
 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



คํานำ 

 รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอผลการ ดำเนินงานของ

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ตามมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

เทคนิคนครพนม พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย การ

จัดการอาชีวศึกษา 3 มาตรฐาน  9 ประเด็นการประเมิน โดยได้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับบทสรุปของผู้บริหาร สภาพ

ทั่วไปของสถานศึกษา การดำเนินงานของสถานศึกษา การดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษา สรุปและแนว

ทางการ พัฒนาสถานศึกษา เป็นข้อมูลเพ่ือสร้างความตระหนักในการดำเนินงานวางแผนและพัฒนา สู่มาตรฐาน

การศึกษาที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ในกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้าน

ความรู้ ทักษะ และจิตพิสัย ตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกทั้งจัดทำขึ้นเพ่ือ

รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ครั้งนี้   สำเร็จได้ด้วย

ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ

คุณภาพของผู้ เรียน  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุขดังเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   

 

 

                                                                           โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม                                   
                                                                             เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์  
 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มี
ผลสัมฤทธิ์ดังนี้  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นที่ 1 ด้านความรู้ 92.77 ยอดเยี่ยม  
ประเด็นที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 84.45 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

93.22 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  100.00 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 100.00 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 78.94 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 93.05 ยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 2 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 68.94 ดี 
สรุปผล 90.05 ยอดเยี่ยม 

 สรุปผลการประเมินของสถานศึกษา 
 1.ข้อที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม”  จำนวน    7   ข้อ 

 2. ข้อที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีเลิศ”  จำนวน     1  ข้อ 
 3. ข้อที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จำนวน    1   ข้อ 
 4. ข้อที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง”  จำนวน    -   ข้อ 
 5. ข้อที่อยู่ในระดับคุณภาพ “กำลังพัฒนา”  จำนวน    -   ข้อ 

 ผลการประเมินมาตรฐานของสถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มีระดับค่าคะแนน  90.05
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

1.2 จุดเด่น 
 1) มีระบบในการพัฒนาทักษะนักเรียนใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
          2) มีการพัฒนาผูเรียน หมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 
และการเสียสละเพ่ือสวนรวม สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี 
         3) กระบวนการในการดําเนินงานโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
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         4) สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะวิชาชีพภายใน สนับสนุนและสงเสริมใหมีการ
จัดอบรมในหลักสูตรระยะสั้นใหแกผูเรียน เชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการมาใหความ
รใูนการฝกทักษะผูเรียนเพ่ิมเติม เสริมสรางความม่ันใจและสรางแรงกระตนุใหผูเรียนมีความตั้งใจในการเขารวมแขงขัน 
        5) มีแผนงานโครงการในการพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย 
        6) มีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาตาม
ตารางสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความตะหนักและเพ่ิมความรูทางทักษะวิชาการและวิชาชีพ ให
แกผูเรียน และเพ่ือใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ เป
นที่ยอมรับของหนวยงานและตลาดแรงงาน 
       7) พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางาน
หรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหผูเรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงานและติดตามประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
      8) ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
      9) ครูผูสอนมีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรมไดรับการยอมรับ หรือเผย
แพร 
     10) โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     11) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และตรงตาม
บริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
             1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเปน็ผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
 2. จัดอบรม ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ด้านวิชาการ วิชาชีพ และพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง  
 3. จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน ให้เล็งเห็นความสำคัญขององค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 
 4. สนับสนุนให้ผู้เรียน จัดทำผลงาน ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ทุกระดับชั้น  
เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและชาติ 
1.4 จัดควรพัฒนา 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 พบว่ายังมีจุด
ทีค่วรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้แก่ 
 1. การทำให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือ การประกอบอาชีพอิสระ 
 2. การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค  ระดับชาติ 
 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำผลงานนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเอง และเผยแพร่สู่สังคม 
 4. ด้านการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 5. ด้านผลงานผู้เรียน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยในทุกระดับ 
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 6. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ หรือการปรับปรุงรายวิชา หรือประปรุงรายวิชาเดิม 
หรือกำหนดวิชาเพ่ิมเติม 
 7. ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี  
2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 

โรงเรียนฯ ไดดําเนินการประชุมสรางความตระหนัก สรางความเขาใจกับนักเรียน ผูปกครอง สถาน
ประกอบการ เกี่ยวกับหลักการ แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน การประกอบอาชีพที่
มั่นคง ผลสะทอนไดจากการที่ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระสูงขึ้นอยางตอเนื่อง มี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตอเนื่องทุกปการศึกษา การไดรับความรวมมือ
กับหนวยงาน สถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนในการรับผู เรียนฝกประสบการณวิชาชีพอยางตอเนื่อง การร
วมลงนาม MOU กับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา การไดรับการยอมรับและมอบหมายใหมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมที่สําคัญๆ ของจังหวัด หนวยงานอ่ืนๆ อีกมากมาย จนเปนที่ยกยองและกลาวขานในคุณภาพในการบริหาร
จัดการของผูบริหารและการบริการวิชาการและวิชาชีพ ของครู บุคลากร และผู เรียน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการจัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนของโรงเรียนฯ (โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม   
มุ่งพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการศึกษาสู่สากล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจิตตารมณ์นักบุญ
หลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต) และพันธกิจของโรงเรียนฯ ที่สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ ไมว
าจะเปน ผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษา ชุมชนสังคม ไดรับการพัฒนาและ 
ถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ ในการประกอบอาชีพและสรางอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตรวมทั้งการพัฒนาผูเรียนใหเป
นผูประกอบการที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดประกอบด้วย 
 1. ผลิตบุคลากรด้านช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. สาขาช่างอุตสาหกรรม เข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 2. มุ่งเน้นทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ 
 3. ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ บูรณาการร่วมกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 4. รณรงค์การสร้างจิตสำนึก ความตระหนักด้านจิตอาสาให้กับผู้ เรียน เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่า
ตัวเอง 
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) 
 ความเป็นมาและความสำคัญ 

โครงการอาชีวจิตอาสา 

หลักการและเหตุผล 

จิตอาสา  หรือ  จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง จิตสำนึกเพ่ือส่วนรวม 

เพราะคำว่า “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของใน

สิ่งที่เป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล  และ บำรุงรักษาร่วมกัน  

           จิตอาสา  หรือ  มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง  จิตของคนที่รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วม

ใจ ในการทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็น

หลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแล
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รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 

หลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างตามถนนหนทาง  แม้แต่การประหยัดน้ำ ประปา หรือไฟฟ้า ที่เป็นของส่วนรวม โดย

ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษา ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก  หรือผู้ที่ร้องขอ

ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนร่วมมือกระทำเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา หรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัด

ต่อกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

                 ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของ จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะว่า คือ การ

ตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน หรือการคำนึงถึงผู้อื่นที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน  

                 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้ความหมายว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วม

ในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ มี ความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม

ที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  

                 สรุป จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ  หรือจิตสำนึกสาธารณะ คือ  จิตสำนึก (Conscious) เป็นการ

ตระหนักรู้ตัว หรือเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่าทำอะไร อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง  

                 ส่วน คำว่า สาธารณะ (Public) เป็น การแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นการบริการชุมชน ทำ

ประโยชน์เพ่ือสังคม ถ้าเป็นสิ่งของก็ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรู้ตน 

ที่จะทำสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

       โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพน   ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนฺธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ได้สนับสนุนให้ผู้เรียนมีจิตอาสา และปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากมูลนิธิฯมีเจตนารมณ์ 

ในการจัดตั้งสถานศึกษานี้เพ่ือผู้ด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศไทย  โรงเรียนจึงได้สนับสนุน  ส่งเสริมให้

ผู้เรียนได้ทำ 

คุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ เจตนารมณ์นี้ได้สืบทอดมาตราบจนถึงปัจจุบัน ผู้เรียนทุกคนได้ถูก

ปลูกฝังค่านิยมให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน เสียสละ และมีจิตสาธารณะ เข้าช่วยเหลือหรือ

อำนวยความสะดวกเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ ทั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน 

หรือกระท่ังการให้ความรู้คำแนะนำ ล้วนแล้วแต่เป็นการช่วยเหลืออย่างจิตอาสาทั้งสิ้น 

       ดังนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จึงได้ดำเนินการโครงการ "อาชีวจิตอาสา” ขึ้นเพ่ือพัฒนาและ

ส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็น

การสนับสนุน และ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสานึกการให้และการแบ่งปันให้ กับ

ผู้เรียน โดยนำหลักการของ “การให้และการแบ่งปันอย่างมีสติ ตามวาระ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธาและ

กำลังกายเอ้ืออำนวย ดอกผลอันงดงามเหล่านั้น จะงอกเงยและสร้างคุณค่าต่อผู้คนและสังคมส่วนรวมอย่าง

ยั่งยืน  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากร มีจิตสำนึกร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้เรียน ผู้สอน และ บุคลากร ทำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคี มีเป้าหมายเป็นหนึ่ง

เดียวกัน 

3. เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอน และ บุคลากร มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์ และ มีระเบียบวินัย 

กรอบความคิด 

 
วิธีการดำเนินกิจกรรม 

 1.จิตอาสาเพ่ือผู้ยากไร้ 

 บ้านเป็นปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิต  ผู้ยากจนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นผู้ที่ขาดปัจจัยพ้ืนฐานในการ

ดำเนินชีวิต  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ร่วมกับคณะภคินีรักการเขนแห่งท่าแร่  สร้างบ้านให้ผู้ยากจน

จำนวน 2 หลัง  ณ หมู่บ้านท่าแร่  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เป็นต้น 

2. กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม 

   กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี

อาสาสมัคร ของ ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร ชมรมลูกเสือวิสามัญ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย 

   1. กิจกรรมพิธีถวายพระพร  

   2. กิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ร.10  

   3. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 

ยึดมั่นในหลักธรรม                              
หรือหลักค าสอนทางศาสนา

ที่เคารพนับถือ

เป็นพลเมืองท่ีดีของ
สังคมไทย  สังคมโลก

มุ่งสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน

น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต
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   4. กิจกรรมพิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี  

   5. กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 

   6. สภากาชาดไทย : การบริจาคโลหิต 

   7. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ผลที่ได้รับ 

 1. นักเรียน ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้  ถ้าสถานศึกษาออกแบบการจัดกิจกรรมที่เอ้ือให้

นักเรียน แสดงศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ย่อมทำให้นักเรียน 

ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพที่มีอยู่   ดังนั้นโรงเรียนจึงควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน ได้

แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 

  2. ความสำเร็จในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทำให้นักเรียน  ครู  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

ได้เรียนรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึนในการดำเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือสังคม 

  3. การที่นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการสร้างทักษะในการ

ดำเนินชีวิตของนักเรียน ในด้านการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี การอยู่อย่างพอเพียง ความซื่อสัตย์ มีความเป็น

ประชาธิปไตย และ มีระเบียบวินัย การมีปฏิสัมพันธ์และการร่วมทำกิจกรรมระหว่างเพ่ือน ทำให้เกิดการ

ยอมรับในความสามารถ มีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน มีความรับผิดชอบความสามัคคี ซึ่งสามารถนาไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ 

4. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน ส่งผล

ให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล และ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถ ในการดำเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้

นักเรียน ได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ  แสดงความเป็นผู้นำในทุกโอกาสตามความถนัด ความสนใจ โดย

ให้นักเรียน เป็นผู้วางแผนการดำเนินงาน  เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยเน้นการทำงานเป็นทีม ยึดหลัก

ประชาธิปไตยในการทำงาน ฝึกให้นักเรียน รู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ทำ

ให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ส่งผลให้นักเรียนมีความ

เชื่อมั่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถทำงานเป็นทีมและมี

ความเป็นประชาธิปไตย 

 2. การสนับสนุน จากครูผู้สอน บุคลากร และผู้บริหาร ครูให้คำปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

เข้าใจ ผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่นักเรียน ดำเนินการ 

3. การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมและส่งเสริมนักเรียน ในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ เป็นอย่างดี เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
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          4. การบูรณาการกับระบบเรียนรู้และระบบดูแลนักเรียน  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ

เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้และการจัด

กิจกรรมจิตอาสาที่ใช้ระบบพ่ีสอนน้อง ทำให้รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสามัคคี 

ความเอ้ืออาทร ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูและผู้บริหารต้องเปิดใจกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และต้องไม่ปิดกั้นในการ

แสดงความสามารถของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ผู้ตาม และได้แสดงศักยภาพ

อย่างเต็มที ่

           2. ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผู้รับผิดชอบต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการเรื่องเวลาให้เหมาะสม และ

คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มีการบริหารงานจัดการเรียนการสอน งานสนับสนุนการเรียนการ

สอนการพัฒนาผู เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษา จํานวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น และตามแนวทางการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 สรุปผลการประเมินตนเอง ดังนี้ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

   ตารางที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรเด็นฯ/มาตรฐานฯ 1 2 3 4 รวม ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
1 96.90 95.86 96.68 - 241.67 92.77 ยอดเยี่ยม 
2 100.00 100.00 98.00 98.00 396.00 99.00 ยอดเยี่ยม 
3 79.60 69.76 149.36 74.68 - ดีเลิศ 
รวม 90.05 - ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 

     1.1 ดานความรู ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 96.90 

     1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ดี รอยละ 95.86 

     1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ผลการประเมินอยูในระดับ 

คุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 96.68 

         ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 97.77 

 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

     2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 100 

     2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

รอยละ 100 
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     2.3 ดานการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 98.00 

     2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 98.00 

         ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 99.00 

 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 

     3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม รอยละ 79.60 

     3.2 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ผลการประเมินอยูในระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม รอยละ 69.76 

         ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม รอยละ 74.68 

   สรุป ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

     ภาพรวมของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม รอยละ 90.05 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
2.1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม บุกเบิกและก่อตั้งขึ้นโดยภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย เป็นโรงเรียน
ลำดับที่ 14 ในจำนวน 17 โรงเรียน ที่สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทำการ
เรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา ใน 4 สาขา
งาน คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องมือกล สาขางานเชื่อมโลหะและสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน ดำเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล รับนักเรียนชายผู้ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียน
ประจำ ทำการเรียนในหลักสูตรปกติและมีหลักสูตรพิเศษสำหรับชาวบ้านในพ้ืนที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึง
เยาวชนในประเทศเพ่ือนบ้าน ให้ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ โดยที่นักเรียนทุกคนไม่
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
       ในช่วงปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ 1 ปี โดย
ใช้ชื่อว่า "ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม" ต่อมาในปีการศึกษา 2544 โดยมี นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนและสานงานต่อจากภราดาวิจารณ์ทรงเสี่ยงชัยในการดำเนินการขออนุญาตเปิดเป็น
โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา และในปีนี้เองศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็น
โรงเรียนเอกชน ตามใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม" 
มาจนถึงปัจจุบัน  
       ปีการศึกษา 2546 ถึงปีการศึกษา 2552 มาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน โดยบริหารงานตามพันธกิจของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะ และไปประกอบอาชีพ 
ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน บริหารงาน
โดยยึดหลักจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอมงฟอร์ต เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษา ตลอดระยะเวลาได้ส่งเสริมให้ ผู้ร่วมบริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทุ่มเททั้งกำลัง
กาย กำลังใจและกำลังความคิด เพ่ือที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ก้าวทันโลกปัจจุบันตามศักยภาพ โดย
มุ่งเน้นที่จะผลิตแรงงานที่ดี มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
      ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบัน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน และนักเรียน มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนาบริการวิชาชีพแก่สังคม 
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1.2 ข้อมูลโรงเรียนทั่วไป 
 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 
โดยในจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2545 จนถึงปีการศึกษา 
2555  โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน ทางโรงเรียนได้ทำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช  2556  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา  
ใน 4 สาขางาน คือ 
    1.  สาขาวิชาช่างยนต์    เปิดสอนในสาขางานยานยนต์ 

2.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน    เปิดสอนในสาขางานเครื่องมือกล 
3.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ   เปิดสอนในสาขางานโครงสร้าง 

 4.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เปิดสอนในสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน 
 ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 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    ปีการศึกษา 2544 – ปีการศึกษา 2545 
  2. มาสเตอร์โชคชัย    ทรงเสี่ยงไชย  ปีการศึกษา 2546  – ปีการศึกษา 2552 
  3. ภราดาอาวุธ    ศิลาเกษ  ปีการศึกษา 2553  – ปีการศึกษา 2558 
  4. ภราดากิตติศักดิ ์ เจริญศรี  ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน 
รองผู้อำนวยการ 
ภราดานนทชา  ศรีวิไล  ปีการศึกษา  2553 – ปีการศึกษา  2554 
ภราดาพิชิตพล  บูระพันธ์  ปีการศึกษา  2555 – ปีการศึกษา 2558 
ภราดาครรชิต  สีสาวรรณ  ปีการศึกษา  2558 - ปัจจุบัน 
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ผู้จัดการ 
1. มาสเตอร์เทพอวยชัย    ศรัยกิจ    ปีการศึกษา 2544 –  ปีการศึกษา 2545 
2. มาสเตอร์โชคชัย   ทรงเสี่ยงไชย  ปีการศึกษา 2546  – ปีการศึกษา 2552 
3. ภราดาอาวุธ      ศิลาเกษ  ปีการศึกษา 2553  – ปีการศึกษา  2554 
4. ภราดาพิชิตพล   บูระพันธ์ ปีการศึกษา 2555 –  ปีการศกึษา 2558 
5. ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี  ปีการศึกษา 2559 – ปัจจุบัน 
1.4 สถานที่ตั้ง 

                 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่   5 ถนนนครพนม – หนองคาย 

ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน 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  ตำบลเวินพระบาท  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม  เป็นที่ราบลุ่มมีป่าไม้สลับทุ่ง

นา  เมื่อ พ.ศ.  2475  เริ่มแรกในการก่อตั้งหมู่บ้านมาอยู่ริมปากน้ำทวย  ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขง  จึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านว่า  

บ้านปากทวย  ต่อมาได้เกิดน้ำท่วมบริเวณบ้านปากทวยเป็นประจำ  เมื่อ พ.ศ.  2481  จึงได้ย้ายจากริมปากน้ำทวยมา

http://www.atsn.ac.th/
mailto:atsn@atsn.ac.th
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อยู่ในที่ตั้งข้างวัดป่า  คือ  วัดใหม่ชัยภูมิปัจจุบัน  และเมื่อปี พ.ศ.  2490  ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่  13  ของหมู่บ้านราม

ราช  ทางกรมทางหลวงได้มาตั้งชื่อป้ายบ้านให้ใหม่เป็นบ้านปากทวยมาจนถึงทุกวันนี้  ต่อมาได้ขึ้นกับตำบลเวินพระ

บาท  หมู่ที่  5  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก  ชื่อ  นายกมล  พงษ์ภักดี ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งหมู่บ้านปากทวยเป็น

หมู่บ้าน  อพป.  ปี พ.ศ.  2514 บ้านปากทวย  หมู่ที่  5  อยู่ห่างจากจังหวัดนครพนม  ระยะทางประมาณ  19  

กิโลเมตร ห่างจากอำเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร   สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นที่ราบลุ่มสลับป่าไม้

และทุ่งนา  มีอาณาเขตติดต่อ  คือ 

 ทิศเหนือ   จรดกับบ้านธาตุ  ตำบลโนนตาล 

 ทิศใต ้    จรดกับบ้านเชียงยืน  หมู่ที่  4 

 ทิศตะวันออก   จรดกับแม่น้ำโขง  ตรงข้ามกับบ้านโพนคำ  สปป.ลาว 

 ทิศตะวันตก   จรดกับบ้านนาสีดา  หมู่ที่  6 

การใช้งานพื้นท่ีมีรายดังนี้ 

 พ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน  ประมาณ   4,882   ไร่ 

 พ้ืนที่อาศัย   ประมาณ        220   ไร่ 

 พ้ืนที่ทางการเกษตร  ประมาณ    2,199   ไร่ 

 พ้ืนที่สาธารณะ   ประมาณ        54    ไร่ 

 พ้ืนที่ป่าชุมชน   ประมาณ         24   ไร่ 

ประชากรและภาษา 

 ปัจจุบันบ้านปากทวย  หมู่ที่  5  มีประชากรทั้งหมด  จำนวน  215  ครัวเรือน  รวมทั้งครอบครัวคน

ลาว จำนวน  3  ครัวเรือน  ประชากรรวมทั้งสิ้น  1,129  คน  แยกเป็นชาย  548  คน  เป็นหญิง  581  คน  

ภาษาท่ีนิยมใช้ในท้องถิ่น  ได้แก่   กะเลิง  ญ้อ  ภูไท  ท้องถิ่น  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาลาวบางส่วน 

สภาพเศรษฐกิจ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การทำนาปลูกข้าวเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น

การปลูกพืชไร่  เช่น  ปลูกยางพารา  สัปปะรด  สำหรับพ้ืนที่ติดริมแม่น้ำโขงจะปลูกยาสูบ  ข้าวโพด  และพืช

ตระกูลถั่ว  ตลอดแนวส่วนประชากรที่มีที่อาศัยติดริมแม่น้ำโขง  ประกอบอาชีพประมง  เช่น  เลี้ยงปลาใน

กระชัง  หาปลาตามลำแม่น้ำโขง  การปศุสัตว์  จะทำการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้าน  เช่น  เลี้ยงปลาในบ่อ  เลี้ยงไก่ชน  

ไก่พ้ืนเมือง  เป็ด  ห่าน  รวมถึงการเลี้ยง  โค   กระบือ  เป็นต้น 

ส่วนแรงงานทำงานในต่างจังหวัดและมีบางส่วนไปทำงานที่ต่างประเทศ  เช่น  ไต้หวัน  บรูไน  เกาหลี  เป็นต้น 

อาชีพและรายได้ 
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 อาชีพหลัก  ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำสวน 

อาชีพรอง  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ การประมงจากแม่น้ำโขง จักสาน  ทอผ้าพ้ืนเมืองผ้ามุก กลุ่มทำหมวก กลุ่มทำ

แหนม  ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกพ้ืนตามฤดูกาล 

รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปี  ประมาณ  35,500  บาท 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

สมาคมศิษย์เก่าฯ 

ผู้อำนวยการ 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิฯ 

- งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ 

- งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ ์

- งานทะเบียนและสารบรรณ 

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

- งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์

- งานโภชนาการ 

- งานหลักสูตรการเรียนการสอน 
และนิเทศภายใน 

- แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 
- แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานวิทยบริการ 

- งานระบบทวิภาคี 
- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์ 
 

- งานระเบียบวินัย 

- งานหอพักนักเรียนประจำ 

- งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย 

- งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ 

- งานโครงการพิเศษและบริการ
ชุมชน 

- งานอภิบาล 

- งานสันทนาการ ดนตรี  กีฬา 

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

1 ภราดากิตติศักดิ ์       เจริญศรี            ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ 

2 ภราดามานิต           สกนธวัฒน์            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 ภราดาวิทยา       เทพกอม            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 นายพิษณุ      ลีละถาวรปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 นายวีรพล      เจศรีชัย                 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 มิสดรุณี                ขันโท                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 นายนิธิ       สืบจากสิงห์            ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 ร.ต.อ.ชวน             อุดมสูงเนิน             ผู้แทนชุมชน 

9 ภราดาดร.สมพร      คงวิมล                  ผู้แทนครู 

10 ภราดาครรชิต         สีสาวรรณ            ผู้แทนผู้ปกครอง 

11 มิสธารราพร           ทรงเสี่ยงไชย           เลขานุการ 

 

2.4 ข้อมูลของสถานศึกษา 

 ข้อมูลผู้เรียน 
 ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวช.1 35 0 0 35 

ปวช.2 46 0 0 46 

ปวช.3 39 0 0 39 

รวม ปวช. 120 0 0 120 

 

 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้น แรกเข้า สำเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 50 39 78.00 
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ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อำนวยการ/ 
รองผู้อำนวยการ/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

3 3 - 

คร ู 20 15 16 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

13 - - 

รวมทั้งสิ้น 36 18 16 
 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.(สาขาวิชา) ทวิภาคี(สาขาวิชา) รวม(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 4 0 4 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอาคาร จำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 6 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 1 

อาคารอ่ืน ๆ 4 

รวมทั้งสิ้น 13 
 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จำนวน(บาท) 

         งบบุคลากร 10,3866,730.00 

         งบดำเนินงาน 9,560,210.00 

         งบลงทุน 4,554,000.00 

         งบเงินอุดหนุน 712,670.00 

         งบรายจ่ายอื่น 2,021,740.00 

รวมทั้งสิ้น 27,715,390.00 
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2.5 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 

 

 

 

 

 

ความหมายตราโรงเรียน 

 ตราโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นตราเดียวกับคณะภราดาเซนต์คาเบรียลซึ่งสถาบัน 

การศึกษาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลทั้งหมดใช้เป็นตราสถาบันร่วมกัน ตรานี้จึงเป็นเครื่องหมายที่ 

แสดงออกถึงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งหลายให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติดี 

ร่วมกัน 

 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นโรงเรียนอันดับที่ 14 จากโรงเรียนภายใต้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบ

รียล แห่งประเทศไทยที่ตั้งอยู่ ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น  14 โรงเรียน และใช้ตรานี้ร่วมกัน โดยมี

ส่วนประกอบและ ความหมายดังนี้ 

  โล่   หรือ Coat of Armsที่อยู่ใจกลางของตรานี้ เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนาน 

และยั่งยืนของ สถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียลภายในโล่แบ่งเป็น 4  ส่วน  แต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยง

กันดังนี ้

 ส่วนที่  1  A.M.  หรือ  Ave Maria (ภาษาละติน) ตรงกับภาษาไทยที่ว่า “วันทามารีอา”Maria เป็น

ชื่อพระมารดาของพระเยซูคริสต์  ช่อดอกซ่อนกลิ่นขาวเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความบริสุทธิ์ 

 ส่วนที่  2 เป็นรูปเรือใบซึ่งเปรียบได้กับ “นาวาชีวิต”  ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมและแสงแดดไปจนถึงฝั่ง

เป็นคติ ให้ได้คิด เสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้ ” 

 ส่วนที่  3 มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำลังสู้คลื่นลม   หมายถึง   แสงแห่งความหวัง ได้แก่        

แสงธรรม  แห่ง ศาสนา  กับ  แสงแห่งปัญญา  จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนร่วมกันเป็น  ดวง

ประทีป   ส่องนำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ)  ไปสู่จดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและปัญญา 

 ส่วนที่  4 เป็นเครื่องหมาย D S (ตัวย่อจากภาษาฝรั่งเศส DieuSeul)  มีความหมายว่า จงทำงาน

ทุกอย่างเพ่ือเป็น สิริมงคลแก่พระเจ้า   เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์  มารี  กรีญอง  เดอมงฟอร์ต  (Saint  

Louis  Marie  Grignion De  Montfort )  ผู้สถานปนาคณะเซนต์คาเบรียล โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity 

หมายถึง  ศาสนาซึ่งเราทุกคนต้อง มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  เครื่องหมายไม้กางเขน  เป็นเครื่องหมาย

แห่งความรักและความเสียสละ ดังที่พระ คริสตเจ้าได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรักเพ่ือไถ่บาปให้แก่
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มวลมนุษย์          S   หรือ   Science หมายถึง วิทยาการความรู้ที่ทำให้เรามีเหตุผลคนเราทุกคนควรจะมุ่ง

หาความรู้อยู่เสมอยิ่งเรามีความรู้ฝ่ายโลกมาก 

 

เท่าใดเราก็ยิ่งควรสนใจหาความรู้ฝ่ายธรรมให้มากขึ้นเท่านั้นพวงมาลัยดอกไม้ที่ประดับโล่    เป็นมาลัย

เกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดี  เพ่ือเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่ง เกียรติยศ  ชื่อเสียงของสถาบันมิให้

เสื่อมสูญสลายไปคำว่า  Labor  Omnia   Vincit ( Labour  conquers  all  things )  ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers  

of  St. Gabriel  เป็นคติพจน์(motto) ประจำใจของชาวเซนต์คาเบรียลที่จะต้อง ชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วย

ความอุตสาหะตรานี้จะอยู่ในความรำลึกของชาวอัสสัมชัญและชาวเซนต์คาเบรียลทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้ 

รำลึกถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียลหรือภายในอ้อมอกของแม่คือศาสนาเป็นชีวิตที่มี 

ความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวัง คือคุณธรรมและปัญญาเป็น

เครื่องนำ ทางเป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและความเสียสละและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์สามารถชนะอุปสรรคทั้ งมวล

ด้วยความ อุตสาหะจนได้รับความสำเร็จด้วยเกียรติยศและการยกย่องสรรเสริญตลอดไป 

คติพจน์ประจำโรงเรียน 

 “วิริยะอุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ” ( LABOR OMNIA VINCIT ) 

สีประจำโรงเรียน 

 ขาวและสีแดง 

 สีแดง  หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญ 

 สีขาว  หมายถึง สีแห่งความความบริสุทธิ์ 

ปรัชญาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 1.  จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดของชีวิต 

 2.  มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความวิริยะอุตสาหะ เป็นหนทางนำไปสู่ความสาเร็จ ดังคติพจน์ที่ว่า 

“Labor   Omnia Vincit” 

นักบวชในมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 นักบวชในคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีเฉพาะนักบวชชายเท่านั้น เรียกกันทั่วไปว่า    

“บราเดอร์” (BROTHER) หรือ “ภราดา” ในภาษาไทย บราเดอร์ทุกคนมีศีลเป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่

สำคัญอยู่  3 ประการ ได้แก่ 

 1. การถือความยากจน (Poverty) คือ ไม่เป็นเจ้าของในทรัพย์สิน มีความประหยัดและความอดทนต่อ 

ความเป็นอยู ่

 2.  การถือศีลพรหมจรรย์ (Chastity) คือ รักษาความบริสุทธิ์ ไม่มีครอบครัว 
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 3. การถือความนบนอบ (Obedience) คือ เชื่อฟังผู้ใหญ่ถือเสมือนเป็นตัวแทนของ พระผู้เป็นเจ้าเป็น

การ มอบกายถวายชีวิตต่อพระเจ้า ไม่ย่อท้อต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมาย สละตัวเองทำงาน

เพ่ือมวลมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้า 

3. การด าเนินงานของสถานศึกษา 

3.1 ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

3.1.1 ปรัชญา 

1. จุดมุ่งหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรมความจริงและการเข้าถึงธรรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต 

2.  มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหะวิริยะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ (LABOR OMNIA VINCIT) 

 3.1.2 วิสัยทัศน์   

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  มุ่งพัฒนาเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล   

 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. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีวิริยะอุตสาหะรับผิดชอบต่อสังคม (FSG.) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและมีความผูกพันกับ

องค์กร 

4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา 

6. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

7. โรงเรียนเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. โรงเรียนดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา พันธกิจ คุณค่าหลัก อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

    ของโรงเรียน  
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4. เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

นายวรพัฒน์   ทิพยโสต  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญ
เงิน  ทักษะงานรถจักรยายนต์ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างยนต์  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม  

นายกวี  สัตธรรม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับเหรียญเงิน 
ทักษะงานรถจักรยายนต์ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างยนต์  ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม  

นายธเนศพล  สันดี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญ
ทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ระดับ ปวช.  สาขาวิชา
ช่างยนต์  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายสุริเยนทร์  กุลสิทธิชัย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับ
เหรียญทองแดง  ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กดีเซล  ระดับ ปวช.  
สาขาวิชาช่างยนต์  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายพงศ์พันธ์  คงธนปรีดาพร  รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
ทักษะงานกลึงชิ้นงาน  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายจง     แซ่ว่าง   รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงานกลึง
ชิ้นงาน  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

นายภูมิมินทร์  ศรีแก้ว   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญ
เงิน ทักษะงานวัดละเอียด  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายกิตติวัฒน์  กระแสสิงห์   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับ
เหรียญเงิน ทักษะงานวัดละเอียด  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างกล
โรงงาน  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายณัฐพล  ชมภูจันทร์   รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
ทักษะการเชื่อม GTAW&MAW  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเชื่อม
โลหะ  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายสมเพชร  แสงว้า   รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะ
การเชื่อม GTAW&MAW  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายดนุนัย  แสวงนาม   รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะ
งานไม้ ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายกิตตินันท์   กองอ   รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะ
งานไม้ ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

นายสุรัติ  วิเวกคีรี   รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะงาน
ไม้  ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายพีระวัฒน์   มาพบสาละวิน     รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ทักษะงานปูน ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและ
ตกแต่งภายใน  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายศราวุธ  โคตะรักษ์     รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 
ทักษะงานปูน ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและ
ทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายอธิปัตย์   ศรีอ่อน  รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ทักษะ
งานปูน ระดับ ปวช.  สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
วิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 
 

จังหวัด 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
 
 

นายรัชชานนท์  ชินวงษ์  ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะ
จักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด  วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

รอง
ชนะเลิศ 

 

จังหวัด 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

นายปรัชญาวัฒน์  ตระกูลมา ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขัน ชนะเลิศ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะจักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับจังหวัด  วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม 

 

นายณรงค์  ลีภิวัฒน์วงศ์  ได้รับรางวัลเหรีญเงิน งานแข่งขันทักษะ
งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด  วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษา
จังหวัดนครพนม 

ชนะเลิศ 
 
 

จังหวัด 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
 
 

นายณัฐวุฒิ   ปูเพ  ได้รับรางวัลเหรีญเงิน งานแข่งขันทักษะงาน
เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
ระดับจังหวัด  วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
นครพนม 

รอง 
ชนะเลิศ 

 

จังหวัด 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
 
 

นายจง  แซ่ว่าง ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะงานกลึง
ชิ้นงาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด  
วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพน 

ชนะเลิศ 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
 
 
 

 นายเจษฎา  กาญจนีย์  ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะ
งานวัดละเอียด การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
จังหวัด  วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

ชนะเลิศ 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
 
 
 

นายอนันต์  สังวรจิตร  ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะงาน
ทักษะฝีมือการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด  
วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

ชนะเลิศ 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
 
 
 

นายปัญญากร  ใหม่เขียว ได้รับรางวัลเหรีญทอง งานแข่งขันทักษะ
งานทักษะการเชื่อม SMAW AND GTAW  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด  วันที่ 21-25 มีนาคม 2564  ณ 
อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 

ชนะเลิศ 
 
 
 

จังหวัด 
 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม 
 
 
 

นายดนุนัย  แสวงนาม ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง งานทักษะงานไม้ 

ก ารแ ข่ งขั น ทั กษ ะวิ ช าชี พ แ ละทั ก ษ ะ พ้ื น ฐ าน  ระดั บ ภ าค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งทึ 30 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 

รอง
ชนะเลิศ 

 

ภาค 
 
 

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
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ส่วนที่ 3 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้  มีทักษะ

และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทำงาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ

รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสำนึก  รักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจำนวนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสำเร็จใน

การดำเนินการตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็น

การประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   

สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ 

ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง       เป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน   ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของ

แต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติก าร โรง

ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่าง

เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสำคัญที่หน่วยงานต้ น

สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน   ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทำนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด

การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ    โดยใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย         โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตาม

วัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมขอรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษาเรียงลําดับตามมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน ประกอบด้ วยผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนาและขอ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
    4.1.1 ดานความรู 
      1) ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
      การด าเนินงาน 

โรงเรียนฯ มีโครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน มีกิจกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาขีพอยางเปนระบบ เพ่ือสราง
ความตระหนักใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 เห็นความสําคัญของการเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยใหครูผูสอน
บูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐานมีสมรรถนะและความ
พรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ระดับ ปวช. 3 ทุกสาขาวิชา 
      ผลสัมฤทธิ์ 
           ผูเรียนระดับชั้น ปวช. 3 ทุกสาขาวิชาเห็นความสําคัญของการเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยครูผู
สอนไดบูรณาการการสอนในวิชาตามตารางเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของผู เรียนดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมี
สมรรถนะและความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน มีผลการประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพปรากฏผล ดังนี้ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ 
                  จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรกในภาพรวม จํานวนทั้งสิ้น  39 คน จาก
จํานวนผูที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 39 คนจําแนกเปน ระดับ ปวช.3 
จํานวน 39 คน  
           1.1.2) เชิงคุณภาพ 
            รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุก
รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษารอยละ 100 เทียบกับเกณฑการประเมินมีค
าคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
          1.1.3) ผลสะทอน 
            องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูที่เกี่ยวของใหการยอมรับ ยกยองสถานศึกษาที่สามารถผลิตผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของแตละสาขาวิชาชีพตามท่ีตลาดแรงงานตองการ 
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1.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
การด าเนินงาน 
     โรงเรียนฯ ไดสรางความตระหนักและใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 เห็นความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) โดยไดมีการดําเนิน กิจกรรม เตรียมความพรอมนักเรียน เพ่ือทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) มีการดําเนินการแตงตั้งคําสั่งครูผูรับผิดชอบในการทบทวนความรูแกผู
เรียนในทุกสาขาวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ 
     จากการที่โรงเรียนฯ ไดสรางความตระหนักและใหผูเรียนระดับชั้น ปวช.3 เห็นความสําคัญของการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ปรากฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.2.1) เชิงปริมาณ 
            มีผูเรียนที่ไดคะแนนตั้งแตคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในภาพรวม จํานวน 16 คนจากจํานวนผูเรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร จํานวน 39 คน     
 1.2.2) เชิงคุณภาพ 
            รอยละของผูเรียนที่มีคาเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร โดย
พิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 68.75 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับ
คุณภาพ ปานกลาง 
1.2.3) ผลสะทอน 
       โรงเรียนฯ ไดรับการยกยองในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียนและการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
นักเรียน เปนผูมีทักษะทางดานวิชาชีพเปนที่ประจักษ สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพในอนาคตไดตรงตาม
ความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
4.1.2 ดานทักษะการประยุกตใช 
  1) ผลสัมฤทธิ์ 
1.1) ผเูรียนมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   การด าเนินงาน 
        โรงเรียนฯ กำลังดำเนินการศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสงเสริม สนับ สนุน และพัฒนาผู
เรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผูประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 
1.1.2) เชิงคุณภาพ – 
1.1.3) ผลสะท้อน – 
1.2) ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
 การด าเนินงาน 
      โรงเรียนฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจากการเขารวมการ



28 

ประกวด แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมีการวางแผน
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
      1) สาขาวิชาดําเนินกิจกรรมแขงขัน ทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษาเพ่ือคัด เลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขัน
ทักษะวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพในระดับ อศจ. ภาค ชาติ ตอไป โดยการมีสวนรวมของหนวยงาน สถาน
ประกอบการในการอนุเคราะหบุคลากรผูมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาอาชีพใหเกียรติเปนกรรมการตัดสินและ
คัดเลือกตัวแทน 
      2) ดําเนินกิจกรรมฝก ซอมทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน ที่เขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพภายใตโครงการรสง 
เสริมทักษะวิชาชีพเปนมืออาชีพและความเปนเลิศของนักเรียน 
      3) สาขาวิชาเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการในการฝกทักษะผูเรียนเพ่ิมเติม 

โรงเรียนฯ ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในการเขารวมประกวด 
แขงขันทางดานทักษะวิชาชีพ ในระดับสถานศึกษาเพ่ือคัดเลือกผูที่มีทักษะและสมรรถนะวิชาชีพที่เหมาะสมในการเขา 
รวมประกวดและแขงขันทั้งใน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ผลการการประกวดและแขงขันทักษะวิชาชีพ
มีผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพชีพในระดับจังหวัด ระดับภาค มีผลการประเมินตามขอ 1 
และขอ 4 เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนนเทากับ 4 คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1.2.2) เชิงคุณภาพ 
        1) ผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางดานวิชาชีพสงผลใหเกิดความม่ันใจในการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา 
        2) ผูเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สรางเสริมประสบการณ มีทัศนที่ดีตอ 
วิชาชีพของตนเพ่ิมมากข้ึน 
        3) ผูเรียนไดประสบการณเปดโลกทัศนความรูดานวิชาชีพจากผูเขาแขงขันตางสถาบัน 
        4) ผูเรียนมีทักษะความชํานาญสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
1.2.3) ผลสะทอน 
      โรงเรียนฯ ไดรับการยกยองในผลงานการแขงขันทักษะวิชาชีพของผูเรียนและการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ
นักเรียน เปนผูมีทักษะทางดานวิชาชีพเปนที่ประจักษ สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพในอนาคตไดตรงตาม
ความตองการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
4.1.3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
  1.1) การดูแลและแนะแนวผูเรียน 
  การด าเนินงาน 
       โรงเรียนฯ มีการจัดระบบดูแลผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกปญหาการออกกลางคันอยางตอเนื่อง โดยมี
การวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมการดูแลและแนะแนวผูเรียน ดังนี้ 
       1) โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม เพ่ือปรับพฤติกรรมและชี้แจงกฎระเบียบของโรงเรียนฯ 
       2) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหม 
       3) จัดประชุมผูเรียน ผูปกครอง เพื่อแจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ และประสานความรวมมือกับผูปกครอง
ในการดูแลใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนตามหลักสูตรกําหนด 
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       4) มีการดําเนินงานประชาสัมพันธขาวสาร อบรมหนาเสาธง ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนในที่ปรึกษาหนาเสาธง เพ่ือ
ดูแลพฤติกรรมและใหการอบรมผูเรียนทุกวัน 
       5) ครูที่ปรึกษาพบผูเรียนในคาบ Homeroom สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือดูแลและแนะแนวผูเรียนเปนรายบุคลคล 
ดานการเรียนและดานพฤติกรรม 
       6) โครงการลดปญหาออกกลางคันของผูเรียน เพ่ือลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอยางตอเนื่อง ผูเรียน
สามารถจบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนด โดยในปการศึกษา 2563 ไดจัดกิจกรรมเยี่ยมที่อยูอาศัยของผูเรียน มี
การจัดทําแฟมประวัติประจําตัวผูเรียน และการคัดกรองผูเรียนเพ่ือจัดกลุมผูเรียนเปนขอมูลในการหาแนวทางแกป
ญหาที่เหมาะสม 
         7) โครงการหารายไดระหวางเรียน เพ่ือสงเสริมการมีรายไดของนักเรียนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดย
จัดใหผเูรียนปลูกผัก เลี้ยงปลา ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
       8) มีการจัดหาทุนแกผูเรียนที่มีฐานะยากจน เพ่ือสรางโอกาสในการศึกษาและเปนขวัญกําลังใจแกผูเรียน 
      9) โครงการพัฒนาครู ที่ปรึกษา เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการดูแล ใหคําปรึกษาผูเรียน 
      10) มีการดําเนินงานกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา เพ่ือลดความเสี่ยงในการขับขี่ โดยบริษัทกลาง คุมครองผูประสบภัยจังหวัดนครพนมและสถานี
ตํารวจท่าอุเทน ใหความอนุเคราะหบุคลากรในการใหความรู ความเขาใจกฎจราจรและการขับขี่ปลอดภัย 
      11) มีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรด ระดับ 2.00 ขึ้นไป ภายใต
โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ดวยคุณภาพและมาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอม
เพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 
ผลสัมฤทธิ์ 
 โรงเรียนฯ มีระบบการจัดทําขอมูล และระบบดูแลผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ เพ่ือใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาใหมากที่สุด สงผลใหมีสัดสวนของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียน
แรกเขาเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2563 มีผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเรียนแรกเขาในภาพรวม
ของวิทยาลัยฯ ปรากกฎผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 

โรงเรียนฯ มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 39 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 50 คน ระดับปวช. มีจํานวนผู
สําเร็จการศึกษา 39 คน จากจํานวนผูเรียนแรกเขา 50 คนคิดเปนรอยละ 78.00 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ 
          รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งหมดเทียบกับจํานวนผูเรียนจํานวน
แรกเขาของรุนที่สําเร็จการศึกษาในภาพรวม คิดเปนรอยละ 78.00 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 4 
คะแนน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  1.1.3) ผลสะทอน 
         โรงเรียนฯ สามารถแกปญหาการออกกลางคัน (Drop out) ใหมีจํานวนที่ลดอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับ
และเปนแบบอยางที่ดีแกโรงเรียนอ่ืนๆ 
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1.2) ผเูรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 การด าเนินงาน 
      โรงเรียนฯ มีการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องคการนักวิชาชีพอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) สงเสริมใหผูเรียนมีคุณ ธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
เปนคนดี มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวมมีความเปนประชาธิปไตย รูจักการทํางาน 
เปนทีม มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืนและเปนคนดีของสังคม โดยการ
ดําเนินงานตามโครงการดังนี้ 
      1) โครงการสถานศึกษาคุณธรรม สงเสริมคุณธรรม ตามอัตลักษณโรงเรียนฯ เด่นวินัย  ใจอาสา  พัฒนาสังคม แก
นักเรียน  
      2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงจิตใจ และรูจักการแบงปนน้ําใจและเอ้ือ 
เฟอเผื่อแผ สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
      3) โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางใหนักเรียน กลาคิดกลาทํา กลาแสดงออก มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย เสียสละเพ่ือสวนรวม รูจักการทํางานเปนทีม 
      4) โครงการในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เชน กิจกรรมแหเทียนพรรษา เพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมคานิยมที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามแกผูเรียน 
      5) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมพืชทองถิ่น ศึกษา
ลักษณะพันธุกรรมของพืชแตละชนิดและนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพ่ือศึกษาประโยชนที่ไดจากพืชชนิดตางๆ และ 
สรางความตระหนักในการรักและหวงแหนมรดกทางภูมิปญญาดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
      6) โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความตระหนักในการรักษาทรัพยากรปาไมใหดํารง
เพ่ือสรางความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นใหยั่งยืน และสงเสริ มจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดล
อมทรัพยากรปาไมแกผูเรียน 
      7) โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตยและตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และตระหนักถึงความ 
เปนประชาธิปไตย 
      8) โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน “ริมโขงเกมส์” ครั้งที่ 18 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรัก สามัคคี 
พัฒนาความคิด จิตใจ สติปญญา มีวินัย รูแพ รชูนะ ไมเอารัดเอาเปรียบ ใหอภัย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหาง
ไกลยาเสพติด 
      9) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดมีสวนรวมในการอนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของไทยและของทองถิ่น สงเสริม
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประดิษฐพานไหวครู 
      10) ดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกกิจกรรมและคานิยม 12 ประการ เพ่ือใหนักเรียนไดบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ที่ได 
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เขารวม ฝกฝนความมีวินัย และพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
      11) โครงการอาสาทําความดี เพื่อใหนักเรียนเรียนรูการมีจิตอาสา ฝกเปนผูใหโดยไมหวังผลตอบแทน รวมบริการ
ชุมชน ทั้งโรงเรียนฯ และรวมกับหนวยงานภายนอก 
ผลสัมฤทธิ์ 
       โรงเรียนฯ มีผลการพัฒนาผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เปนคนดีแสดงออกทั้งดาน
จิตใจและพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนไดรูจักการทํางานเปนทีม อยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํากลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็น
คุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะ มี
น้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน และเปน คนดีของสังคมมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององคการ 
นักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) ปรากฏผลการประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
       1.2.1) เชิงปริมาณ 
              มีผูเรียนที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวมกับผู
อ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย 
มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 109 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 121 คน 
      1.2.2) เชิงคุณภาพ 
        ผเูรียนรอยละ 96.45 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยและเสียสละเพ่ือสวนรวมมีความเปนประชาธิปไตยทํางานรวม
กับผูอ่ืนอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญา
ไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
        1.2.3) ผลสะทอน 
            องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคเปนคนดี แสดงออกท้ังดานจิตใจและพฤติกรรม เปนที่ตองการของสถาน
ประกอบการ 
      1.3) การมีงานท าและศึกษาตอของผสู าเร็จการศึกษา 
  การด าเนินงาน 
       โรงเรียนฯ ไดมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ มี
ความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาแตละหลักสูตรแตละระดับสาขางานใหเปนที่พึงพอใจของตลาดแรงงาน 
ดังนี้ 
       1) โครงการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา เพ่ือสํารวจนักเรียน ที่สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําในสถานประกอบหรือ
หนวยงาน นักศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป โดยครูที่ปรึกษาใหผูเรียนในที่ปรึกษาทุกคน กร
อกขอมูลประวัติสวนตัวในปจจุบันและในอนาคตเพ่ือการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา 
       2) โครงการแนะแนวศึกษาตอ จัดหางาน แกผูเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาใชเปนขอมูลในการศึกษาตอและทํางาน
ในสถานประกอบการหรือเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสวนตัว 
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       3) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานรวมกับครูที่ปรึกษา ติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาและสงแบบ
สอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ไปยังสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาต
อสถานประกอบการ หนวยงานผูรบับริการจากการประกอบอาชีพของผูสำเร็จการศึกษา และใหสงแบบประเมินดังกล
าวกลับคืนโรงเรียนฯ ภายในเดือนเมษายน 2563 
        4) ครูทีปรึกษาสรางกลุมไลน (Line) ของนักเรียนในที่ปรึกษาและชี้แจงใหนักเรียนในที่ปรึกษาทราบถึง
ความสําคัญในการแจงหรือติดตามขอมูลขาวสารเพ่ือการติดตามขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา 
        5) มีการดําเนินการจัดฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการจริง เพ่ือฝกทักษะประสบการณใหแกผู
เรียนแตละสาขาวิชาชีพ 
        6) มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนในแตละสาขาวิชาชีพเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพนวัตถกรรมสิ่งประดิษฐ
เพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถ 
ผลสัมฤทธิ์ 
         โรงเรียนฯ มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและตอเนื่อง ทั้งดานความรู ความสามารถ
และดานคุณธรรม จริยธรรม สงผลใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ตามอัตลักษณคุณธรรม
ของสถานศึกษา ดังนี้  
1.3.1) เชิงปริมาณ 
            มีจํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่ผานมา จํานวนทั้งสิ้น 48 คน ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 
ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาตอ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 100 
1.3.2) เชิงคุณภาพ 
            รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรในปการศึกษาที่ผานมา 
มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอเทียบกับผูสําเร็จ
การศึกษาระดับ ปวช. ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา รอยละ 100 เทียบกับ
เกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.3.3) ผลสะทอน 
           องคกร หนวยงานภายนอกหรือผูที่เกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษาในการสงเสริมผูสําเร็จ
การศึกษามีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบการอาชีพอิสระ 
2) จุดเดน 
    1) สถานศึกษามีการดําเนินแผนงาน/โครงการ/กิจรรมการพัฒนานักเรียนใหสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ   
เปนที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
    2) สถานศึกษามีการพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคมีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม 
    3) สถานศึกษามีการดําเนินงานการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    4) สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมแขงขัน ทักษะวิชาชีพทุกสาขาวิชา เชิญผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพจากสถานประกอบการใหความรูฝกทักษะผูเรียนเพ่ิม สรางแรงกระตนุใหผูเรียน มีความตั้งใจในการ  



33 

เขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพในทุกระดับ 
  5) สถานศึกษามีแผนงานโครงการในการพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย 
  6) สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ดวยการจัดการบูรณาการในรายวิชาตาม
ตารางสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพ่ือเปนการสรางความตะหนักและเพ่ิมความรูทางทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
ใหแกผเูรียน และเพ่ือใหผูเรียนสอบผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สงผลใหผูเรียนสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
เปนที่ยอมรับของหนวยงานและตลาดแรงงาน 
  7) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม  
3) จุดควรพัฒนา 
  1) การเพ่ิมจํานวนผูเรียน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
  2) การเพ่ิมจํานวนรอยละของผูสําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับผูเรียนแรกเขา 
  3) การเพ่ิมจํานวนผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผู
ประกอบการอาชีวศึกษาในปตอไป 
  4) การพัฒนาทักษะผูเรียนเพ่ือการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับชาติในทุกสาขาวิชา 
  5) ระบบการดูแลผูเรียน เพ่ือลดปญหาการออกกลางคัน (drop out) ของผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 
  6) การเพ่ิมจํานวนรอยละผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป เมื่อเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงการของหลักสูตร 
  7) การสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงานใหแกนักเรียน ในการเรียนรูทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพและใชใน
การเขาแขงขันทักษะในระดับที่สูงขึ้น 
  8) มีระบบการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เทคนิคนครพนม 
4) ขอเสนอแนะ   
   1) สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการติดตามดูแลและชวยเหลือผูเรียนระดับปวช.อยางตอเนื่อง  
   2) สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือการพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะในการเปนผูประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระของศูนยบมเพาะผู
ประกอบการอาชีวศึกษา 
   3) สถานศึกษาควรสงเสริมใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือการเขารวมการประกวด แขงขันทางดาน
ทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
   4) สถานศึกษาควรจัดตารางกิจกรรมทดสอบออนไลน (Pre-V net) เพ่ือสรางความตระหนักใหผูเรียนทุกคนเห็น
ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสอนเสริมในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการทดสอบ (V-Net) เชนการจัดทําแบบทดสอบเพ่ือ
วัดระดับความรูของผูเรียนในระดับชั้นปสุดทายของหลักสูตร 
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6) สถานศึกษาควรสงเสริมและพัฒนาทักษะดานการคิดสรางสรรค แกผูเรียน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและเขาแขงขัน
ในระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติตอไป 
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
    4.2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
       1) ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางเปนระบบ 
       การด าเนินงาน 
            โรงเรียนฯ มีการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานคลอบคลุมทุกสาขาวิชา และจัดทํารายงานสรุปผล
ความตองการของตลาดแรงงานใหสถานศึกษาทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้ 

1) มีการดําเนินโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ    
            2) สํารวจขอมูลความตองการในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
            3) รวมเปนกรรมการกําหนดสมรรถนะในสาขาตางๆ เชน สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
            4) เปนผูนําการฝกสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการแกผูเรียน 
            5) เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝกทักษะของผูเรียนในสถานประกอบการ 
            6) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือหลักสูตรรายวิชารวมกับสถานประกอบการ เพ่ือใหผู
เรียนมีสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนาไปใชในจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาและในสถานประกอบการ มีการนิเทศติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยใหสถานประกอบการมีสวนรวมใน
การประเมิน 
            7) มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ระดับ ปวช. ครบทุกสาขาวิชา 
            8) มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจาการพัฒนาโดยคณะกรรมการฝาย
วิชาการทุกภาคเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ 
            มีสาขาวิชาที่มีผลการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกระบวนการและขั้นตอนของการพัฒนาอยางเป
นระบบโดยมีผลการประเมินตามขอ  

1) สํารวจความตองการของตลาดแรงงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 2) มีการประสานงานกับสถานประกอบการอยางตอเนื่องในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  
3) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาหรือรายวิชารวมกับสถานประกอบการ  
4) มีการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดรับการพัฒนา  
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5) มีการติดตาม ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในระดับ 
ปวช. จํานวน 4 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาทั้งสิ้น 4 สาขาวิชา  
      1.1.2) เชิงคุณภาพ 
             โรงเรียนฯ มีการดําเนินการตามการประเมินที่กําหนดและมีผลการประเมินตามขอ 1,2,3,4,5 เมื่อเทียบกับ
เกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.1.3) ผลสะทอน 
        โรงเรียนฯ มีหลักสูตรฐานสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน มีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง ผูเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานที่ตลาดแรงงานกําหนด และไดรับการยอมรับ
และยกยองจากสถานประกอบการ 
1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ 
ก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 การด าเนินงาน 
      โรงเรียนฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการ
ของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชา โดยไดจัดทําโครงการพัฒนางานหลักสูตรและการเรียนการสอนสูการประกัน
คุณภาพ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงรายวิชาจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการ
พัฒนาปรับปรุงรายวิชารวมกับสถานประกอบการ นํารายวิชาที่พัฒนาปรับปรุงไปใชในการจัดการเรียนการสอน และ
มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุงตอไปที่สอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 ผลสัมฤทธิ์ 
      โรงเรียนฯ มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1.2.1) เชิงปริมาณ 
             จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิ ม หรือกําหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม ในระดับ ปวช. 4 สาขาวิชา จากจํานวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 4 สาขาวิชา  
1.2.2) เชิงคุณภาพ 
        รอยละของสาขาวิชาที่มีการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกําหนด
รายวิชาเพ่ิมเติมในระดับ ปวช. รอยละ 100 ของจํานวนสาขาทั้งหมดเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มีคาคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
1.2.3) ผลสะทอน 
        โรงเรียน ฯ ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน สถานประกอบการ ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนที่ทันสมัย ทันตอเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามความตองการและ
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
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 4.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
      1) ผลสัมฤทธิ์ 
        1.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
        การด าเนินงาน 
              โรงเรียน ฯ มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนใหครูผู สอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผู
เรียน เปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ และทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 
              1) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดการเรียนการสอน ทุกภาคเรียนเพ่ือเปนแนวทางใหครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและการแกปญหาผูเรียนรวมกัน 
              2) โครงการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารสถานศึกษาสําหรับครูผูสอนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิค
นครพนม 
              3) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและประยุกตใชแฟมสะสมงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
              4) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา โดยเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสายการบังคับบัญชา
เพ่ืออนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรู ตามที่งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝาย
วิชาการกําหนดในแตละภาคเรียน สรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูเมื่อสิ้นภาคเรียน 
              5) สงเสริมและสนับสนุน สื่อ อุปกรณ ครุภัณฑที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุกสาขาวิชาเพ่ือใชใน
การจัดการเรียนสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เปนการชวยเพิ่มทักษะในการเรียนรูแกผูเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน 
              6) สถานศึกษากําหนดนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคผูเรียนทุกรายวิชา 
              7) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียว รายวิชาปฏิบัติอยาง
เดียว รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนนการวัดและประเมินผลดวย
เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถรายวิชา และศักยภาพของผู เรียน รายวิชาฝ
กงาน (ระบบทวิภาคี) ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการประเมินที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพตามความตอง
การของสถานประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กําหนด 
              8) มีการสรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรู และผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ 
ครูผูสอนทุกภาคเรียน 
 
ผลสัมฤทธิ์ 
              โรงเรียนฯ มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเป
นสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเป
นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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   1.1.1) เชิงปริมาณ 
          มีครูผูสอนที่จัดแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่มีคุณภาพ จํานวน 20 คนจากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 
คน คิดเปนรอยละ 100 
   1.1.2) เชิงคุณภาพ 
          ครูผูสอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพโดยมีผลการประเมินตามขอ 1) ครูผูสอนมีการวิเคราะห
หลักสูตรรายวิชาเพ่ือกําหนดหนวยการเรียนรูที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ 2) ครู มีแผนการจัดการเรียนรูมีการบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรูมีการกําหนดรูปแบบการเรียนรูสูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน PjBL Active 
Learning STEM Education เปนตน 4) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการกําหนดการใชสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ และ
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 5) ครูมีแผนการจัดการเรียนรูมีการ
กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยรูปแบบ วิธีการที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเกณฑการ
ประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
  1.1.3) ผลสะทอน 
        ผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและสมรรถนะรายวิชาที่กําหนด มีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของผูสอน สถานประกอบการ หนวยงานและองคกรภายนอก ยอมรับและยกยอง
คุณภาพของผูเรียนจากกระบวนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ ผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการจัดทําผลงาน 
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐที่หลากหลายเขารวมประกวดกับหนวยงานและองคกรภายนอกอยางสรางสรรค ไดรับรางวัลใน
ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
 
1.2) การจัด ท าแผนการจัด การเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนส าคัญและน าไปใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
การด าเนินงาน 
     โรงเรียนฯ มีกระบวนการสงเสริมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
     1) จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสูการประกันคุณภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน เพ่ือเปนแนวทางใหครูผูสอนนําองคความรูไปใชการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและการแกปญหาผูเรียน 
     2) มอบหมายใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชาที่สอนและเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นสายการ
บังคับบัญชาอนุมัติกอนนําไปใชจริง และสงแผนการจัดการเรียนรูตามท่ีงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
ฝายวิชาการเปนผูกําหนดในแตละภาคเรียน นําไปสรุปผลการสงแผนการจัดการเรียนรูของครูเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน 
3) มีการสงเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหทุกสาขาวิชาเพ่ือใชในการ
จัดการเรีย นสอนที่มีคุณภาพยิ่งขึ้ นเปนการชวยเพ่ิมทักษะในการเรีย นรูแกผูเรียนที่เหมาะสมและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันที่เหมาะสมกับเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน 
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4) มีการกําหนดเปนนโยบายใหครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 
5) มีการกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎี อยางเดียวรายวิชาปฏิบัติอยางเดียว 
รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) โดยมุงเนนการวัดและประเมินผลดวย
เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาสาระและสมรรถนะรายวิชาและศักยภาพของผู เรียน รายวิชาฝ
กงาน ประเมินรวมกับสถานประกอบตามแนวทางการประเมินที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพตามความตองการของสถาน
ประกอบการและสมรรถนะรายวิชาที่กําหนดได 
ผลสัมฤทธิ์ 
     โรงเรียน ฯ มีการสงเสริม สนับสนุน ใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1.2.1) เชิงปริมาณ 
       ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีคุณภาพ จํานวน 20 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 20 คน คิดเปน รอยละ 100 
     1.2.2) เชิงคุณภาพ 
            รอยละของครูที่จัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนครูผูสอนทั้งหมดเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีค่า
คะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   
1.2.3) ผลสะทอน 
        การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพ เปนตนแบบที่ดีใหแกสถานศึกษาอ่ืนๆเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความต องการและศักยภาพของผูเรียนบริบทของสถานศึกษา สังคม ชุมชนนโยบายของรัฐ และสภาพแวดลอม ผู
เรียนมีความสุขในการเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เกิดองคความรูเปนไปตาม
สมรรถนะรายวิชา 
1.3) การจัดการเรียนการสอน 
 การด าเนินงาน 
       1)โรงเรียนฯ มีการจัดหาบุคลากรทางการสอนใหมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนโดยการเสนออัตราตําแหน่ง
ที่ตองการตอหนวยงานตนสังกัด หากไมมีอัตราที่ตองการจะพิจารณาจัดจางครูพิเศษสอนเพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      2) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นกอน 
เปดภาคเรียน ซึ่งฝายวิชาการจะเปนผูกําหนดวันสงแผนการจัดการเรียนรูของแตละภาคเรียน 
      3) กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผล โดยแยกเปนรายวิชาทฤษฎีอยางเดียว รายวิชาปฏิบัติอยางเดียว 
รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ รายวิชาโครงการ รายวิชาฝกงาน (ระบบปกติ) รายวิชาฝกงานและไดกําหนดเปนนโยบายให
ครูทุกคนประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามอัตลักษณ ของสถานศึกษา คือเด่นวินัย ใจอาสา พัฒนาสังคม คิดเป
นรอยละ 100 ของคะแนนเต็ม 
   4) โรงเรียนฯไดสงเสริมสนับสนุนสื่อ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกทุกสาขาวิชา 
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   5) กําหนดนโยบายใหครูทุกคนจัดทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนอยางนอย 1 รายวิชาตอภาคเรียน และเสนอผูบังคับ
บัญชาตามลําดับขั้น และมีการรายงานการสงวิจัยในชั้นเรียน 
   6) มีการจัด โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการวิจัย 
   7) มีการจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารผานระบบออนไลน  
   8) มีการจัดโครงการฝกอบรมการใชงานระบบบริหารสถานศึกษา สําหรับครูผูสอน 
   9) มีการรายงานสรุปผลการนิเทศการจัดการเรียนรู 
   10) มีการรายงานสรุปผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
   11) มีการรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ตอการจัดการเรียนการสอนของครูทุกรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ 
    โรงเรียนฯ มีการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูผูสอนใหมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรู ตาม
มาตรฐานตําแหนง สายงานครูผูสอน ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการชั้นเรียน และการ
พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
    1.3.1) เชิงปริมาณ 
          1) มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน จํานวน 15 คน จากจํานวน ครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิดเป
นรอยละ 75.00 
          2) มีครูผูสอนที่มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จํานวน 20 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน 
คิดเปนรอยละ 100 
           3) มีครูผูสอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จํานวน 62 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
           4) มีครูผูสอนที่ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน
จํานวน จํานวน 20 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
           5) มีครูผูสอนที่ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู จํานวน 20 คน 
จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
    1.3.2) เชิงคุณภาพ 
           รอยละของครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา จัดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
ใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลงเรียนรูในการจัดการเรียนการสอน ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรูและแกปญหาการจัดการเรียนรู ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยรอยละ 100 ของ
จํานวนครูทั้งหมด เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
     1.3.3) ผลสะทอน 
            โรงเรียนฯ มีครูผูสอนที่มีคุณวุฒิตรงสาขา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสงผลใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ ไดรับรางวัลจากการประกวดและเขารวมการแขงขันในระดับจังหวัด ระดับภาค 
จนเปนที่ยอมรับของหนวยงานองคกรตางๆที่เกี่ยวของ 
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1.4) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 การด าเนินงาน 
             โรงเรียนฯ สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน นําเอาหลักการและกลยุทธในการบริหารจัดการชั้นเรียน ที่ชวยให
ผูเรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเองและเกิดแรงบันดาลใจที่เหมาะสม ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีความมุงมั่นตั้งใจ
และมีความสุขในการเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนรูและการดูแลแนะแนวผูเรียนของครูผูสอนและครูที่ปรึกษาประจํา
ชั้นเรียนมีคุณภาพสูงสุด โดยใหครูผูสอนทุกคนดําเนินการจัดทําขอมูลผูเรียนรายบุคคลในทุกรายวิชาที่สอนและหรือผู
เรียนที่ปรึกษาเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศในการออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับความตองการศักยภาพ 
และหาแนวทางในการดูและชวยเหลือและแนวผูเรียนที่ปรึกษาอยางเหมาะสม สงเสริมใหครูใชเทคนิคและการบริหาร
จัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะและเกิดองคความรู สงเสริมสนับสนุนใหครู
ผูสอนใชวิธีการเสริมแรงที่ทําใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจมุงมั่นและตั้งใจในการเรียน ตลอดจนการดูแลชวยเหลือผู
เรียนดานการเรียนและดานอื่นใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ผลสัมฤทธิ์ 
 1.4.1) เชิงปริมาณ 
        1) มีครูผูสอนที่มีการจัดทําขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 20 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิด
เปนรอยละ 100 
        2) มีครูผูสอนที่มีการจัดทําขอมูลเอกสารประจําชั้นเรียนเปนปจจุบัน จํานวน 20 คนจากจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
        3) มีครูผูสอนที่มีการใชเทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู จํานวน 20 คน 
จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
       4) มีครูผูสอนที่มีวิธีการเสริมแรงใหผูเรียนมีความมุงมั่นตั้งใจในการเรียน จํานวน 20คน จากจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
       5) มีครูผูสอนที่มีการชวยเหลือดูแลผูเรียนดานการเรียนและดานอ่ืนๆ จํานวน 20 คนจากจํานวนครูผูสอน
ทั้งหมด 20 คน คิด 
เปนรอยละ 100 
1.4.2) เชิงคุณภาพ 
      รอยละของครูที่มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเฉลี่ยรอยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 
คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.4.3) ผลสะทอน 
       ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับสมรรถนะรายวิชา ความตองการของผูเรียน ผูเรียนมี
ความสุข เกิดกระบวนการคิดและทักษะการดําเนินชีวิตและมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของครูผูสอนประจํา
วิชา หนวยงานองคกรภายนอกยอมรับในการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพของครู 
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1.5) การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   การด าเนินงาน 
        1) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพทั้งในรูปแบบของการอบรม การ
ประกวดและการแขง่ขัน ศึกษาดูงานแหลงรูในหนว ยงานองคกร สถานประกอบการที่เก่ียวของ 
        2) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองตามเกณฑในการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมง 
        3) มีการดําเนินกิจ กรรมการพัฒนาตนเองดานการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารดวยแอฟพลิเคชั่น 
        4) มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        5) มีการจัดทําวิจัยฉบับสมบูรณและสงเสริมสนับสนุนใหครูเผยแพรผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ 

โรงเรียนฯ มีการสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนา
ตามแผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ นําผลการพัฒนาตนเองมาใชในการจัดการเรียนการสอน มี
ผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร ปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1.5.1) เชิงปริมาณ 
        1) จํานวนครูผูสอนที่จัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมการพัฒนาวิชาชีพ 20 คนจากจํานวนครูทั้งหมด 20 
คน คิดเปนรอยละ 100 
        2) จํานวนครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 20 คน จากจํานวนครูทั้งหมด 20 คน 
คิดเปนรอยละ 100 
        3) จํานวนครูผูสอนที่นําผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใชในการจัดการเรียนการสอน 20 
คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
        4) จํานวนครูผูสอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 20 คนจากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 
20 คน คิดเปนรอยละ 100 
        5) จํานวนครูผูสอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับหรือเผยแพร 
20 คน จากจํานวนครูผูสอนทั้งหมด 20 คน คิดเปนรอยละ 100 
1.5.2) เชิงคุณภาพ 
        สถานศึกษามีครูผูสอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเฉลี่ยรอยละ 100 ของครูผูสอนทั้งหมด เมื่อ
เทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 1.5.3) ผลสะทอน 
        องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับตอสมรรถนะของครูผูสอน ชุมชน สถาน
ประกอบการหนวยงานใหการยกยองตอความความรูความสามารถของครูผูสอนในสาขาวิชาชีพตางที่เปดหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน 
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1.6) การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
การด าเนินงาน 
     โรงเรียนฯ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ใหสามารถใชงานไดครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
     1) มีจุดปลอยสัญญาณไปยังทุกอาคาร ทําใหครูสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอนไดสะดวก 
มีขอมูลที่ทันสมัย สงเสริมทักษะและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
     2) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว สูงในการจัดการเรียนการสอนโดยไดจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ติดตั้งจอโปรเจ็คเตอร ไวประจําหองเรียนเพ่ือความสะดวกในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
     3) มีการสงเสริมสนับสนุนใหครูใชสมารทโฟนเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตในการเขาถึงขอมูลเพ่ือใชในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนากรณีที่เครื่องคอมพิวเตอรขัดของ 
     4) มีการประเมินความพึงพอใจตอการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ 

โรงเรียนฯ มีการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา ใหสามารถใชงานได
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 
 1.6.1) เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนฯ มีหองเรียน และหองปฏิบัติการทั้งหมด 14 หอง มีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอน จํานวน 9 หอง จากจํานวนหองเรียนทั้งหมด 
 1.6.2) เชิงคุณภาพ 
        รอยละของหองเรียน หองปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน รอยละ 70 
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
 1.6.3) ผลสะทอน 
        ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจตอการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 
   4.2.3) ดานการบริหารจัดการ 
      1) ผลสัมฤทธิ์ 
      1.1) การบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
      การด าเนินงาน 
              โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ปรากฏผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
              1) มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 9 ดาน ไดแก 
                     (1) ขอมูลทั่วไป 
                     (2) ขอมูลนักเรีย 
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                     (3) ขอมูลตลาดแรงงาน 
                     (4) ขอมูลบุคลากร 
                     (5) ขอมูลงบประมาณ และการเงิน 
                     (6) ขอมูลครุภัณฑ 
                     (7) ขอมูลอาคารสถานที ่
                     (8) ขอมูลหลักสูตรและการสอน 
                     (9) ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดนครพนม 
              2) มีระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารงานตามโครงสราง ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
              3) มี การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคา โดยมีการใชบริการอินเทอรเน็ตจากบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ InternetLeased Line  ความเร็ว 200/20 Mbps. 
             4) มีการประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมขอมูลผลการเขาใชบริการระบบสารสนเทศ 
             5) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือใชในการ
บริหารจัดการศึกษา 
             6) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
             7) มีการดําเนิน งานโครงการพัฒนาสวนขยายระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษา  
             8) มีการดําเนินงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานโปรแกรม Microsoft Office 365 ใหกับผู
บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
             9) มีระบบการดูแล บริหารจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล โดยผูรับผิดชอบ 
ผลสัมฤทธิ์ 
     โรงเรียน ฯ ได มีการวางแผนดําเนิน งานอยางเปน ระบบ และกระบวนการในการบริหารจัดการขอมลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในและภายนอกสถานศึกษา ในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ 
            มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษาจํานวน 9 หอง 
     1.1.2) เชิงคุณภาพ 
            มีผลการประเมินและขอมูลการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามขอ 1) ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนในการบริหารจัดการศึกษา 2)ผูบริหารสถานศึกษาจัดให
มีระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานตางๆ 3) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 4) ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) ผู
บริหารสถานศึกษามีการนําผลจากการประเมินไปใชพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัด
การศึกษา เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
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     1.1.2) ผลสะทอน 
            โรงเรียนฯ มีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน มีการใชข
อมูลและสารสนเทศเปนฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการศึกษาเกิดประโยชนคุมคา สะดวกและรวดเร็ว 
ทันเวลา 
3.2) อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม 
การด าเนินงาน 
     โรงเรียนฯ มีการดําเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการแหลง 
เรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน มีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรู สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) จัดใหมีผูรับ ผิดชอบดูแลทําความสะอาด ซอมแซม บํารุงรักษา มีระบบการดูแลความปลอดภัยทั้งภายในอาคาร 
และรอบอาคาร วิทยาลัยฯจัดแบงพ้ืนที่อาคารอยางเหมาะสม โดยมีคําสั่งมอบหมายหนาที่การดูแลรักษาความสะอาด
ของอาคารตาง ๆ ทุกอาคาร และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบสถานศึกษา ทุกอาคารจัดเจาหนาที่ทําความสะอาดรับผิดชอบ
ตรวจสอบความชํารุดที่ตองดําเนินการซอม หากพบมีจุดชํารุดเกินวิสัยที่จะซอมแซมไดเองจะทําบันทึกใหงานอาคารไป
ดําเนินการตรวจสอบแกไข และถาจุดชํารุดนั้นเจาหนาที่งานอาคารไดทําการตรวจสอบ หากไมสามารถจะซอมแซมได
ก็จะทําบันทึกขออนุญาตหาผูรับจางมาดําเนินการซอมแซมทุกสิ้นภาคเรียนมีการสํารวจความชํารุด หรือจุดที่ตองซอม
แซมจากครูที่ใชอาคาร โดยงานอาคารจะรวบรวมดําเนินการซอมแซมในระหวางปดภาคเรียน เพ่ือใหอาคารสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) มีการดําเนินงานโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาในทุกป 
  3) มีการดําเนินกิจกรรมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สําหรับการดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่ดีภายในสถานศึกษา 
  4) มีการพัฒนาดูแ ลสภาพแวดลอม โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหแกผูเรียนการจัดพ้ืนที่ทางเดินเทา จัดที่
นั่งพักผอนสําหรับผูเรียนตามจุดตางๆที่เหมาะสม การบริการน้ําดื่ม การบริการสหการของโรงเรียนฯ 
  5) จัดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา เพ่ือเปนการเสริมทักษะดานวิชาชีพ และทักษะชีวิตใหแกผูเรียน ไดแก ศูนย
วิทยาบริการหองสมุด  
  6) มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่มีผลตอสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
การใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฎิบัติการ ประจําปการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.25 
ผลสัมฤทธิ์ 

โรงเรียนฯ มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการแหลงการ 
เรียนรู โรงฝกงานหรืองานฟารม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียนหรือ
ผูรับบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนรู ปรากฏผลสัมฤทธิ์การประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 
1.2.1) เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนฯ มีอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวก
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ในการใหบริการ เพียงพอตอความตองการ และมีการพัฒนาดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรู ดังนี้ 
1. มีอาคารเรียนจํานวน 1อาคาร มีหองเรียน จํานวน 3 หอง 
2. อาคารปฏิบัติการ 6 หลัง 
3. อาคารวิทยบริการ 1 หลัง 
4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 
5. อาคารอ่ืนๆ 4 หลัง 
1.2.2) เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนฯ มีผลการประเมินตามการประเมินขอ 1,2,3,4,5 ขอ 1) สถานศึกษามีอาคารสถานที่หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ แหลงการเรียนรู โรงฝกงาน หรืองานฟารมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการผูเรียนเพียงพอตอ 
ความตองการ และมีการพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 2) สถานศึกษามี
แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคาร สถานที่หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู 
โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานของผูเรียน 3) สถานศึกษามีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียนหองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู้โรงฝกงาน และสิ่งอํา 
นวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่กําหนด 4)สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หอง
เรียน หองปฏิบัติการ แหลง เรียนรู โรงฝกงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู  
5) สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม ภูมิทัศนอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝ
กงาน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ ห
องเรียนหองปฏิบัติการ แหลงเรียนรู โรงฝกงาน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมและเพียงพอตอความตองการใช
งานของผูเรียน เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมิน มี 
คาคะแนน 5 คะแนนระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

1.2.3) ผลสะทอน 
       องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของใหการยอมรับ และยกยองตอการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานอาคารสถานที่ ผูเรียนมี
ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมากที่สุด ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจในการใชบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของโรงเรียนฯและใชบริการอยางตอเนื่อง 
1.3) ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 การด าเนินงาน 
     โรงเรียน ฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบสื่อสารรวมทั้งจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแก
บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน หรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้ 
      1) มีระบบไฟฟาที่เหมาะสมกับสภาพที่ใชงานในสถานศึกษา ไดแก 
        (1.1) ระบบสงกําลัง 
        โรงเรียนฯ มีระบบสงกําลังไฟฟาหลอเลี้ยงภายในโรงเรียนฯ โดยสงผานหมอแปลงไฟฟาของโรงเรียนฯ ไดรับ
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การตรวจสอบสภาพของสายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอท่าอุเทนอย่างสม่ําเสมอ ทําให
ระบบไฟฟาภายในโรงเรียนฯ อยูในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา 
        (2) ระบบควบคุม 
        ในแตละอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ จะมีตูควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารหรือที่เรียกวา ตูสวิทซบอรด ใน
การจายไฟฟาภายในอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการและควบคุมระบบไฟฟาใหอยูในระดับมาตรฐานที่กําหนด มี
แผนการจัดระบบซอมบํารุงเหมาะสม 
        (3) ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
        ระบบไฟฟาภายในอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ควบคุมการจายไฟฟาเขาตัวอาคารโดยมีระบบ
ตูควบคุมไฟฟาภายในอาคาร และไดรับการตรวจเช็คจากผูรับผิดชอบที่ไดรบัมอบหมายในโรงเรียนฯ ที่มีความชํานาญ
ทางดานไฟฟาอยางสม่ำเสมอ ปรับปรุงและซอมระบบไฟถนนที่เชื่อมตอระหวางอาคารใหมีแสงสวางเพียงพอ  เพ่ือ 
สรางความปลอดภัยในสถานศึกษา 
        (4) สภาพวัสดุ อุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัยมีการจัดทําแผนการซอม มีการ
สํารวจและตรวจเช็ค บันทึกการซอม มีการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณไฟฟาโดยการนําหลอดประหยัดไฟ LED มาใชทดแทน
หลอดไฟเดิมที่เสื่อมสภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชพลังงานเปลี่ยนอะไหลอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ ที่เสื่อมสภาพให
สามารถใชงานไดตามปกติ และมีวัสดุอุปกรณสํารองพรอมใชงานในยามฉุกเฉิน 
      2) สถานศึกษามีระบบประปาหรือน้ำดื่ม น้ำใชเพียงพอตอความตองการ 
        โรงเรียนฯ มีระบบประปา มีน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะรับรองความปลอดภัยและเพียงพอตอความตองการ อุปโภค
และบริโภค มีการตรวจเช็คอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องอยางสม่ําเสมอ และดําเนินการจัดหา จัดซื้อ และซอมบํารุงเพ่ือ
ยืดอายุการใชงาน เชน กอกน้ำตามอาคารตางๆ หองน้ํา และจุดตางๆ เพ่ือลดคาใชจายประหยัดงบประมาณในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ภายใตโครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
      3) สถานศึกษามี ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวกปลอดภัยมีระบบระบายน้ํา ระบบ
กําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
      โรงเรียนฯ มีชองทางเดินเทาที่ปลอดภัยตั้งแตประตูทางเขาโรงเรียนฯ มีชองทางเดินระหวางอาคารเรียนที่สะดวก 
การสัญจรภายในอาคารเรียน ที่เปนระเบียบ มีการตัดแตงตนไมริมทางเดินใหสวยงาม ระบบคมนาคมภายในโรงเรียน
ฯ มีการจัดระเบียบการเดินรถที่จอดรถที่มีความสะดวกและปลอดภัย กวางขวางตอการสัญจรไปมา เชน ทาสี
เครื่องหมายตามกฎขอบังคับจราจร มีระบบระบายน้ํารอบบริเวณโรงเรียนฯ มีการตรวจสอบขุดลอกทอระบายน้ําโดย
คนงานอยางสม่ําเสมอและบูรณาการกับกิจกรรมจิตอาสาสําหรับผูเรียนที่ไมผานกิจกรรมเขาแถวหนาเสาธง โรงเรียนฯ 
ใหความสําคัญกับการจัดการขยะที่มีระบบมุงเนนการมีสวนรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรียน ตั้งแตการสรางความรคูวามเขาใจแกผูเรียนในการจัดการขยะผานสื่อทั้งสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพ เชน 
โปสเตอร บอรดภายในอาคารและสถานที่ตางๆ มอบหมายผูรับผิดชอบใหความรูแกผูเรียนหนาเสาธง ในการคัดแยก
ขยะที่ถูกวิธี มีการจัดถังขยะแยกประเภทไวในจุดตางๆ ของโรงเรียนฯ เพ่ือความสะดวก มีการกําหนดนโยบายใหครู
บุคลากรและผูเรียนปฏิเสธการใชถุงพลาสติก โดยหันมาใชถุงผาแทน เพ่ือลดปญหาขยะภายในโรงเรียนฯ มอบหมาย
ใหทุกสาขาวิชาตรวจสอบพื้นท่ีที่รับผิดชอบเปนประจําทุกวัน ใหมีสภาพแวดลอมที่ดีปลอดขยะในทุกอาคาร 
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      4) สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว มีการสรางไลนกลุม เพ่ือความ
สะดวกในการติดตอสื่อสารของผูบริหาร ครู บุคลากร ในการแจงขอมูลขาวสารตางๆ และกลุมไลนอ่ืนๆ เชน “ครูที่
ปรึกษา” เพ่ือสงขาวสารขอมูลตางๆ ระหวางครูที่ปรึกษากับงานครูที่ปรึกษา เพ่ือติดตอสื่อสารแจงขอมูลขาวสารแก 
ชั้นเรียนตางๆ ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆโดยมีสมาชิกกลุมเปนหัวหนาชั้นเรียน ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนฯ ไดพัฒนา
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหสามารถใชงานไดทุกจุด มีระบบโทรศัพทภายในติดตอไดทุกงาน ทุกฝาย มีระบบการ
สื่อสารภายนอกที่ทันสมัยดวยการใชโทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสาร สารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต
สถานศึกษา ทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
       5) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
       โรงเรียนฯ มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยมียามรักษาการณอยูประจําตลอด 24 ชั่วโมงตรวจบุคคลเขา-ออก 
ภายในโรงเรียน ฯ มี คําสั่งแตงตั้งครูและบุคลากรอยูเวรรั กษาการณและผูตรวจเวรกลางวัน กลางคืนทุกวัน มีแบบ
บันทึกการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ ครูเวรและผูตรวจเวร เพ่ือรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นตอไป มี
การติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคาร มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดตาง ๆภายในโรงเรียนฯ เพ่ือความปลอดภัยและ
สามารถตรวจสอบเหตุการณตางๆไดงาย 
       6) มี การประเมินการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคาร อุปกรณ หองปฏิบัติการ จํานวนปละ2 ครั้ง ในดานการ
ตรวจสอบบํารุงรักษาอาคารความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตางๆ ดาน
การตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ 
       7) มีการดําเนินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาทุกป  
ผลสัมฤทธิ์ 

 โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสารรวมทั้งการ
จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทาง
การศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษาปรากฏผลสัมฤทธิ์  การประเมินในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพดังนี้ 
 1.3.1) เชิงปริมาณ 
        โรงเรียนฯ มีระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากร
ทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการในสถานศึกษา ดังนี้ 

1) มีระบบไฟฟาที่เ หมาะสมกับ สภาพใชงานในสถานศึกษาไดแก ระบบสงกําลังระบบควบคุมระบบไฟฟา 
ภายในอาคาร  

2) หองเรียนหองปฏิบัติการ โรงฝกงานหรืองานฟารม สภาพวัสดุอุปกรณของระบบไฟฟาอยูในสภาพ 
พรอมใชงาน และปลอดภัย 

             3) มีระบบประปา หรือน้ําดื่ม น้ําใชเพียงพอตอความตองการ 
             4) ระบบกําจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
             5) มีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
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             6) สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 
1.3.2) เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนฯมีการดําเนินการและมีผลการประเมินตามการประเมิน 5 ขอตามกระบวนการขางตนมีระบบไฟฟาที่ 
เหมาะสมกับสภาพการใชงาน มีระบบประปา น้ําดื่มเพียงพอตอความตองการ มีถนน ชองทางเดิน หรือระบบ
คมนาคมในวิทยาลัยฯที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบายน้ํา ระบบกําจัดขยะที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1.3.3) ผลสะทอน 
        องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของใหการยอมรับและยกยองตอการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการบริหารจัดการระบบไฟ 
ฟา ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัย ภายในสถานศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพเพ่ืออํานวยประโยชนสําหรับใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียนหรือผูใชบริการ
ในโรงเรียน ฯ 
1.4) แหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการ 
การด าเนินงาน 

โรงเรียนฯ มีแหลงเรียนรูและศูนยวิทยบริการสําหรับผูเรียนและบุคลากรไดคนควาที่มีความพรอมและ
เพียงพอสําหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน หรือผูสนใจ ใชบริการหาความรูเพ่ือสงเสริม 
ความรูดังนี้ 
     1) มีการพัฒนาระบบการสืบคนที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน 
โดยมีการจัดหาคอมพิวเตอรเพียงพอ สอดคลองกับความตองการของบุคลากรและผูเรียน 
2) มีการปรับปรุงและสรางบรรยากาศแวดลอมเอ้ือตอการศึกษา คนควา ของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน 
หรือผูสนใจ 
 3) พัฒนาระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตใหมีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูล ใหแกครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผูสนใจ 
ผลสัมฤทธิ์ 
    โรงเรียน ฯ มีแหลงเรียนรู้และศูนยวิทยบริการหรือหองสมุด ที่มีความพรอมและเพียงพอสําหรับใหครู
บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนหรือผูสนใจ ใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูปรากฏผลสัมฤทธิ์การ
ประเมินในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
   1.4.1) เชิงปริมาณ 
          1) มีอาคารหองสมุด จํานวน 1 หลัง โดยใชพ้ืนที่ เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน มีการจัดบรรยากาศ การ
ตกแตงที่เอ้ือตอการเรียนรู และการคนควาขอมูลโดยใหมีเครื่องคอมพิวเตอรที่อํานวยความสะดวกโดยเชื่อมตอกับ
ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง จํานวน 5 เครื่อง 
      2) มีการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเขาใชบริการคนควาหาความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรู จํานวน 115 คน จากผู
เรียนทั้งสิ้น 121 คน 
          3) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการคนควาหาความรู จํานวน 18 คนจากจํานวนทั้งหมด 20 คน 
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          4) มีแหลงเรียนรู หรือสื่อ อุปกรณ หองเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
   1.4.2) เชิงคุณภาพ 
          1) มีแผนงานในการพัฒนาแหลงเรียนรูหองสมุดอยางตอเนื่อง 
          2) หองสมุดมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการการศึกษาคนควาของครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนโดย
สามารถสืบคนเนื้อหา ความรูที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
          3) มีหนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย สําหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด และมีระบบสืบคนดวยตนเองท่ีสะดวก รวดเร็ว 
          4) มีผูเรียนเขาใชบริการ รอยละ 90.80 
          5) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใชบริการ รอยละ 85.64 
      6) มีระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตที่มีความเร็ว สะดวกในการสืบคนขอมูล ของครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
และผูสนใจ 
          ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
1.4.3) ผลสะทอน 
       ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใชบริการที่มีตอการบริการของหองสมุดและแหลงเรียนรูอยูในระดับมาก ผู
เรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่เหมาะสมมาใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรีย นพัฒนากระบวนการทํางานที่ไดรับ 
หมายไดอยางมีป ระสิทธิภาพมากขึ้น ครูพัฒนาความรูความสามารถในวิชาชีพที่ทันสมัยนําไปใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ องคกรหนวยงานตางๆ ใหการยอมรับและยกยองกระบวนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ผูเรียนมีทักษะที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม 
1.5) ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศในสถานศึกษา 
       การด าเนินงาน 
              โรงเรียน ฯ มีการวางแผนการใชงานดานสารสนเทศโดยเชื่อมโยงกับระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง เพ่ือ
ความมีประสิทธิภาพของการใชสารสนเทศในการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
              1) มี การดําเนินการเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัท กสท. จำกัด มหาชน เพ่ือความสะดวกและความ
มีประสิทธิภาพในการใชงานดานสารสนเทศ 
              2) มีการแตงตั้งคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบงานศูนยขอมูลสารสนเทศ และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
ไวชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนฯ ใหสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายใน
และภายนอกสถานศึกษาได 
              3) มีการดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเสริมประสิทธิภาพงานและบริการ และดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจาก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหมีระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานในทุกพ้ืนที่ และสามารถ
ใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน รวดเร็ว ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
              4) มี การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการ ในการจัดการเรียนการสอน และเกิดประโยชนคุมคาโดยมีการใชบริการอินเทอรเน็ตจากบริษัท กสท 
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โทรคมนาคม จำกัด มหาชน สัญญาณประเภทใหบริการเชื่อมตอ คือ InternetLeased Line 200/20 Mbps 
       ผลสัมฤทธิ์ 
              โรงเรียนฯ ไดจัดเก็บเปนระบบขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือใหผูบริหารใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้ 
              1.5.1) เชิงปริมาณ 
              ความเร็วของสัญญานอินเทอรเน็ตและครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานและสถานศึกษา ผานวงจรเชาInternet 
Leased Line 5 Mbps (International Bandwidth 1 Mbps) + INP 200 Mbps. 2 Circuits 
คลอบคลุมทุกพ้ืนที่การใชงาน 
              1.5.2) เชิงคุณภาพ 
              โรงเรียนฯ มีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใชงาน สะดวกในการเขาถึงข
อมูล ระบบ ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชขอมูล ครอบคลุมพ้ืนที่ใชงานภายในสถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการภายในสถานศึกษากับขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 3 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 

  1.5.3) ผลสะทอน 
        ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอระบบอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการใชงานดานสารสนเทศภายในสถานศึกษา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
4.2.4 ดานการน านโยบายสูการปฏิบัติ 
    1) ผลสัมฤทธิ์ 
    1.1) การจัดการอาชีวศึกษาสูระบบทวิภาคี 
    การด าเนินงาน 
         โรงเรียนฯ มีการศึกษาข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร การทำ MOU กับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาค ี
    ผลสัมฤทธิ์ 
    การจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี มีการศึกษาข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร การทำ MOU กับสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

1.1.1) เชิงปริมาณ – 
1.1.2) เชิงคุณภาพ - 

    ผลสะทอน - 
2) จุดเดน 
   1) สถานศึกษามีระบบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับสถานประกอบการ  หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
สาขางานหรือรายวิชา ตรงตามสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
   2) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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   3) มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยการปรับปรุงรายวิชาเดิม ทุกสาขาวิชา 
   4) ครูผูสอนจัดทําแผนพัฒนาตนเองและเขารวมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางนอย 12 ชั่วโมงตอป 
   5) ครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ เขารวมกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารชั้นเรียนจนไดรับการยอมรับ เผยแพรอยางตอเนื่อง 
   6) สถานศึกษามีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ดวยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
3) จุดควรพัฒนา 
    1) การเพ่ิมจํานวนผูเรียนที่ผานการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาระดับชาติ 
4) ขอเสนอแนะ 
    1) ควรมีการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  
    2) การสอนซอมเสริม เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาแกนักเรียนชั้นปสุดทาย 
    3) การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
    4.3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
       1) ผลสัมฤทธิ์ 
       1.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 
       การด าเนินงาน 
            1) ผูบริหารสถานศึกษา มีนโยบายในการดําเนินการบริหารดานงบประมาณ ดานบุคคล ดานแผนงาน
โครงการ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแบบมีสวนรวม โดยครู และบุคลากรทางการศึกษารวมกําหนด
มาตรฐานการศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 2563 โดยสงเสริมใหครูและ
บุคลากรนําแนวคิด สภาพปญหามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรม และกําหนดการวางแผนกําหนด
งบประมาณ ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และตรงตามบริบทของสถานศึกษา นําเสนอมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาใหความเห็นชอบ และ
สรางความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากรทําใหโรงเรียนฯ มีแผนปฏิบัติการที่สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
ไวอยางมีประสิทธิภาพ 
            2) ผูบริหารสถานศึกษามอบหมายใหกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการโรงเรียน มีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด เชน การพิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมที่สําคัญๆ ตางๆ ของสถานศึกษาโดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2563 ภายใตโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงบประมาณที่เหมาะสมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
และโครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 
       ผลสัมฤทธิ์ 
            ผูบริหารสถานศึกษาใชหลักธรรมภิบาลในการบริหารสถานศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสวน 
รวมในการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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            1.1.1) เชิงปริมาณ 
                   ครูและบุคลากรทุกคน มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษาคิดเปนรอยละ 100 
            1.1.2) เชิงคุณภาพ 
                   มีผลการประเมินตามการประเมิน ดังนี้ 
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  
3) ครู แ ละบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 
4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมกาบริหารสถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยเมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมี คาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
       1.1.3) ผลสะทอน 
                   โรงเรียนฯ มีแผนการพัฒนาสถานศึกษาที่ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมกรรมการบริหาร
สถานศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาบริทบของ โรงเรียนฯ เปนที่ยอมรับดาน
คุณภาพผูเรียนวิชาชีพและการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนอยางตอเนื่อง 
1.2) การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงาน 
   1) โรงเรียน มีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการ 
จัดการศึกษา ดังนี้ 
       (1) โครงการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
       (2) โครงการความรวมมือกับองค์กรภายนอกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ 
       (3) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       (4) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 
       (5) โครงการการเรียนรูกระบวนการทําผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น 
       (6) กิจกรรมการใหความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในสาขาวิชา 
       (7) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนรายวิชา 
       (8) กิจกรรทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ภายใตโครงการสงเสริมปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ของผูเรียนดวยคุณภาพตามมาตรฐาน 
       (9) โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ  
       (10) กิจกรรมสรางองคความรูสู่วิชาชีพ 
       (11) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
       (12) โครงการจัดซื้อครุภัณฑสนับสนุนการเรียนการสอน 
       (13) โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลสัมฤทธิ์ 
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   1.2.1) เชิงปริมาณ 
   1) โรงเรียนยฯ มีแผนงานโครงการระดมทรัพยากร จํานวน 7 โครงการ 
   2) มีเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
   3) มีการจัดครูพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ ภูมิปญญาทองถิ่น สถานประกอบการ จํานวน 5 คน 
รวมพัฒนาผูเรียนทั้งหมด จํานวน 4 สาขาวิชา 
   4) มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณครุภัณฑ และทุนการศึกษา
จากหนวยงานและองคการภายนอก  
   5) มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือ 
ขาย และรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
1.2.2) เชิงคุณภาพ 
           มีผลการประเมินตามการประเมิน ขอ 1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่
หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ 2) สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือกับ
สถานประกอบการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและครูฝกในสถานประกอบการ 3) สถานศึกษามีการ
จัดใหครูพิเศษ ครูภูมิปญญาทองถิ่น ครูผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิในสถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือตาง
ประเทศรวมพัฒนาผูเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 4) 
สถานศกึษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เชน งบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุอุป
กรณ ครุภัณฑฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการระดมทรัพยากรอยางเปนรูปธรรม 5) สถานศึกษามี
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขาย 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับเกณฑการประเมินมีคาคะแนน 5 คะแนน ระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม 
1.2.3) ผลสะทอน 
        ผเูรียนเกิดทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพจากแหลงเรียนรู ครู ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิสถานประกอบการที่
หลากหลายเหมาะสมสอดคลองกับสาขาวิชาชีพ วัสดุอุปกรณที่เหมาะสมทันสมัย ทุนการศึกษาเพ่ือสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกผูเรียนใหสําเร็จการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตในอนาคต สถานศึกษามีเครือขายความรวมมือในการ
จัดการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 
         การด าเนินงาน 
                โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิตอาสา
โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนและสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใช
วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ดังนี้ 
         1) โรงเรียนฯ ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงาน องคกรตาง ๆ อยางเต็มศักยภาพในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ โดยใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตางๆ โดยการสนับสนุนวิทยากรใหความรูแกชุมชนทั้งดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางองคความรูและอาชีพแกชุมชน 
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                ๒) การไปใหบริการชุมชนทุกครั้งจะมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผู้นํา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเรียน ในการออกใหบริการชุมชนทางดานวิชาการ วิชาชีพ จิตอาสา และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ดังนี้ 
                   (1) โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพชีวิต 
                   (2) โครงการฝกอาชีพระยะสั้น  
                   (3) โครงการจัดฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
                   (4) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ 
                   (5) โครงการขับขี่ปลอดภัย และกิจกรรมรณรงคปองกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลปใหม 
และเทศกาลสงกรานต 
                   (6) โครงการพัฒนาการศึกษา  
                   (7) โครงการจัดตั้งกลุมอาชีพ/ฝกอาชีพใหสถาบันศึกษา 
                   (8) โครงการพัฒนากําลังคนตอบสนองความตองการเมืองตนแบบ  
      ผลสัมฤทธิ์ 
       โรงเรียนฯ มีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพและจิตอาสา โดยการ
มีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิตอาสาโดยใชวิชาชีพ 
สรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม ปรากฏผลสัมฤทธิ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ดังนี้ 
       1.3.1) เชิงปริมาณ 
              1) มีจํานวนกิจกรรมบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ และกิจกรรมจิตอาสาทั้งหมด 7 
โครงการ 
              2) มีผูบริหารสถานศึกษาเขารว มกิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมบริการวิชาการกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา จํานวน 121 คน จากจํานวน 121 คน 
        3) มีครูเขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 121 คน กิจกรรมบริการวิชาการจํานวน 121 คน กิจกรรม
บริการวิชาชีพ จํานวน 121คน และจิตอาสา จํานวน 121คน 
              4) มีบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ จํานวน 20 คนกิจกรรมบริการวิชาชีพ 
จํานวน 20 คน กิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 20 คน และจิตอาสา จํานวน 20 คน 
              5) ผูเรียน เขารวมกิจกรรมบริการชุมชน จํานวน 121 คน จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด 121 คน คิดเปนรอย
ละ 100  
1.3.2) เชิงคุณภาพ 
        โรงเรียนฯไดจัดโครงการที่สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดใชความรูความสามารถในการทํางาน ซึ่งเนนกระบวน
การทํางานเปนทีมและกระบวนการทํางานเปนกลุมที่ใหบริการวิชาการวิชาชีพ รวมทั้งทําประโยชนใหกับชุมชนสงผล
ใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสาธารณะเปนผูใหและบริการผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
        1) ฝกทักษะใหนักเรียน สามารถถายทอดความรูทักษะวิชาชีพสูชุมชน 
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        2) นักเรียน ไดรับประสบการณตรงจากการใหบริการวิชาชีพกับชุมชนในพื้นท่ี 
        3) ฝกนักเรียน ใหมีจิตอาสาการบริการวิชาการ วิชาชีพ ทําประโยชนตอชุมชนและสังคม 
        4) พัฒนาทักษะนักเรียน ใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพ มีประสบการณมีสมรรถนะและสรางชองทาง
ในการประกอบอาชีพพรอมแหลงปฏิบัติงานจริง 
        5) ใหนักเรียน ฝกทักษะวิชาชีพพรอมสรางจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง     
และ เปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชนตอไป 
        6) ประชาชน และชุมชนไดรับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชน และการสงเสริมพัฒนาอาชีพในทองถิ่น 
        7) เยาวชน และประชาชนสามารถสรางคุณภาพในการดําเนินชีวิตที่ดีข้ึน 
        8) เกิดภาพลักษณที่ดีในการเรียนสายอาชีพ 
        9) ชุมชนใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนทักษะและถายทอดความรูดานวิชาชีพ 
  มีผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ  

1) สาขาวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจ กรรมบริการชุมชน  
2) สาขาวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ  
3) สาขาวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ  
4)สาขาวิชาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา  
5) สาขาวิชามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการวิชาชีพและจิตอาสาของภาควิชาเมื่อเทียบกับเกณฑการ

ประเมินมีคาคะแนน 4 คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับ ดีเลิศ 
  1.3.2) ผลสะทอน 
         ในการลงปฏิบัติงานโครงการ ชุมชนใหความรวมมือและตอบรับเปนอยางดี ชุมชนใหความสนใจ และตองการ 
ตอยอดอาชีพ เพ่ือเพ่ิมจุดแข็งในการทําอาชีพ สงเสริมใหประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่งคงตอไป 
ชุมชน สังคม องคกร หนวยงานตางๆ ใหการยอมรับและยกยองในการบริการชุมชน บริการวิชาการ บริการวิชาชีพ 
และการมีจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากร และผูเรียน และใหความไววางใจในการบริการในงานสําคัญและพิธีการที่
สําคัญตางๆ อยางตอเนื่อง 
4.2.4) ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 
   1.1) ผลงานของผเูรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
   การด าเนินงาน 
            1) มีการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรูกระบวนการจัดทําผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
           (1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนในศตวรรษ 21” 
            (2) กิจกรรมเผยแพรผลงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
            2) มีการดําเนินงานโครงการเสริมสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และโครงงานวิทยา
ศาสตร 
            (1) กิจกรรมสนับสนุนสงเสริมจัดทําผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขารวมประกวดระดับจังหวัด ภาค 
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และชาติ 
            (2) กิจกรรมสงเสริมการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
ผลสัมฤทธิ์ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ - 
     
   1.1.2) เชิงคุณภาพ - 
           
   1.1.3)ผลสะทอน – 
2) จุดเดน 
    1) ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจําป สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และตรงตาม
บริบทของสถานศึกษา สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
    2) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร   เพ่ือการจัดการเรียนการสอนดานงบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ ทุนการศึกษาและผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหนวยงานอยางเปนระบบ 
    3) สถานศึกษา มีแผนงานโครงการ การบริการชุมชนและมีกิจ กรรมสงเสริม สนับ สนุนใหนักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารวมใหบริการชุมชน สังคม ในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด 
3) จุดควรพัฒนา 
   1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดทําสิ่งประดิษฐ งานวิจัย หรืองานสรางสรรค ภายในสถานศึกษา 
4) ขอเสนอแนะ 
   1) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับ สนุน ใหผูเรียนทุกคนจัด ทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพใหสอดคลองกับ
สาขางาน 
   2) ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกสาขาวิชาสรางสรรคผลงานในสาขาวิชาชีพเพ่ือเขารวมประกวดผลงาน นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม และควรสงเสริมสนับ สนุน การจัด ทําโครงการวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาตอยอดใหมี
คุณภาพเขารวมประกวดในองคกรหนวยงานภายในและภายนอกท่ีจัดขึ้นในระดับภาค ชาติ  
   3) สถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกยองดานความรู
ความสามารถจากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
ตาราง สรุปคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 คะแนนที่ได ้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 96.48 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 96.90 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 95.86 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 96.68 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา 99.00 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 100.00 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 98.00 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 98.00 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 74.68 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 79.60 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 69.76 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 90.05 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 

50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา 

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
5.1 ผลการประเมินรายด้านและภาพรวม 
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา จำนวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้  
5.1.1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ 

ทางวิชาการทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.1  
ตารางที่  5.1 ผลการประเมินด้านผู้ เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายการ                 
ประเมิน  

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
(50) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ำหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

2 ปานกลาง 3 6 

4 
ผลงานของผู้ เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 ดี 3 9 

5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 ดี 2 6 

6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 20 100 

7 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

8 การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 15 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 241 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250 96.48 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.1.2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติม และมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    และนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 5.2  
ตารางที่  5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจำแนกเป็น  
                รายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ำหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ   5  

1.1 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

5 ยอดเยี่ยม 2 10 

1.2 
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   5  

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2.2 
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญและนำไปใช้ใน การจัดการ
เรียนการสอน 

5 ยอดเยี่ยม 3 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 49.50 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 99.00 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.1.3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการ

เรียนรู้ ตามมาตรฐานตำแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3  

 
 
 



60 

ตารางที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายการ  
                ประเมิน  
 

ข้อที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
(20) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ำหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1. ครูผู้สอน   10  

1.1 การจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 5 25 

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 3 15 

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา   10  

2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 5 20 

2.2 
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

3 ดี 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 74.68 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 74.68 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
 

5.1.4 ด้านการมีส่วนร่วม 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4  
ตารางท่ี 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายการประเมิน  

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ำหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2 ปานกลาง 6 12 

2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 5 ยอดเยี่ยม 2 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 32 
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ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ำหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

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

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

5.1.5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผลดังตารางที่ 
5.5  
ตารางท่ี 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายการประเมิน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
(10) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 
(ค่าน้ำหนักXค่า

คะแนน) 
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1 
อาคารสถานที่  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

4 ดีเลิศ 2 8 

2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 4 ดีเลิศ 2 8 

3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 3 ดี 2 6 

4 
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 ปานกลาง 2 4 

5 
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 ปานกลาง 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้จาการประเมิน 30 

ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50 60 

สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.1.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6  
ตารางท่ี 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจำแนกเป็นรายด้าน  

ที ่ ด้านการประเมิน 
ค่า 

น้ำหนัก 
(100) 

คะแนนที่ได ้
จากการประเมิน 

แต่ละด้าน 

ร้อยละของคะแนน 
ที่ได้จากการประเมิน 

(ผลรวมคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินของด้าน X น้ำหนักคะแนน
ของด้าน) / คะแนนรวมของด้าน 

1 ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 50 231 (231 x 50) / 250 = 46.20 

2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 10 50 (50 x 10) / 50 = 10.00 

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 20 86 (86 x 20) / 100 = 17.00 

4 การมีส่วนร่วม 10 44 (44 x 10) / 50 = 8.80 

5 ปัจจัยพื้นฐาน 10 40 (40 x 10) / 50 = 8.00 

ร้อยละคะแนนที่ได้จากการประเมินในภาพรวม 451 90.05 

สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) กำลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 
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ส่วนที่ 6 แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
ประเด็นการพัฒนาเพื่ อยกระดับคุณ ภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา  
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
3.3 ด้านการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ 

1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐาน
สมรรถนะ  
2. โครงการนักคิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 
3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
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ลงช่ือทีมงานจัดทำรูปเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 

(Self-Assessment Report : SAR 2021) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผู้จัดทำ ลงช่ือ 
1 มาสเตอร์สุทิน รังเพีย ผู้พิมพ์รายงาน  

2 มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย ผู้ช่วยจัดพิมพ์รายงาน  

3 มิสพรทิพย์ วิภา ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร คนที่ 1  
4 มาสเตอร์ดอน  วิภา ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร คนที่ 2  

 
 
 
 

 รับทราบและอนุมัติให้จัดพิมพ์ 
 
ลงชื่อ 
            (ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี) 

                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม 
        วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
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