระบวนการบริหาร งานตามแบบวงจรคุณภาพ PDCA มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้เรียน
10. โรงเรียนมี การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากการดาเนินงานตามโครงการ
จุดที่ควรพัฒนา (การปฎิบัติ ของสถานศึกษาไมเปนระบบ ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษาที่สงผลใหไมบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนด)
1. โรงเรียนควรดาเนินการให้ครูผู้สอน สารวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ครบทุกสาขางาน จัดให้มีการดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร และมีหลักสูตรรายวิชาที่
พัฒนาภายใน 1 ปี ตามสาขางานที่จัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนควรดาเนินการ ให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน โดยมีการระบุปัญหา วัตถุประสงค์
วิธีการดาเนินการ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์รายงานสรุปผลเพื่อนาความรู้ ที่ได้จาการศึกษาหรือการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง
3. โรงเรียนควรกาหนดและหาวิธีการในการติดตามแบบสอบถาม สารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้รับจานวนข้อมูลตอบกลับครบถ้วน
4. โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
“ไทยแลนด์ 4.0” และพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรมากขึ้น
5. โรงเรียนควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
และสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อก้าวไปสู่นโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” เพิ่มขึ้น
6. โรงเรียนควรดาเนินการหาหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทาข้อตกลงความร่วมมือในการทาให้เกิดองค์ ความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา (การดาเนินงานเพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา)
1. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆและด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. กาหนดและหาวิธีการ มาตรการในการติดตามแบบสอบถาม สารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อให้ได้รับจานวนข้อมูลตอบกลับครบถ้วน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์
4.0” และพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรมากขึ้น
4. ดาเนินการหาหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อทาข้อตกลงความร่วมมือในการทาให้เกิดองค์ ความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆต่อผู้เรียนและสถานศึกษา ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
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2. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรียนลาดับ
ที่ 14 ในจานวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทาการเรียนการสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขางาน คือ สาขางาน
ยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ดาเนินงานใน
รูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จานวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียนประจา ทาการเรียนในหลักสูตร
ปกติและมีหลักสูตรพิเศษสาหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับ
การพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทาการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดยใช้ชื่อ
ว่า "ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม" ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็นผู้อานวยการ
โรงเรี ย นและสานงานต่อจากภราดาวิจ ารณ์ ทรงเสี่ ยงชั ยในการดาเนินการขออนุญาตเปิ ดเป็นโรงเรียนเอกชน
ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชั ญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกชน ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม" มาจนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2546 ถึงปีการศึกษา 2552 มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
โดยบริหารงานตามพันธกิจของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และไป
ประกอบอาชีพ
ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
บริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษา ตลอดระยะเวลาได้ส่งเสริมให้ ผู้ร่วมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกาลังกาย
กาลังใจและกาลังความคิด เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่จะ
ผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน บริหารงาน
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน และนักเรียน มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแก่สังคม
1.2 ข้อมูลโรงเรียนทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 โดย
ในจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 จนถึงปีการศึกษา 2555
โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้ทาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4
สาขาวิชา
ใน 4 สาขางาน คือ
1. สาขาวิชาช่างยนต์
เปิดสอนในสาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เปิดสอนในสาขางานโครงสร้าง
4. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

4
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จานวน 4 สาขาวิชา ใน 4
สาขางาน คือ
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
เปิดสอนในสาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
เปิดสอนในสาขางานเทคโนโลยีการเชื่อมโครงสร้างโลหะ
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานตกแต่งภายใน
1.3 การดํารงตําแหน่งจากอดีตถึงปัจจุบัน ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ผู้รับใบอนุญาต 1. ภราดาศักดา
กิจเจริญ
ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2550
2. ภราดาศิริชัย
ฟอนซีกา
ปีการศึกษา 2551 – ปีการศึกษา 2556
3. ภราดาสุรสิทธิ์
สุขชัย
ปีการศึกษา 2556 – ปัจจุบัน
ครูใหญ่
1. ภราดาวิจารณ์
ทรงเสี่ยงชัย ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545
2. ภราดาสุรสิทธิ์
สุขชัย
ปีการศึกษา 2547 – ปีการศึกษา 2549
3. ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ปีการศึกษา 2550

ผู้อํานวยการ
1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ
2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย
3. ภราดาอาวุธ
ศิลาเกษ
4. ภราดากิตติศักดิ์
เจริญศรี

ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546 – ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน

1. ภราดานนทชา ศรีวิไล
2. ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์
3. ภราดาครรชิต สีสาวรรณ

ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน

1. มาสเตอร์เทพอวยชัย ศรัยกิจ
2. มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย
3. ภราดาอาวุธ
ศิลาเกษ
4. ภราดาพิชิตพล
บูระพันธ์
5. ภราดากิตติศักดิ์
เจริญศรี

ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545
ปีการศึกษา 2546 – ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553 – ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555 – ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน

รองผู้อํานวยการ

ผู้จัดการ
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1.4 สถานที่ตั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม – หนองคาย ตาบลเวิน
พระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 097-2042180, 042-199503
Website : http://www.atsn.ac.th
E-Mail Address : atsn@atsn.ac.th

1.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณสถานศึกษา
บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นที่ราบลุ่มมีปุาไม้สลับ
ทุ่งนา เมื่อ พ.ศ. 2475 เริ่มแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้าทวย ซึ่งไหลลงสู่แม่น้าโขง จึ งได้เรียกชื่อ
หมู่บ้านว่า บ้านปากทวย ต่อมาได้เกิดน้าท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจา เมื่อ พ.ศ. 2481 จึงได้ย้ายจากริม
ปากน้าทวยมาอยู่ในที่ตั้งข้างวัดปุา คือ วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ. 2490 ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ 13
ของหมู่บ้านรามราช ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อปูายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาได้
ขึ้นกับตาบลเวินพระบาท หมู่ที่ 5 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายกมล พงษ์ภักดี ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้
แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็นหมู่บ้าน อพป. ปี พ.ศ. 2514 บ้านปากทวย หมู่ที่ 5 อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม
ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากอาเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศ
โดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับปุาไม้และทุ่งนา มีอาณาเขตติดต่อ คือ
ทิศเหนือ
จรดกับบ้านธาตุ ตาบลโนนตาล
ทิศใต้
จรดกับบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4
ทิศตะวันออก
จรดกับแม่น้าโขง ตรงข้ามกับบ้านโพนคา สปป.ลาว
ทิศตะวันตก
จรดกับบ้านนาสีดา หมู่ที่ 6
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การใช้งานพื้นที่มีรายดังนี้
พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน
ประมาณ
4,882 ไร่
พื้นที่อาศัย
ประมาณ
220 ไร่
พื้นที่ทางการเกษตร
ประมาณ
2,199 ไร่
พื้นที่สาธารณะ
ประมาณ
54 ไร่
พื้นที่ปุาชุมชน
ประมาณ
24 ไร่
ประชากรและภาษา
ปัจจุบันบ้านปากทวย หมู่ที่ 5 มีประชากรทั้งหมด จานวน 215 ครัวเรือน รวมทั้งครอบครัวคนลาว
จานวน 3 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 1,129 คน แยกเป็นชาย 548 คน เป็นหญิง 581 คน ภาษาที่
นิยมใช้ในท้องถิ่น ได้แก่ กะเลิง ญ้อ ภูไท ท้องถิ่น ภาษาไทยอีสาน และภาษาลาวบางส่วน
สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทานาปลูกข้าวเป็นอันดับ 1 รองลงมา
เป็นการปลูกพืชไร่ เช่น ปลูกยางพารา สัปปะรด สาหรับพื้นที่ติดริมแม่น้าโขงจะปลูกยาสูบ ข้าวโพด และพืช
ตระกูลถั่ว ตลอดแนวส่วนประชากรที่มีที่อาศัยติดริมแม่น้าโขง ประกอบอาชีพประมง เช่น เลี้ยงปลาในกระชัง
หาปลาตามลาแม่น้าโขง การปศุสัตว์ จะทาการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน เช่น เลี้ยงปลาในบ่อ เลี้ยงไก่ชน ไก่พื้นเมือง
เป็ด ห่าน รวมถึงการเลี้ยง โค กระบือ เป็นต้น
ส่วนแรงงานทางานในต่างจังหวัดและมีบางส่วนไปทางานที่ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน บรูไน เกาหลี เป็น
ต้น
อาชีพและรายได้
อาชีพหลัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาสวน
อาชีพรอง ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้าโขง จักสาน ทอผ้าพื้นเมืองผ้ามุก กลุ่มทาหมวก กลุ่ม
ทาแหนม ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพื้นตามฤดูกาล
รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี ประมาณ 35,500 บาท
2.2 เกียรติประวัติ ชื่อเสียงโรงเรียน
เกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1. เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับเด็กยากจน และด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาโดย
ไม่หวังผลกาไร
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
4. ร่ว มกับ ทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 3 ประเภทความคิด สร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัด นครพนม
ประจาปี 2546
5. ร่ว มกับ ทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รับรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
6. ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
ปีพ.ศ. 2547
7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
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8. ร่ว มกับ ทางอาเภอท่าอุเทน จัดทาเรือไฟ เข้าร่ว มประกวดในงานประเพณีไหลเรือไฟ ได้รั บรางวัล
ชมเชย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจาปี 2547
9. ผ่ า นการประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
ปีพ.ศ. 2547
10. ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
11. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2551
12. ผ่านการประเมินมาตรฐานการคุณภาพการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2557
13. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา
เกียรติประวัติครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1. นายปริญยา สีสม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม
2. นายสุทิน รังเพีย ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ V-Net ปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม
3. นายสุทิน รังเพีย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับสาขาวิชาโลหะการ
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2554
4. นายสุทิน รังเพีย ร่วมถ่ายทาสารคดีรายการกบนอกกะลา ตอนมหัศจรรย์ปีที่ 7 ของบริษัททีวีบูรพา
วันที่ 9 เดือนธันวาคม2554
5. นายดอน วิภา เข้าร่วมเสนอผลงานประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย ปีการศึกษา 2554
6. นายวิรถ จอกทอง ร่วมเป็นกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดั บอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
7. นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ ร่วมเป็นกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดั บอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
8. นายประสิทธิ์ คาดี ร่วมเป็นกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดั บอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
เกียรติประวัตินักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2544
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวินพระบาทเกมส์ ประจาปี พ.ศ. 2545 จัดโดยองค์การ
บริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ วันวิชาการโรงเรียนเอกชนนครพนม ประจาปี 2549
4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างยนต์ งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม ประจาปี 2550
5. ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
จังหวัดนครพนม ประจาปี 2550
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6. ผ่านการคัดเลื อกเป็ นตั ว แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันรถประหยัดน้ามันในระดับประเทศ
ที่กรุงเทพ ฯ ปี 2550
7. ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ประเภทฟุตบอลชาย 7 คน ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ในการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ 2008 ครั้งที่ 4 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศ
ไทย ประจาปี พ.ศ. 2551
8. ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2552
ได้รางวัลอันดับที่ 4
9. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3-18 สิงหาคม 2552
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม (ร่วมกับโรงเรียนโคตรบูรณ์)
10. กรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2552
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัล 1เหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร และ
2 เหรียญทองแดงในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรและ 1,500 เมตร
11. ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาในงานวันเอดส์โลก ระดับอาเภอโดยโรงพยาบาลอาเภอท่าอุเทน
ณ วัดโพธิ์ชัย อาเภอท่าอุเทน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
12. นายสวัสดิ์ อาซองได้รับรางวัลชนะเลิศสาขางานก่ออิฐ งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24
ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และเป็น
ตัวแทนระดับภาค เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ
13. นายชัยณรงค์ จาเพียรราชและนายฤทธิไกร บุญตาท้าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขางานปูกระเบื้อง
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับภาค วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ณ สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
14. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทฟุตบอลงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาท
ต้านยาเสพติด ปี 2554
15. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเปตองงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตาบลเวินพระบาทต้าน
ยาเสพติด ปี 2554
16. นายอภิวัฒน์ พลเทพ เหรียญเงินการแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร รุ่นอายุ 16 ปีชายในการแข่งขัน
กี ฬ านั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาสถาบั น ในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ล แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 15
วันที่ 20-22 ตุลคม 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
28. นายกิตติชัย บุตรสุวรรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
17. นายสมบูรณ์ อามอ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
18. นายรัตนโชค สุวอ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
19. นายโชคชัย พาแสง ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อ รุ่นทั่วไปชายในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20. นายมนั ส ชั ย ยั ง ฝู า ย ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น กี ฬ าตะกร้ อ รุ่ น ทั่ ว ไปชายในการแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย น
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นักศึกษาสถาบั นในเครื อมูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15วันที่ 20-22 ตุลาคม
2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี
21. นายพัชรพล ว่องไว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ
ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
22. นายพีรยุทธ ส่งเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก
ระดั บ ปวช.การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
23. นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่อมไฟฟูา ระดับ
ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
24. นายพนาเวศ วงศ์บุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่อมไฟฟูา
ระดั บ ปวช.การแข่ ง ขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
25. นายวิทวัส ศรีโคตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่ง ขันงานจักรยานยนต์ ระดับ
ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
26. นายพงษ์ดนัย ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
27. นายอารัญ ประคองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนใน
ระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
28. นายภานุกร บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันงานฝึกฝีมือ ระดับ
ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
29. นายณัฐวัฒน์ นิลศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด
ไส ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
30. นายอเนก หล้าสีดา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะงานกลึง กัด ตัด
ไส ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
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31. นายศิริไพบูลย์ สาระทรัพย์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน
2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาแก
32. นายธนศิลป์ ปูองสุข รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก
33. นายทรงยศ สีสุนา รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ
วิทยาลัยการอาชีพนาแก

2.3 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ความหมายตราโรงเรียน
ตราโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นตราเดียวกับคณะภราดาเซนต์คาเบรียลซึ่งสถาบัน การศึกษาใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลทั้งหมดใช้เป็นตราสถาบันร่วมกัน ตรานี้จึงเป็นเครื่องหมายที่ แสดงออกถึงเอกลักษณ์
และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สานึกแห่งการประพฤติปฏิบัติดี ร่วมกัน
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นโรงเรียนอันดับที่ 14 จากโรงเรียนภายใต้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยจานวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน และใช้ตรานี้ร่วมกัน โดยมีส่วนประกอบและ
ความหมายดังนี้
โล่ หรือ Coat of Armsที่อยู่ใจกลางของตรานี้ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน และ
ยั่งยืนของ สถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียลภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
ส่วนที่ 1 A.M. หรือ Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยที่ว่า “วันทามารีอา”Maria เป็นชื่อ
พระมารดาของพระเยซูคริสต์ ช่อดอกซ่อนกลิ่นขาวเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์
ส่วนที่ 2 เป็นรูปเรือใบซึ่งเปรียบได้กับ “นาวาชีวิต” ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมและแสงแดดไปจนถึงฝั่งเป็นคติ
ให้ได้คดิ เสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้ ”
ส่วนที่ 3 มีดวงดาวอยู่ในท้องฟูาเหนือเรือที่กาลังสู้คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่
แสงธรรม แห่ง ศาสนา กับ แสงแห่งปัญญา จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนร่วมกันเป็น ดวงประทีป
ส่องนาชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ) ไปสู่จดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและปัญญา
ส่วนที่ 4 เป็นเครื่องหมาย D S (ตัวย่อจากภาษาฝรั่งเศส DieuSeul) มีความหมายว่า จงทางานทุก
อย่างเพื่อเป็น สิริมงคลแก่พระเจ้า เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต (Saint Louis
Marie Grignion De Montfort ) ผู้สถานปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity หมายถึง
ศาสนาซึ่งเราทุกคนต้อง มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เครื่องหมายไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายแห่งความรัก
และความเสี ย สละ ดัง ที่พ ระ คริ ส ตเจ้ า ได้ท รงสละชีวิ ตของพระองค์ ด้ว ยความรัก เพื่อ ไถ่ บาปให้ แก่ ม วลมนุ ษ ย์
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S หรือ Science หมายถึง วิทยาการความรู้ที่ทาให้เรามีเหตุผลคนเราทุกคนควรจะมุ่งหาความรู้อยู่เสมอยิ่งเรามี
ความรู้ฝุายโลกมากเท่าใด เราก็ยิ่ งควรสนใจหาความรู้ฝุายธรรมให้มากขึ้นเท่านั้นพวงมาลัยดอกไม้ที่ประดับโล่
เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทาความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบัน
มิให้เสื่อมสูญสลายไปคาว่า Labor Omnia Vincit ( Labour conquers all things ) ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers
of St. Gabriel เป็นคติพจน์(motto) ประจาใจของชาวเซนต์คาเบรียลที่จะต้อง ชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วยความ
อุตสาหะตรานี้จะอยู่ในความราลึกของชาวอัสสัมชัญและชาวเซนต์คาเบรียลทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ ราลึกถึง
ชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียลหรือภายในอ้อมอกของแม่คือศาสนาเป็นชีวิตที่มี ความบริสุทธิ์
และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือคุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนา ทางเป็นชีวิตที่มี
ทั้งความรักและความเสียสละและเป็น ชีวิตที่สมบูรณ์สามารถชนะอุปสรรคทั้งมวลด้วยความ อุตสาหะจนได้รับ
ความสาเร็จด้วยเกียรติยศและการยกย่องสรรเสริญตลอดไป
คติพจน์ประจําโรงเรียน
“วิริยะอุตสาหะ นามาซึ่งความสาเร็จ” ( LABOR OMNIA VINCIT )
สีประจําโรงเรียน
ขาวและสีแดง
สีแดง หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญ
สีขาว หมายถึง สีแห่งความความบริสุทธิ์
ปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดของชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความวิริยะอุตสาหะ เป็นหนทางนาไปสู่ความสาเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า
“Labor Omnia Vincit”
นักบวชในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นักบวชในคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีเฉพาะนักบวชชายเท่านั้น เรียกกันทั่วไปว่า
“บราเดอร์” (BROTHER) หรือ “ภราดา” ในภาษาไทย บราเดอร์ทุกคนมีศีลเป็นหลักในการดาเนินชีวิตที่สาคัญอยู่
3 ประการ ได้แก่
1. การถือความยากจน (Poverty) คือ ไม่เป็นเจ้าของในทรัพย์สิน มีความประหยั ดและความอดทนต่อ
ความเป็นอยู่
2. การถือศีลพรหมจรรย์ (Chastity) คือ รักษาความบริสุทธิ์ ไม่มีครอบครัว
3. การถือความนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟังผู้ใหญ่ถือเสมือนเป็นตัวแทนของ พระผู้เป็นเจ้าเป็นการ
มอบกายถวายชีวิตต่อพระเจ้า ไม่ย่อท้อต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย สละตัวเองทางานเพื่อมวล
มนุษย์และพระผู้เป็นเจ้า
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้อํานวยการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อํานวยการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน

สมาคมศิษย์เก่าฯ

ฝ่ายบริหารจัดการ

-

-

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
งานทะเบียนและสารบรรณ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
งานโภชนาการ

-

-

งานหลักสูตรการเรียนการสอน
และนิเทศภายใน
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
งานวัดและประเมินผล
งานวิทยบริการ
งานระบบทวิภาคี
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์

-

งานระเบียบวินัย
งานหอพักนักเรียนประจา
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน
งานอภิบาล
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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2.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ภราดา กิตติศักดิ์
เจริญศรี
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อานวยการ/ผู้จัดการ
2 ภราดา ดร. วีรยุทธ
บุญพราหมณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ภราดา ดร. ประวัติ
สุทธินนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ภราดา วิทยา
เทพกอม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นาย ธงชัย
ชานาญไพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นางวิมลทอง
ทูลคาเตย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายนิธิ
สืบจากสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นาย สุทิน
รังเพีย
ผู้แทนครู
9 ภราดา ครรชิต
สีสาวรรณ
ผู้แทนผู้ปกครอง
10 นางสาว ธารราพร
ทรงเสี่ยงไชย เลขานุการ
2.2.3 จานวนครูจาแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน
แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขา จานวน
งาน
(คน)

สถานภาพ

ใบประกอบ
วิชาชีพ

วุฒิการศึกษา

ครู
ครู
ป.
ต่ากว่า
มี ไม่มี
ป.โท ป.ตรี
ประจาการ พิเศษ
เอก
ป.ตรี
สาขาวิชาช่างยนต์
3
3
2
1
3
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3
3
2
1
1
2
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3
3
2
1
2
1
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ
3
3
2
1
1
2
แผนกวิชาสามัญฯ
7
7
6
1
1
6
รวม 19
19
14 5
5
14
2.2.4 จานวนผูเรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นป
(ปทีจ่ ัดทารายงาน สารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายนของปการศึกษาที่รายงาน)
ชั้นปี
ระดับ/สาขางาน
รวม
1
2
3
ปกติ ทวิ เทียบ ปกติ ทวิ เทียบ ปกติ ทวิ เทียบ
ภาคี โอน
ภาคี
โอน
ภาคี โอน
สาขางานยานยนต์
14
10
15
39
สาขางานเครื่องมือ
13
12
8
33
กล
14
11
11
36
สาขางานโครงสร้าง
8
5
21
สาขางานเครื่องเรือนฯ 8
รวม 49
41
39
129

14
2.2.5 จานวนผูสาเร็จการศึกษา
(1) จานวนผูสาเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน)
ระดับ/สาขางาน
สาขางานยานยนต์
สาขางานเครื่องมือกล
สาขางานโครงสร้าง
สาขางานเครื่องเรือนฯ
รวม

ปกติ
15
8
11
5
39

จานวน
ทวิภาคี
-

เทียบโอน
-

รวม

2.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
2.3.1 รางวัลและผลงานของ สถานศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
-ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2560
-วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ทาการออกค่ายอาสาพัฒนาและ
บริการวิชาการและวิชาชีพ.
-วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. - 10.30 น. จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่
ชัยภูมิ
2.3.2 รางวัลและผลงานของผูบริหาร (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
-วันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะภราดา ครู และนักเรียนร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่
สวรรคาลัย
-อาเภอท่าอุเทนขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพประชาชนใน
พื้นที่หมู่บ้านชายแดน
2.3.3 รางวัลและผลงานของ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
-วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วม
บริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย จ.นครพนม ณ อาคารยงใจยุทธ ที่ว่าการอาเภอท่าอุเทน
-มิสสุภัทรา สิงห์ทอง ม.ปริญยา สีสม นานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน เข้ารอบระดับ
ภาค ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ จังหวัดนครราชสีมา ระว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559
2.3.4 รางวัลและผลงานของผูเรียน (ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในรอบปการศึกษา)
1. นายพัชรพล ว่องไว รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
2. นายพีรยุทธ ส่งเสริม รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเครื่องยนต์เล็ก
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
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อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
3. นายอมรเทพ ยมพินิจ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่อมไฟฟูา
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
4. นายพนาเวศ วงศ์บุญชัยเลิศ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันงานเชื่อม
ไฟฟูา ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
5. นายวิทวัส ศรีโคตร รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
6. นายพงษ์ดนัย ยศพันษา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันงานจักรยานยนต์
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
7. นายอารัญ ประคองสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเขียนแบบด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชน
ในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
8. นายภานุกร บุญสุข รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันงานฝึกฝีมือ
ระดับ ปวช.การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ครั้งที่ 31 ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
9. นายณัฐวัฒน์ นิลศิริ รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะงานกลึง กัด
ตัด ไส ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
10. นายอเนก หล้าสีดา รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันทักษะงานกลึง กัด
ตัด ไส ชิ้นงาน ประเภทอาชีวศึกษานครพนม ประจาปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม
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3. การดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
3.1.1 ปรัชญา
1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อ
เกิดแห่งชีวิต
2. มนุษย์ทุกคนต้องทางาน ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสาเร็จ (LABOR
OMNIA VINCIT)
3.1.2 วิสัยทัศน์
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มุ่งพัฒนาเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีทักษะ
ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ก้ า วทั น เทคโนโลยี มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ตาม
มาตรฐานสากล
3.1.3 พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อัตลักษณ์
ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม
เอกลักษณ์
เด่นวินัย ใจอาสา พัฒนาสังคม
3.1.4 เป้าหมายของสถานศึกษา
1. ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม (FSG.)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความ
ผูกพันกับองค์กร
4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
6. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
7. โรงเรียนเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. โรงเรียนดาเนินงานให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญา พันธกิจ คุณค่ าหลัก อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
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งบประมาณการรายรับ – รายจ่ายปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
งบประมาณรายรับ

งบประมาณรายจ่าย

ที่

รายการ

ปี 2560

1
2
3
4

เงินบริจาคจากมูลนิธิฯ
เงินอุดหนุนรัฐบาล
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การ
เรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
รายรับอื่น ๆ
5.1 รายได้การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
5.2 เก็บค่าเช่าบ้าน-ค่าไฟฟ้า
5.3 รายได้จากสหกรณ์
5.4 ขายเศษวัสดุเหลือใช้
5.5 เงินบริจาคอื่นๆ
5.6 การศึกษาระบบทวิภาคี
5.7 รายได้จากการเกษตร

18,857,130
3,423,375
646,500
110,000

5

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น

100,000
35,000
50,000
100,000
50,000

23,372,005

ปี 2561

ที่

รายการ

22,071,681 1 ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
2,384,410
1.1 เงินเดือนครู
463,400
1.2 เงินเดือนพนักงาน+เจ้าหน้าที่
80,000
1.3 โบนัสครู + พนักงาน+เจ้าหน้าที่
1.4 ค่าตาแหน่ง
1.5 ค่าสาธารณูปโภค
50,000
1.6 ค่าประกันสังคม 5%
40,000
1.7 ค่าภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
1.8 เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ 3%
50,000
1.9 เงินสะสมร่วมของครู 5%
60,000
1.10 ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
1.11 ค่าอาหารนักเรียน-บุคลากร
50,000 2 ค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี
เงินอุดหนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การ
3
เรียน
สายอาชีพ อาชีวศึกษา
4 งบพัฒนา
4.1 ฝ่ายบริหารจัดการ
4.2 ฝ่ายวิชาการ
4.3 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
25,249,491 รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

ปี 2560

ปี 2561

5,790,000
1,320,000
540,000
1,440,000
1,340,000
67,140
163,365
71,000
2,300,000
646,500

5,800,000
1,603,800
625,891
1,500,000
1,270,000
83,200
60,000
180,000
28,200
2,500,000
463,400

110,000

80,000

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

4,766,540
4,092,460
2,196,000

23,372,005 25,249,491
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3.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
ขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 5-9
กันยายน พ.ศ. 2559
1. สถานศึกษาควรดาเนินการจัดระบบติดตาม
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล ด้วยการพัฒนา -พัฒนาระบบครูที่
ระบบครูที่ปรึกษาให้เข้มแข็งมีการติดตามผู้เรียนอย่าง
ปรึกษา
ใกล้ชิด เช่น การเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกภาคเรียน และมีการ -ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง และการพัฒนาผู้
เรียนร่วมกับ สถานประกอบการ เป็นต้น
2. สถานศึกษาควรดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน -พัฒนาผู้ เรียนร่วมกับ
การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้ครูสามารถนาความรู้ไปใช้ใน สถานประกอบการ
การทาวิจัยหรือแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง
3. สถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานและประเด็นพิจารณา -ให้ความรู้ด้านการวิจัย
ของตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนและมอบหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
ในชัน้ เรียนแก่ครูผู้สอน
ดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์สาเหตุ
และร่วมกันแสวงหาแนวทางการแก้ไขเนื้อหาสาระ
ประเด็นใดต้องได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงเรียนเตรียมบรรจุในระเบียบ
4. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาผู้เรียน -วิเคราะห์ประเด็น
ให้กับทุกสาขาวิชาเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนและผู้เรียนได้มี พิจารณาของตัวบ่งชี้
ส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการกาหนดกิจกรรมให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพได้เหมาะสมและหลากหลาย โดย
สถานศึกษาอาจกาหนดกรอบและขอบเขตภารกิจไว้เป็น
เกณฑ์ในการอนุมัติกิจกรรมดังกล่าว
5. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคน
ของสถานศึกษาเกิดความตระหนักเห็นความสาคัญของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้
ถือเป็นเรื่องของทุกคน เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาของแต่ละตัวบ่งชี้ ๆ ใดตรงกับภาระ
งานของบุคลากรคนใดต้อง ปฏิบัติให้ครบถ้วนและผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป

-เพิ่มงบประมาณด้าน
การบริการวิชาการ
วิชาชีพ
-ให้ความรู้การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
-โรงเรียนมีระบบครูที่
ปรึกษาที่เข้มแข็ง
สามารถให้คาปรึกษาและ
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
-มีการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนได้เป็นรายบุคคล
-มีการพัฒนาผู้ เรียน
ร่วมกับ สถาน
ประกอบการ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชา
-ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจการวิจัยในชั้นเรียน
สามารถเขียนงานวิจัยใน
ชั้นเรียนที่เกิดจากปัญหา
ในการจัดการเรียนการ
สอน
-บุคลกรทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นพิจารณาของตัว
บ่งชี้สามารถนาเสนอ
ข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้ได้
ถูกต้องเหมาะสม
-โรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอด้านการบริการ
วิชาการวิชาชีพ
-บุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาเกิดความ
ตระหนักเห็นความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
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แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ
การประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานต้นสังกัด เมื่อ -พัฒนาระบบงาน
วันที่28-30 พฤษภาคม2557
ประกันคุณภาพ
1. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษา
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
-การแต่งตั้ง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตามการ
คณะกรรมการกากับ
ขับเคลื่อนระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามการขับเคลื่อน
ให้มีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง
ระบบงานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)เมื่อวันที่
1. กระตุ้นชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของการ -โครงการสอนเสริม Vทดสอบ V-Net และหาแนวทางเตรียมบุคลการสอนซ่อม Net
เสริมสาหรับการทดสอบในรายวิชาที่มีผลต่ากว่าเกณฑ์
-โครงการส่งเสริมการ
ก่อนการทดสอบในรุ่นต่อไป
จัดทานวัตกรรมโครงงาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดทานวัตกรรม
วิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และ
โครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพิ่มเติมมากขึ้น งานวิจัย
สามารถนาไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ให้ครบทุกระดับ -โครงการให้ความรู้
พร้อมพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีคุณภาพ
งานวิจัยในชั้นเรียน
3. ครูผู้สอนนากลไของกระบวนการวิจัยที่ถูกต้อง -โครงการแหล่งเรียนรู้
ตามระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน -โครงการพัฒนาแหล่ง
แต่ละสาขางานให้มากขึ้น
วิทยบริการ
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ -สร้างความเข้าใจแก่
ความพร้อมในศักยภาพการเป็นแหล่งเรียนรู้ และขยาย บุคลากรในเชิงรุก
โอกาสทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การจัด
และพื้นที่ใกล้เคียง
การศึกษาด้าน
5. พัฒนาแหล่งวิทยบริการให้ได้มาตรฐาน
อาชีวศึกษาในการเตรียม
สนองตอบการเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายโอกาสทาง
ความพร้อมสู่ประชาคม
การศึกษาต่อไป
อาเซียน
6. เร่งสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในเชิงรุก
-แผนพัฒนาหลักสูตรที่
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในการ
เชื่อมโยงความต่อเนื่องสู่
ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด

ผลการดําเนินงาน
-โรงเรียนมีระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ครบวงจร PDCA
-มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-มีคณะกรรมการกากับ
ติดตามการขับเคลื่อน
ระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

-ผู้เรียนให้ความสาคัญใน
การเข้าสอบ V-Net
-โรงเรียนมีนวัตกรรม
โครงงานวิชาชีพ
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยที่
สามารถนาไปต่อยอดเพื่อ
พัฒนาสังคม
-ครูผู้สอนมีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบวิธีวิจัยใน
ชั้นเรียน
-โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
เพื่อเผยแพร่ความพร้อม
ในศักยภาพการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และขยายโอกาส
ทางการศึกษา
-โรงเรียนมีการพัฒนา
แหล่งวิทยบริการให้ได้
มาตรฐานสนองตอบการ
เป็นแหล่งเรียนรู้และขยาย
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ขอเสนอแนะจากการประเมินครั้งลาสุด
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
7. วางแผนพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงความต่อเนื่อง
สู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อสร้างโอกาสและเกิดความ
คุ้มค่าต่อการจัดการศึกษา

แผนการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

ผลการดําเนินงาน
โอกาสทางการศึกษา
-บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
-โรงเรียนมีการพัฒนา
เชื่อมโยงความต่อเนื่องสู่
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
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ส่วนที่ 4 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมฯ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแผนปฏิบัติ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี
ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
กากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัย
ทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนรวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ
ในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้ เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดยคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกัน กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา และบริบทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนาไปพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
จานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น/ ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มี ความรู้
มีทักษะ และการประยุกต์ใช้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาและมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู้
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เปูาหมายที่ 1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1) ผลสัมฤทธิ์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการทฤษฎี และแนวปฏิบัติ ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา
สถานศึ กษา มี ผ ลการด าเนิ น การประเมิน คุ ณภาพผู้ ส าเร็ จการศึ กษาอาชี ว ศึ ก ษาที่มี ค วามรู้เ กี่ ยวกั บ
ข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้น
ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตาม
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. สถานศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษา สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การจบการศึกษาที่หลักสูตรกาหนด
เทียบกับจานวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น ในระดับ ปวช. แรกเข้า 43 คน สาเร็จการศึกษา 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.67 มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2. สถานศึกษามีผู้ส าเร็จ การศึกษา ส าเร็จการศึกษาโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด (คือคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00) เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดเอง จานวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 143 คน คิดเป็น ร้อยละ 100
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
3. สถานศึกษามีระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ในการประเมินระดับคะแนนเฉลี่ย
๓.๕๑-๕.๐๐ ขึ้นไป จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 39 คน ที่เข้างานแล้วได้รับ ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ ด้านสมรรถนะวิชาชีพ = 4.35 ด้านความรู้ความสามารถในการทางาน = 4.50 ด้าน
จรรยาบรรณวิชีพ 4.45 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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4. สถานศึกษามีผลการเรียนด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญ
จาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน ในระดับการประเมิน คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
แบ่งตามตารางดังนี้
ที่

ระดับชั้น

จานวน
นักเรียน

1
2
3

ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3

50
48
42

ผู้เรียนที่มีระดับคะแนน เกิน 80
คะแนนขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
7
8
7
13

ค่าร้อยละผู้เรียนที่มีระดับ
คะแนน เกิน 80 คะแนนขึ้นไป
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
14
16
14.58
30.95

สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 1 คุณภาพด้านความรู้ มีระดับคุณภาพ ดีมาก สรุปคุณภาพในระดับ ดีมาก
2) จุดเด่น
สถานศึกษา มีจุดเด่น คือจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนแรกเข้าของรุ่นนั้นๆ อยู่ในอัตราร้อยละ
ที่สูง และมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในอัตราร้อยละที่สูง
เช่นกัน
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรหาวิธีพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรียน เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด คือ 2.50 ขึ้นไป
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ผู้สอนต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผลการเรียนของผู้สาเร็จการศึกษา จะได้มี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป เพิ่มมากขึ้น
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 1.1
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
6) เอกสาร/หลักฐาน
1.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น
3.ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานเป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม2.50ขึ้นไป
4.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป
5.ระดับผลการเรียนด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
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ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1) ผลสัมฤทธิ์
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เปูาหมายที่ 1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้ อ งการของตลาดงานและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปูาหมายที่ 1 ผู้เรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นั้น
สถานศึกษา มีผลการดาเนิ นการประเมินคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ล ะระดับ การศึกษา สามารถประยุ กต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. สถานศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษา ระดับชั้น ปวช. โดยแยกเป็นสาขาวิชา ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้ดังนี้ ปวช. 3
1.1 ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี สาขาช่างยนต์ มีผู้ลงทะบียนเข้าสอบ 9 คน สอบผ่าน 9 คน คิดเป็นร้อย
100
1.2 ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ สาขาช่างยนต์มีผู้ลงทะบียนเข้าสอบ 9 คน สอบผ่าน 9 คน คิดเป็นร้อย
100
1.3 ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มีผู้ลงทะบียนเข้ าสอบ 15 คน สอบผ่าน 15
คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.4 ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มีผู้ลงทะบียนเข้าสอบ15 คน สอบผ่าน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
1.5 ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 12 คน สอบผ่าน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 (พักการเรียน 1 คน)
1.6 ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 12 คน สอบผ่าน 11
คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 (พักการเรียน 1 คน)
1.7 ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 8
คน สอบผ่าน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.8 ระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน มีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบ 8
คน สอบผ่าน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100
รวมในระดับ ปวช. ภาคทฤษฎี มีผู้เข้าสอบ 44 คน สอบผ่าน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 97.73
รวมในระดับ ปวช. ภาคปฏิบัติ มีผู้เข้าสอบ 44 คน สอบผ่าน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 97.73
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จากผลการดาเนินการ ระดับ ปวช. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผลคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
2. สถานศึกษามีผ ลการดาเนิ นการให้ ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับรางวัล ประกาศเกียรติ คุณยกย่องความรู้
ความสามารถ จากบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอก จากการเป็นผู้ มีความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่มีรางวัล คิดเป็น
ร้อยละ 0 ของจานวนผู้จบการศึกษาทั้งหมด ผู้สาเร็จการศึกษาได้รั บรางวัลจากการเข้าแข่งขันทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งทาให้ ผู้สาเร็จ
การศึกษา ได้รับทั้งทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อหรือการทางาน
ได้เป็นอย่างดียิ่ง มีระดับคุณภาพ ปรับปรุง
สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 1.2 คุณภาพด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ปรับปรุง
2) จุดเด่น
สถานศึกษา มีจุดเด่นในด้านการมีผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในระดับ
ปวช. ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีผลคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 100 ขึ้นไป
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติให้มากขึ้น ก่อนจะสาเร็จการศึกษา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา ควรค้นหาความสามารถพิเศษของผู้เรียน หาวิธีการส่งเสริมความสามารถนั้น ๆ แลสนับสนุน
ให้ได้รับประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติให้มากขึ้น
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 1.2
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
6) เอกสาร/หลักฐาน
1.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบถ้วนจากการเข้ารับการประเมินครั้ง
แรก
3.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องความรู้ความสามารถจากบุคคล
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติ และกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
1) ผลสัมฤทธิ์
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ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เปูาหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปูาหมายที่ 1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก ารปฏิบัติ สถานศึกษา มีผลการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของผู้ ส าเร็ จ การศึกษาอาชีว ศึกษาด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ในระดั บ
คุณภาพ ดีเยี่ยม ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
สถานศึกษา มีผลการดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านทัก ษะและการ
ประยุกต์ใช้ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ล ะระดับ การศึกษา สามารถประยุ กต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่ว มกับผู้ อื่นได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ในแต่ละระดับและสาขาวิชาจากการศึกษาต่อ
ที่ได้งานทา ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามผลตอบกลับถึง
ความพึงพอใจจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ ที่ผู้สาเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ ทางาน ทั้ง สี่สาขาวิชา ระดับ
ปวช. มากกว่า ร้อยละ 80 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพภายหลังจบการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้
รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ให้ผู้สาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2. มีระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้มีความภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่ งแวดล้ อม ด้ว ยการส่ งเสริ ม ให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาเข้ าร่ว มกิจ กรรมเสริมหลั กสู ตร ทั้งที่ จัดตามค าสั่ ง จาก
หน่วยงานต้นสั งกัด และสถานศึกษาจัดเอง เช่น โครงการวันไหว้ครู โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ โครงการวันสุนทรภู่ โครงการบริจาคโลหิต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โครงการวัน
วิช าการ โครงการกีฬาภายใน โครงการทาบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม วันเข้าพรรษา โครงการขยะรีไซเคิล
กิจกรรมแบ่งปันความสุขเทศกาลคริสต์มาส งานจิตอาสา เป็นต้น โดยทุกคนต้องเข้ าร่วมอย่างน้อย 5 กิจกรรม
ขึ้นไป ซึ่งทุกโครงการ / กิจกรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีมาก ถึง ดีเยี่ยม คือร้อยละ 80
ขึ้ น ไป นั บ เป็ น การปลู ก ฝั ง ทั้ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ แ ละการมี จิ ต ส านึ ก ตามคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ดีและพร้อมนาไปปฏิบัติหรื อประยุกต์ใช้ภายหลังจบการศึกษาต่อไป มีระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม
สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 1.3 คุณภาพด้านคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
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สถานศึกษา มีจุดเด่นคือ สถานประกอบการหรือหน่วยงาน มีความพึงพอใจในตัวผู้สาเร็จการศึกษาที่ไป
ทางาน ณ ที่นั้น ๆ และทุก ๆ โครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นตามคาสั่งจากหน่วยงานต้น
สังกัด หรือสถานศึกษาจัดเอง เป็นกิจกรรมที่ล้วนแล้วแต่ได้รับความพึงพอใจจากผู้สาเร็จการศึกษา เพราะเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี สร้างความภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยทุกกิจกรรมมีผลการประเมินความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มากขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้
ที่สาเร็จการศึกษาออกไป
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา ประสานความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร สถานที่ ฯลฯ
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 1.3
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
6) เอกสาร/หลักฐาน
1.ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละระดับและสาขาวิชาจากการศึกษาต่อที่ได้
งาน
2.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
3.ระดับคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าเดิ ม หรื อ ก าหนดรายวิ ช าใหม่ หรื อ กลุ่ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เปูาหมายที่ 1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปูาหมายที่ 2
สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเป็ น เลิ ศ เฉพาะด้ า น
สถานศึกษา มีผลการดาเนินการประเมินคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิม
ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน โดยมีการการสารวจข้อมูลความต้องการของครูในการพัฒนารายวิชาทุกวิชา และรวบรวม
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ข้อมูลการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชาร่วมกั บสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนนามาสู่การ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา ครบทุกสาขางาน แล้วจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชา โดยใช้สื่อการ
สอนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น โครงการตลาดนัดอาหารอร่อย ซึ่งมีการดาเนินงานร่ว มกันทั้ง
สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน บุคคลภายนอก ได้บูรณาการร่วมกันโดยผู้เรียนได้ทั้งประสบการณ์ ทักษะ และการ
นาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2. สถานศึกษาใช้หลักสู ตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงาน โดย ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ระดับ ปวช. พ.ศ. 2556 ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
โดยมีความร่ วมมือกัน ในด้านต่างๆ เช่น ด้านความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านวิชาการ/การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ กับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีถึง 2 แห่ง เพื่อรองรับการ
ส่งนักเรียน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนจบการศึกษา การดาเนินการให้นักเรียน ให้ความรู้หรือเผยแพร่
ความรู้แก่ชุมชน หรือสถานประกอบการ/หน่วยงาน ซึ่งเป็นการพัฒนากาลังคน ด้านทักษะและให้มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน จากความเห็นตอบกลับในเอกสารสารวจลักษณะงาน ของนักเรียน ที่
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีผลตอบกลับด้านความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ขึ้นไป เพื่อให้ได้ผู้จบการศึกษามี
ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ผู้สาเร็จการศึกษา ปี 2560 จานวน 39 คน มีผลความพึงพอใจ ร้อยละ
80 ขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 2.1 คุณภาพด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
สถานศึกษา มีความร่วมมือด้านการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน มี 2 แห่ง เพื่อเตรีมความพร้อมที่หลากหลายและให้ความมั่นใจแก่ผู้เรียนได้มั่นใจในการเข้า
รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะได้ทั้งประสบการณ์การปฏิบัติงาน ทักษะด้านวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น และเรียนรู้
บรรยากาศการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง เพื่อให้ได้ผู้จบการศึกษามีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรนาข้อมูลของสถานประกอบการมาวิเคราะห์ ก่อนที่จะพัฒนารายวิชาใหม่ๆ เพื่อให้ตรง
ตามความ ต้องการของสถานประกอบการ ในการรองนับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อไป
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาควร มีทีมงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ร่วมกัน ก่อนการพัฒนารายวิชาให้
มากขึ้น
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.1
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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6) เอกสาร/หลักฐาน
1.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.การพัฒนารายวิชาโดยปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาเดิมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน และวัยทางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เปูาหมายที่ 6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
เปูาหมายที่ 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน สถานศึกษา มี
ผลการดาเนินการประเมินคุณภาพ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. สถานศึกษาระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร โดยมีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี
จานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ไม่เกินอัตรา 1:30 ที่อัตรา 1:8 ซึ่งเป็นอัตราครูต่อผู้เรียนที่ต่า ทาให้ครูสามารถดูแล
ช่วยเหลือ ผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ 14 คน จากครูทั้งหมด 19 คิดเป็นร้อยละ
73.68 และมีจานวนครูที่สอนตรงตามสาขาวิชา 15 คน จากครูทั้งหมด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 มี
การดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ การอบรม/พัฒ นาตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การอบรมครูด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ โดยวิทยาลัยจัดเอง การส่งครูไปรับการ
อบรม/สัมมนา กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เป็นประจา อบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มีการดาเนินการให้ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น สาคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ด้วยการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่
สอน และดาเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ตามสภาพจริง เพื่อนาผลไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง และมีการดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล
ให้ครูทุกคนมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกัลยาณมิตร เพื่อเป็นข้อมูล ในการแก้ไขปัญหา
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 2.2 คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มีระดับคุ ณภาพ ดี
เยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
สถานศึกษา มีอัตราครูต่อผู้เรียน = 1:8 ส่งผลให้มีการให้ความรู้และดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูจัดทากระบวนการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน อย่างสม่าเสมอ หรือเป็นปัจจุบันเสมอ
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา ให้ฝุายวิชาการจัดอบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้ครูอย่างเป็นระบบที่หลากหลาย
และติดตาม ตรวจสอบ การจัดทาแผนการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.2
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
6) เอกสาร/หลักฐาน
1.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
3.ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เปูาหมายที่ 2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม คุณธรรม จริ ย ธรรม และการนาแนวคิดตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เปูาหมายที่ 1 โครงสร้าง บทบาทและ
ระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ สถานศึกษา มีผลการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพด้านการบริหารจัดการ ตามประเด็นตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคลากรได้อย่างมีเอกภาพ มีความ
คล่องตัวสูง สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น สถานศึกษามี ผู้รับ
แทนผู้รับใบอนุญาต 1 ท่าน มีผู้อานวยการ 1 ท่าน ผู้ช่วยผู้อานวยการ 2 ท่าน เพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ รอง
ผู้อานวยการสั่งการถึง หัวหน้าฝุาย เพียงเท่านั้น ซึ่งแบ่งหน้าที่และฝุายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน จากนั้นก็
สู่ภาคส่วนของการปฏิบัติงาน จึงทาให้ไม่ต้องซับซ้อน ทาให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว จึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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2. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ มี
วิสัยทัศน์ในการจัดสรรงบประมาณตามที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ดูแล และกากับสถานศึกษา โดยผู้บริหารได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไปในการ
พัฒนาบุคลากร, รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียนการสอน, รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม, รายจ่ายในการ
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทา การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้ างสรรค์ของผู้ เรีย น, รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดารงตน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน ซึ่งนับรวมเป็น 23 แผนงาน 7 โครงการ 22 กิจกรรม รวมกัน
แล้วกว่า 52 งาน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ ปรับใช้ในการประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
3. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดย
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ที่ร่มรื่น มีต้นไม้เรียงรายอยู่หน้า อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนฯ
มีห้องสมุด 1 ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารอื่น ๆ 4 หลัง อาคารปฏิบัติการ 6 หลัง มีอาคารเรียน
1 หลัง มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรวม 14 ห้อง ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง
2. ห้องเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
จานวน 2 ห้อง
3. ห้องเรียนสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จานวน 1 ห้องห้องปฏิบัติการ จานวน 2 ห้อง
4. ห้องเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จานวน 1 ห้องห้องปฏิบัติการ จานวน 2 ห้อง
5. ห้องเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือน จานวน 2 ห้องห้องปฏิบัติการ จานวน 1 ห้อง
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เพียงพอต่อผู้เรียน โดยวัด
ได้จากผลการประเมิน ความพึงพอใจของครู บุคลากร ฝุายงานต่างๆ และผู้ เรียน ต่อการใช้บริการทั้งจาก
ห้องเรียน อาคาร สถานที่โดยทั่วไป อยู่ในระดับดีมาก ถึงดีเยี่ยม ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม สรุป
ผลการประเมินประเด็นที่ 2.3 คุณภาพด้านการบริหารจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
สถานศึกษา มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ ยม การบริหาร
จัดการด้านการเงิน ที่ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญอันดับแรก แม้มีงบประมาณอัน
จากัด โดยเห็นได้จากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่ได้ดาเนินการ
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรมีงบพัฒนาด้านฐานข้อมูลสารสนเทศให้มากขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

33
หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ด้ า นการสนั บ สนุ น งบประมาณให้ แ ก่
สถานศึกษาเอกชน
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.3
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
6) เอกสาร/หลักฐาน
1.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคลากร
3.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
4.ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล สถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากร ทาง
การศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก ผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปูาหมายที่ 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เปูาหมายที่ 3 ทุ กภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่ สถานศึกษา มีผลการดาเนินการประเมินคุณภาพด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตาม
ประเด็นตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. สถานศึก ษามี ร ะดั บ คุ ณ ภาพในการด าเนิ นการตามนโยบายส าคั ญของหน่ว ยงานต้ น สั ง กัด โดยมี
ผู้อานวยการ สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายสาคัญที่ห น่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งมีความสามารถในการสื่อสารให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่ หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามได้ ด้วยการกาหนดแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม/งานและ
เปูาหมาย เพื่อให้นโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสาเร็จตามเปูาหมาย ด้วยการเชิญให้เข้าร่วม
ประชุม รั บ ฟั งนโยบาย และการสั่ งการจากผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ข้อ เสนอแนะ
คาแนะนา จากผู้บริหารและฝุายปฏิบัติงาน ร่วมกัน และวางระบบการบริหารจัดการ ติดตามผล รายงานผล
การปฏิบัติงาน เช่น โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน ปวช.1 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของ
หน่ วยงานต้น สั งกัดและนโยบายของโรงเรียน กฎ ระเบียบวินัยและข้อกาหนดต่าง ๆ ของโรงเรียน สร้าง
ภาพลักษณ์ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน หรือ โครงการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ โรงเรียนและหน่วยงาน/สถานประกอบการ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกันด้านวิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ให้แก่นักเรียน มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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2. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ด้านเสริมสร้าง ภูมิปัญญา ทักษะ และคุณธรรมแก่นักเรียน ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรของ
วิทยาลัยฯให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนฯ แผนการศึกษาชาติ ความต้องการของหน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ และชุมชน หรือโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ทุกคน ทุกฝุาย รู้หน้าที่ที่มีความสาคัญยิ่ ง ในการปลูกฝังความรู้ ความคิด และจิตใจ
ที่ดีงาม ให้แก่ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากร และ ผู้เรียน เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ เช่น
1. อบรมการภาวนาสมาธิจิตฯ กิจกรรมทาบุญวันวิสาขบูชา กิจกรรมไหว้ครู/ปลูกปุา กิจกรรมวันสุนทรภู่/วัน
ต่อต้านยาเสพติดฯ มิสซาฉลองศาสนนาม กิจกรรมค่ายผู้นาฯ อัสสัมชัญศรีราชา กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมปลูกปุาร่วมกับชุมชน อบรมคัดแยกขยะ
มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
3. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้ดาเนินการการ
จัดทา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทา
แผนปฏิบั ติงานประจ าปี โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่ส อดคล้องกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ของกระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้ทุกฝุายได้ทราบและมีแผนการปฏิบัติงานประจาปีของ
สถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ติดตาม ตรวจสอบ กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของแต่ละฝุาย ให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อ ง จนนามาสู่
รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่มีความร่วมมือกันทุกฝุายทั้งภายในและ
ภายนอก มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 4.2.4 คุณภาพด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
สถานศึ ก ษา มี ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาศึ ก ษา ผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี และปฏิบัติตามได้ ทาให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรให้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้มากกว่าที่ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 8 แห่ง เพื่อให้
รองรับในการส่งนักเรียน เข้าฝึกงานที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา ต้องมีการวางแผนในการคัดเลือกสถานประกอบการ/หน่ว ยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
หลากหลายและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในการเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 2.4
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
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6) เอกสาร/หลักฐาน
1.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3.ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
4.ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพ
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศในการ
จัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียน และคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ เปูาหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เปูาหมายที่ 4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้
มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ้ากัดเวลาและสถานที่ สถานศึกษา มีผลการ
ดาเนินการประเมินคุณภาพด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. สถานศึกษามีระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษามีการสร้างความ
ร่วมมือกับ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา ด้วยโครงการทา
บันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานเอกชน เพื่อให้ โรงเรียนและหน่วยงาน/
สถานประกอบการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันด้านวิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ให้แก่นักเรียน
และส่งนักเรียน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์
และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ มีความภูมิใจในวิชาชี พ เพื่อเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชี พ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โครงการวันวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภายนอกกับ โรงเรียน ในการ
ส่ง นักเรียน เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ สั่งสมประสบการณ์ สร้าง
พื้ น ฐานและมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ ง ในการแข่ ง ขั น เปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก และเยาวชน ได้ แ สดงออกถึ ง ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ด้านต่างๆ มีความร่วมมือทั้งให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจาก
บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วม
พัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น สถานสถานศึกษา ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มี
ทักษะด้านภาษาที่สอง ด้ว ยการจั ดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีทักษะที่จาเป็น ด้าน
ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ 4.2.4 คุณภาพด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
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1. สถานศึ ก ษา มี โ ครงการด้ า นความร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงาน ในรูปแบบการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นจานวนมากกว่า 2 แห่ง เพื่อรองรับการ
ส่งนักเรียน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่หลากหลาย
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรมีการติดต่อประสานงานด้านความสัมพันธ์ในนามสมาคมศิษย์เก่าให้มากขึ้น เพื่อความ
ร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่ศิษย์รุ่นน้องให้มากขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 3.1
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
6) เอกสาร/หลักฐาน
1.ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
2.ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
3.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เปูาหมายที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สถานศึกษา มีผลการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้มีการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในด้านผลงานของผู้เรียน มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้จัดสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ในรูปของผลงานในการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา เช่น วิชาโครงการวิชาชีพ 1 -2 ใน
ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฯ มีสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานของ
ผู้เรียน ใน 3 ชั้นปี เป็นสาขาวิชาช่างยนต์ จานวน 23 ชิ้นงาน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน จานวน 56 ชิ้นงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะจานวน 34 ชิ้น งาน สาขาวิช าช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จานวน 197
ชิ้นงาน รวมทั้งสิ้น 310 ชิ้นงาน มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
2. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้มีการดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ในด้านผลงานของครู โรงเรียนฯ ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทาวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อให้ครูได้พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับองค์ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2561 ครูในโรงเรียนฯ มีผลงานการวิจัยรวมทั้งสิ้น
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24 ผลงาน ทั้งที่นาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในการพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาโรงเรียน สรุป ผลการ
ประเมินประเด็นที่ 3.2 คุณภาพด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2) จุดเด่น
1. สถานศึกษา มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผลงานด้านงานวิจัย ทั้งครูผู้สอน และของผู้เรียน เป็นจานวน
มาก ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
2.สถานศึกษามีผลงานด้านงานวิจัย ทั้งของครูผู้สอนและของผู้เรียน เป็นจานวนมาก ซึ่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ เผยแพร่สู่สาธารณชน และได้รับการยอมรับและได้รับรางวัล
3) จุดที่ควรพัฒนา
สถานศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุน ผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้มากขึ้น
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โรงเรี ยนฯ ควรสร้ างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่ งผลงานการวิจัยและนวัตกรรม เข้า
ประกวดหรือแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ เช่น เพิ่มค่าวิทยฐานะให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกี ยรติคุณ
เป็นต้น
5) สรุปประเด็นการประเมินที่ 3.2
ด้านความรู้ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม
6) เอกสาร/หลักฐาน
1.แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
2.ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยของโรงเรียน
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ส่วนที่ 6 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี
โครงการอาชีวจิตอาสา
หลักการและเหตุผล
จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ Public mind) หมายถึง จิตสานึกเพื่อ
ส่วนรวม เพราะคาว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็น
เจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล และ บารุงรักษาร่วมกัน
จิตอาสา หรือ มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วม
ใจ ในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็น
หลักการในการดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้า การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
หลอดไฟฟูาที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดน้า ประปา หรือไฟฟูา ที่เป็นของส่วนรวม โดย
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอ
ความช่วยเหลือเท่าที่จะทาได้ ตลอดจนร่วมมือกระทาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตสานึกทางสังคม หรือจิตสานึกสาธารณะว่า คือ การ
ตระหนักรู้และคานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคานึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วม
ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความสานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม
ที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
สรุป จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หรือจิตสานึกสาธารณะ คือ จิตสานึก (Conscious) เป็นการ
ตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทาอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง
ส่วน คาว่า สาธารณะ (Public) เป็น การแสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทา
ประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนาสองคามารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน
ที่จะทาสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพน ภายใต้การกากับดูแลของมูลนฺธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตอาสา และปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากมูลนิธิฯมีเจตนารมณ์
ในการจัดตั้งสถานศึกษานี้เพื่อผู้ด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โรงเรียนจึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ เจตนารมณ์นี้ได้สืบทอดมาตราบจนถึงปัจจุบัน ผู้เรียน
ทุกคนได้ถูกปลูกฝังค่านิยมให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เสียสละ และมีจิตสาธารณะ เข้า
ช่วยเหลือหรืออานวยความสะดวกเท่าที่ตนเองสามารถทาได้ ทั้งกาลังกาย กาลังใจและกาลังทรัพย์ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน หรือกระทั่งการให้ความรู้คาแนะนา ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลืออย่างจิตอาสาทั้งสิ้น
ดังนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จึงได้ดาเนินการโครงการ "อาชีวจิตอาสา” ขึ้นเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็น
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การสนับสนุน และ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึกการให้และการแบ่งปันให้กับ
ผู้เรียน โดยนาหลักการของ “การให้และการแบ่งปันอย่างมีสติ ตามวาระ ตามกาลังทรัพย์ กาลังศรัทธาและ
กาลังกายเอื้ออานวย ดอกผลอันงดงามเหล่านั้น จะงอกเงยและสร้างคุณค่าต่อผู้คนและสังคมส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากร มีจิตสานึกร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
2. เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียน ผู้สอน และ บุคลากร ทางานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคี มีเปูาหมาย
เป็นหนึ่งเดียวกัน
3. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอน และ บุคลากร มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ และ มี
ระเบียบวินัย
กรอบความคิด
ยึดมั่นในหลักธรรม
หรือหลักคําสอนทางศาสนา
ที่เคารพนับถือ

น้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต

เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทย สังคมโลก

มุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน

วิธีการดําเนินกิจกรรม
1.จิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้
บ้านเป็นปัจจัยหลักสาคัญอย่างหนึ่งของชีวิต ผู้ยากจนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นผู้ที่ขาดปัจจัยพื้นฐานในการ
ดาเนินชีวิต โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับคณะภคินีรักการเขนแห่งท่าแร่ สร้างบ้านให้ผู้ยากจน
จานวน 2 หลัง ณ หมู่บ้านท่าแร่ ตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
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กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านการช่วยเหลือสังคมและบาเพ็ญประโยชน์ โดยมี
อาสาสมัคร ของ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ชมรมลูกเสือวิสามัญ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
1. กิจกรรมพิธีถวายพระพร
2. กิจกรรมบาเพ็ญ สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ร.10
3. กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
4. กิจกรรมพิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
5. กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ
6. สภากาชาดไทย : การบริจาคโลหิต
7. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผลที่ได้รับ
1. นักเรียน ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ถ้าสถานศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้
นักเรียน แสดงศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ย่อมทาให้นักเรียน
ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน ได้
แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่
2. ความสาเร็จในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้นักเรียน ครู บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
ได้เรียนรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้นในการดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อสังคม
3. การที่นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสร้างทักษะในการ
ดาเนินชีวิตของนักเรียน ในด้านการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี การอยู่อย่างพอเพียง ความซื่อสัตย์ มีความเป็น
ประชาธิปไตย และ มีระเบียบวินัย การมีปฏิสัมพันธ์และการร่วมทากิจกรรมระหว่างเพื่อน ทาให้เกิดการ
ยอมรับในความสามารถ มีการเอื้อเฟื้อต่อกัน มีความรับผิดชอบความสามัคคี ซึ่งสามารถนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
4. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินงาน ส่งผล
ให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. การเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ในการดาเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรม ได้เปิด
โอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ แสดงความเป็นผู้นาในทุกโอกาสตามความถนัด ความ
สนใจ โดยให้นักเรียน เป็นผู้วางแผนการดาเนินงาน เป็นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้นการทางานเป็นทีม
ยึดหลักประชาธิปไตยในการทางาน ฝึกให้นักเรียน รู้จักทางานอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพตาม
เปูาหมาย ทาให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทางาน ส่งผลให้
นักเรียนมีความเชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางาน
เป็นทีมและมีความเป็นประชาธิปไตย
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2. การสนับสนุน จากครูผู้สอน บุคลากร และผู้บริหาร ครูให้คาปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้าใจ ผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่นักเรียน ดาเนินการ
3. การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก มีส่วนร่วมและส่งเสริมนักเรียน ในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการทากิจกรรม และเป็นวิทยากร
ให้ความรู้
4. การบูรณาการกับระบบเรียนรู้และระบบดูแลนักเรียน นักเรียน สามารถนาความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้และการจัด
กิจกรรมจิตอาสาที่ใช้ระบบพี่สอนน้อง ทาให้รุ่นพี่ รุ่นน้อง ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสามัคคี
ความเอื้ออาทร ช่วยให้การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุผลสาเร็จ
จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูและผู้บริหารต้องเปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และต้องไม่ปิดกั้นในการ
แสดงความสามารถของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นา ผู้ตาม และได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่
2. ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบต้องคานึงถึงการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสม และ
คานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

42

ภาคผนวก

