
รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report) 
ประจําปการศึกษา 2552 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

โรงเรียนดอนบอสโก 
สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

 
 
 

เลขที่ 1643/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร   10400 
โทรศัพท  0-2652-9625-30   โทรสาร  0-2255-2291 



 

 

2

 
คํานํา 

 
  รายงานประเมนิตนเอง   ประจําปการศึกษา 2552  เลมนี้  จดัทําขึน้เพื่อรายงานผลการ
ประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
  มาตรฐานที่ใชในการประเมนิครั้งนี้  ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  จํานวน 7 
มาตรฐาน  43 ตัวบงชี้   เพื่อการประกันคณุภาพภายในและเปนกลไกสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียนดอนบอสโก  ใหมปีระสิทธิภาพบรรลุผลตามตองการ 
  โรงเรียนดอนบอสโก  หวังเปนอยางยิ่งวา  เอกสารการประเมินตนเองเลมนี้  แสดงใหเห็น
ขอมูล  ผลการดําเนนิงานของโรงเรียนดอนบอสโก  เพื่อใหคณะกรรมการตนสังกัดและคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมนิภายนอกของสํานักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานการศกึษา (สมศ.)  ใชเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษา และนําเปดเผยตอสาธารณชนตอไป 
 
 

โรงเรียนดอนบอสโก 
มิถุนายน 2553 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ขอมูลท่ัวไปของโรงเรียน 

โรงเรียนดอนบอสโก  มีเนื้อที่ 16 ไร   3 งาน    69 ตารางวา  ตั้งอยูเลขที่ 1643/3  ถนน 
เพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400   โทรศัพท 0-2652-9625-30  
โทรสาร 0-2255-2291   
  โรงเรียนดอนบอสโก  อยูติดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม  ดานหนาโรงเรียนเปนโรงเรียน 
เซนตดอมินิก   ดานหลังโรงเรียนติดโครงการรถไฟฟาสถานีมักกะสันเชือ่มตอสนามบินสุวรรณภูม ิ
  โรงเรียนดอนบอสโก  มีบุคลากรของโรงเรียนปการศกึษา 2552  ดังนี้  ผูบริหาร 3 คน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  15 คน   ครูบรรจุ  69  คน  บุคลากรสนับสนุนและพนักงานทัว่ไป   168 คน  
มีนักเรียน นักศึกษา  รวมทั้งสิ้น  1,380  คน 
  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  และดําเนนินโยบายการจัดการ
เรียนการสอนของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   โดยมุงเนนผลิตเยาวชนใหมี
ความรูทางวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม  คานิยมที่พึงประสงค  สอดคลองกับ
จุดประสงคของหลักสูตร  เพื่อสามารถเขาสูตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและศึกษาตอในระดับ        
ที่สูงขึ้น 
  โดยมีวิสัยทัศน   พันธกิจ  ปรัชญาของโรงเรียน  ใชเปนหลักในการดําเนนิงานบริหาร
โรงเรียน  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอเยาวชน 
  ปจจุบันโรงเรยีนเปดทาํการสอนในระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 4 
สาขาวิชา/สาขางาน ไดแก (1) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล (2) สาขาวชิา
ไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส  สาขางานไฟฟากําลัง   (3) สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต และ (4) 
สาขาวิชาการพิมพ   สาขางานพิมพ      และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  จํานวน 4 สาขาวิชา/
สาขางาน  ไดแก (1) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต  (2) สาขาวิชาไฟฟา
กําลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟา  (3)  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต  และ (4)  สาขาวิชาการพิมพ  
สาขางานพิมพ     โดยใชหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาทัง้ระดบั ปวช. และระดับ ปวส. 
 
เปาหมายการพัฒนา 
  โรงเรียนดอนบอสโก  ไดจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ของ สอศ. และ สมศ.  เพื่อใชเปนเปาหมายในการพัฒนาดานตางๆ   โดยในปการศึกษา 2552  ได
ดําเนินการ ดังนี้ 
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  1.  ดานการเรียนการสอน   เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให
ผูเรียนมีความรู  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะในวิชาชีพ  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบฐาน
สมรรถนะ  บูรณาการการเรียนการสอนรปูแบบตางๆ  ใหสามารถประยุกตใชในงานอาชีพตามสาขาวิชา/
สาขางาน  สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  โดยมีการประสานความรวมมอืกับสถาน
ประกอบการ  หนวยงานและบุคคลตางๆ ใหมีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอน 
  2.   ดานการบริหารและการจัดการ  เสริมสรางขีดความสามารถของบุคลากร โดยการ
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ  จดัอบรมพัฒนา
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ   สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  สงเสริมใหบุคลากรและผูเรียน 
จัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัยและโครงงาน  มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาคณุภาพโรงเรยีนและแผนปฏิบัติการประจําปอยางเปนระบบ สงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  3.  ดานทรพัยากรเพื่อการศกึษา   มีการระดมทรัพยากรทั้งดานเงิน  บุคคล  วัสดุอุปกรณ  
เครื่องมือ  เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมความรวมมือกับ
สถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชนและแหลงเรียนรูตางๆ  มาเปนเครือขายในการจัดการเรียนการสอน 
  4.  ดานสภาพแวดลอมของโรงเรียน   สงเสริมใหบุคลากรและผูเรียนชวยกันรักษาความ
สะอาดของโรงเรียน  ปรับปรุงพัฒนาดานอาคารสถานที่ใหมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพสงูสุด 
  5.  ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน   สงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ
ที่เรียนตามสาขาวิชา/สาขางาน  สามารถนําความรูและทักษะวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพและ
ชวยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคมในดานตางๆ 
     
วิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  โรงเรียนดอนบอสโก  ไดตระหนกัและเห็นความสําคญัในการดําเนนิการประกนัคุณภาพ
ภายใน  โดยในปการศึกษา 2552  โรงเรียนไดใชมาตรฐานการอาชวีศึกษา เปนกรอบในการดําเนินการ
ประกันคณุภาพภายใน  จํานวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้   และเปนเปาหมายในการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนการสอน   โดยโรงเรียนมีวิธีดําเนินการประกันคณุภาพภายในทีใ่หบุคลากรของโรงเรียนรวมกนั
ดําเนินการจัดทํา  ตามแผนยุทธศาสตและคูมือประกนัคุณภาพภายในปการศึกษา 2552  ซ่ึงสรุปผลการ
ดําเนินงานได ดังนี ้
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ตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี  ไดแก  
ตัวบงชี้ที่ 1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
ตัวบงชี้ที่ 3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มาใช 

แกปญหาในการปฏิบัติ งานอาชีพอยางเปนระบบ 
ตัวบงชี้ที่ 4 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา  

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ตัวบงชี้ที่ 5 รอยละของผูเรียนที่มีความ สามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการ ศึกษาคนควา 

และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่ 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ 
ตัวบงชี้ที่ 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงที่ผานการประเมนิ 

มาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ที่ 11 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบ การ/ประกอบอาชีพอิสระและ 

ศึกษาตอภายใน 1 ป 
ตัวบงชี้ที่ 13  รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ   
ตัวบงชี้ที่ 14  รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
ตัวบงชี้ที่ 16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝกอุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการ 

สอนอยางเหมาะสม 
ตัวบงชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติ การ โรง 

ฝกงานพื้นที่ฝกปฏิบัติ งานเหมาะสมกับวชิาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและ
เกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ที่ 19 ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่ 
เอื้อตอการเรียน รูและเกดิประโยชนสูงสุด 

ตัวบงชี้ที่ 21 ระดับคณุภาพการจัด ระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อ 
ตอการ เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อ สนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการ ที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทว ิ
ภาคีและระบบปกต ิ
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ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒหิรือภูมปิญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ 
พัฒนาผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 26 อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนใน แตละสาขาวิชา 
ตัวบงชี้ที่ 27 อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 28 จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบครูที่ปรึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 30 รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
ตัวบงชี้ที่ 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี 

งามในวิชาชพี  รวมทั้งดานบคุลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ 
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณ ี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชพี 
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงาน 
ตัวบงชี้ที่ 36 จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐงานวิจยัโครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ 

การ เผยแพรระดับชาต ิ
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวน 

รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจดัการความรูของสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อใหเกดิการพัฒนาสถานศึกษาอยาง 

ตอเนื่อง 
ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
ตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใชและระดับปรับปรงุ  ซ่ึงตองนํามาปรบัปรุงพัฒนางานตอไป 
ไดแก 
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  ที่ดีงามในวิชาชพีมบีุคลิกภาพ ที ่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
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ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ 
การศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 
ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทีรั่บผิดชอบ 
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวชิาชีพและฝกทักษะ 

วิชาชีพตองบดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ    

งานวิจยัและโครงงานตองบดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่  38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ   

งานวิจยัและโครงงาน 
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ตอนที่ 1 
บทนํา 

1.  ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน    

โรงเรียนดอนบอสโกเปนโรงเรียนอาชีวศกึษาประเภทชางอุตสาหกรรม      จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติของ 
กระทรวงศกึษาธิการ     เปนโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคณะซาเลเซียนแหงประเทศไทย      อยูในความอุปการะ
ของกรมประชาสงเคราะห   และดําเนินกจิการโดยคณะนักบวชซาเลเซียน   

ปพุทธศักราช  2489  ไดเร่ิมดําเนินกิจการเปดโรงเรียนอาชีวะขึ้น โดยเชาวังของพระองคเจาบวรเดช  
ที่ถนนวิทยุ  (สถานทูตเนเธอรแลนดในปจจุบัน)   และเปดสอนแผนกวิชาชพีชางตัดเย็บเสื้อผา  ชางพิมพ
และชางไม  แกนักเรยีนที่เปนเด็กกําพราและยากจน  กลุมแรกจํานวน 35 คน โดยไมเก็บคาเลาเรียนแตอยาง
ใด  ซ่ึงถือเปนนโยบายของโรงเรียนตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา  เวลานั้นมคีรูสอน 2 คน  และบาทหลวงมารีโอ  
รูเซดดู  เปนอธิการชาวอิตาเลียนองคแรก 
 ปพุทธศักราช 2492   โรงเรียนไดยายมาอยูสถานที่ปจจุบันที่ถนนเพชรบุรี  และไดเปดหลักสูตร
ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.)  สาขาวิชาชางกลโรงงาน  ชางไฟฟากําลัง  ชางยนต  และการพิมพ  
หลักสูตร ปวช. นี้  โรงเรียนมุงเนนใหความชวยเหลือแกเด็กกําพรา  เด็กยากจน และผูดอยโอกาส ใหไดรับ
การศึกษาวิชาชีพจนจบหลักสูตร  โดยไมเก็บคาเลาเรียน 

ปพุทธศักราช 2495  ทานผูหญิงละเอียด    พิบูลสงคราม   ไดเล็งเหน็การณไกลวา  โรงเรียนนี้จะ
เจริญกาวหนาเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติอยางมากในอนาคต   ทานไดสละเงินสรางอาคาร
เรียน   2  ช้ัน  เปนตึกยาว  40  เมตร  กวาง  15  เมตร  จํานวน 1 หลัง  มอบใหอธิการโรงเรียน เพื่อใชเปนที่
เรียนและที่พักอาศัย  แตเปนที่นาเสียดายที่ตึกหลังนี้มีอายุไดไมถึง 4 ป  กต็องถูกร้ือถอนเพราะรัฐบาล
จําเปนตองตัดถนนตัดผานตวัตึกของโรงเรยีนพอดี  เมื่อตึกหลังนี้ถูกร้ือถอน  ก็ตองพยายามสรางตึกใหม  จงึ
ไดขอความชวยเหลือจากผูใจบุญทั้งที่รูจักและไมรูจกั  ทําการสรางตึกหลังใหมเปนโรงฝกงาน 3 หลัง  เปน
ตึกชั้นเดยีวกวาง 12 เมตร  ยาวหลังละ 50 เมตร  โดยใชเวลาทําการกอสรางทั้งสิ้น 3 ป   

ปพุทธศักราช 2502  รัฐบาลไทยไดรวมมอืกับรัฐบาลเยอรมัน ทําการกอสรางตึกหลังใหมแทนตึก
หลังเกาที่ถูกร้ือถอน  โดยสรางเปนตึก 3  ช้ัน  กวาง 15 เมตร  ยาว 117 เมตร  ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม  
เปนตึกที่เพิ่มความเปนสงาใหแกชุมชนยานนี้ไดเปนที่นาภาคภูมใิจยิ่ง   

     ปพุทธศักราช 2505  ไดสรางโบสถประจําโรงเรียน  ซ่ึงเปนโบสถที่โอโถงและสงางาม  เพื่อประกอบ  
พิธีกรรมตางๆ  และเพื่อขอโมทนาคุณพระเจา  พรอมทั้งขอพรจากพระ 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2515  ฯพณฯ พจน  สาราสิน  รองนายกรัฐมนตรี  ไดเปนประธาน
เปดงานฉลองครบรอบ 25 ปของการกอตั้งโรงเรียน 
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วันท่ี  22 มิถุนายน  พุทธศักราช 2516   ฯพณฯ  ลูกัส  เวรมาเดอรส  เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจํา
ประเทศไทย  พรอมภริยา  ไดเยีย่มชมกิจการของโรงเรียน  

วันท่ี 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2517   ฯพณฯ วัน ด็อง เซน  เอกอัครราชทูตเนเธอรแลนดประจํา
ประเทศไทยพรอมภริยา  ไดเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียน 

วันท่ี 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517  ฯพณฯ โซโร   เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทยพรอม
ภริยา  ไดเยีย่มชมกิจการของโรงเรียน 

วันท่ี 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2517   สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวงและสมเด็จพระราชินีฟาบีโอลา
แหงประเทศเบลเยี่ยมไดเสด็จพระราชดาํเนินเยีย่มชมกจิการของโรงเรียนเปนการสวนพระองค 

ปพุทธศักราช 2518   รัฐบาลประเทศเนเธอรแลนดไดใหความชวยเหลือแก “โครงการทุนการศึกษา
เพื่อครูดอนบอสโก”  เปนโครงการสนับสนุนครูใหไดศกึษาตอในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  หรือสถาบันเทคโนโลยีอ่ืนๆ  เปนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหกบับุคลากรครู  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้  
โครงการนี้ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลประเทศเนเธอรแลนดเปนเวลา 15 ป 

วันท่ี 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2519  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ไดเสด็จพระราชดาํเนิน ทรงเปดอาคารฝกงานชางกลโรงงานและตึกอาคารเรียนหาชัน้  
พรอมทั้งไดเสด็จพระราชดาํเนินทอดพระเนตรกิจการตางๆ  ของโรงเรียนทุกแผนก  นับเปนพระมหา
กรุณาธิคุณตอนักเรียนและคณะผูบริหารโรงเรียนดอนบอสโกอยางหาที่เปรียบมิได 

วันท่ี 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2529  เจาชายวิลเลม  อเล็กซานเดอร  มกุฎราชกมุารแหงประเทศ
เนเธอรแลนด  ไดเสด็จพระราชดําเนินเยีย่มชมกิจการของโรงเรียนเปนการสวนพระองค 

ปพุทธศักราช 2529   โรงเรียนไดเปดหลักสูตรพิเศษภาคค่ํา  สอนวิชาชีพดานการพมิพแกคนพิการ
ทางการไดยนิ (คนใบ-หูหนวก)  เปนหลักสตูรสองป 

ปพุทธศักราช 2536  โรงเรียนไดเปดหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ใน 3 
สาขาวิชา คือ  สาขาวิชาชางเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขาวิชาไฟฟากาํลัง  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต  และ
สาขาวิชาการพิมพ  จะเปดสอนในปพุทธศักราช 2551  โดยเก็บคาเลาเรียน 

วันท่ี 27  มกราคม พุทธศักราช 2539   ฯพณฯ  พลเอกเปรม  ตณิสูลานนท  ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ  ไดเปดงานฉลอง 50 ปของการกอตั้งโรงเรียน 

วันท่ี 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2543   คณะกรรมการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ  มอบโลเกียรติคุณแก
โรงเรียนดอนบอสโก  เนื่องในโอกาสไดรับคัดเลือกใหเปนองคกรดีเดน  ที่ใหการสนับสนุนคนพกิาร 

วันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2549  แผนกการพมิพ  ไดรับอนุญาตใหเปดเปนศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน  สาขาชางพิมพออฟเซต  ประเภทปอนแผน  จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  กระทรวง
แรงงาน 
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วันท่ี 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2549  เวลา 09.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนนิเพือ่ทรงเปดหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ สาขาการพิมพ (ปวช.)  
สําหรับคนพิการทางการไดยนิ  ซ่ึงมีเด็กผูพิการฯ  จํานวน 24 คน (ชาย 16 คนและหญิง 8 คน)  เปนนักเรยีน
รุนแรกของหลักสูตรฯ  แหงประวัติศาสตรนี้  และทรงวางศิลาฤกษตกึอนุสรณ 60 ปของดอนบอสโก  ใน
โอกาสฉลองครบรอบ 60 ปของการกอตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อยาวเชนไทยที่ยากจนและผูดอยโอกาสแหงนี้   
 
ขนาดและที่ตัง้ 
  โรงเรียนดอนบอสโก  มีเนื้อที่ 16 ไร   3 งาน    69 ตารางวา  ตั้งอยูเลขที่ 1643/3  ถนน
เพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400   โทรศัพท 0-2652-9625-30  
โทรสาร 0-2255-2291   
  โรงเรียนดอนบอสโก  อยูติดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม  ดานหนาโรงเรียนเปนโรงเรียน 
เซนตดอมินิก   ดานหลังโรงเรียนติดโครงการรถไฟฟาสถานีมักกะสันเชือ่มตอสนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

2.  สภาพปจจุบันของโรงเรียน 
โครงสรางการบริหาร 
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ผูบริหารโรงเรยีน  
ชื่อ -   สกุล คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา/วิชาเอก ขอมูลการดํารงตําแหนง 

1)  ผูรับใบอนุญาต 

นายชณุห   จันทรหอม 
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต 
(มิสซังโรมันคาทอลิก) 

อาชีวะชั้นสูง 
(ประเทศอินเดยี) -- ตั้งแต 13 ต.ค. 2526 

ถึงปจจุบัน  เปนเวลา   27   ป 

2) ผูจัดการ 
ภราดาสุวรรณ  จูทะสมพากร ป.โท กศ.ม. 

ตั้งแต  1 มิถุนายน 2552 ถึง
ปจจุบัน เปนเวลา 1 ป   

3) ผูอํานวยการ(ครูใหญ) 
บาทหลวงพรจิต  พูลวิทยกจิ ป.โท ศศ.ม 

ตั้งแต 1 มิถุนายน  2552 
ถึงปจจุบัน  เปนเวลา  1  ป 

 
 
หลักสูตรที่เปดสอน 
 1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
  1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล    สาขางานยานยนต 

1.2  สาขาวิชาไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส  สาขางานไฟฟากําลัง 
1.3  สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานพิมพ 
1.4  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล 

2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง 
  2.1  สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต 
  2.2  สาขาวิชาไฟฟากําลัง    สาขางานติดตัง้ไฟฟา 
  2.3  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

2.4  สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานการพิมพ 
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จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 
 ในปการศึกษา  2552  โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนนักศึกษา  ดังนี ้

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวนรวม ทุกสาขา  970  คน 
  1.1 สาขาวิชาเคร่ืองกล  

สาขางานยานยนต  จํานวน 218 คน 
1.2  สาขาวิชาไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส  

สาขางานไฟฟากําลัง  จํานวน 234 คน 
1.3  สาขาวิชาการพิมพ  

สาขางานพิมพ   จํานวน 205 คน 
1.4  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  

สาขางานเครื่องมือกล  จํานวน 313 คน 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จํานวนรวมทุกสาขา   410   คน 

   2.1  สาขาวิชาเครื่องกล  
สาขางานเทคนิคยานยนต  จํานวน  111 คน 

  2.2  สาขาวิชาไฟฟากําลัง  
สาขางานติดตัง้ไฟฟา  จํานวน 110 คน 

  2.3  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 150 คน 

2.4  สาขาวิชาการพิมพ  
สาขางานการพิมพ  จํานวน  39 คน 

จํานวนบุคลากร   
เพศ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 

ชาย หญิง ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 
ผูรับใบอนุญาต 1 - 1 - - 
ผูจัดการ 1 - - - 1 
ผูอํานวยการ 1 - - - 1 
รองผูอํานวยการ 1 - - - 1 
ครูประจําการ (ครูบรรจุ) 60 9 2 57 10 
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เพศ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร 

ชาย หญิง ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 
บุคลากรสนับสนุนการสอน 116 4 97 23 - 
ครูพิเศษ 5 5 - 10 - 
เจาหนาที่สํานกังาน (ธุรการ, การเงิน) 4 3 3 4 - 
นักการภารโรง/พนักงานทั่วไป 2 8 10 - - 
คนงานโรงครัว - 17 17 - - 

รวม 191 46 130 94 13 
รวม 237 237 

ขอมลูดานอาคารสถานที่  
สภาพของอาคารสถานที่ปจจุบันที่มีอยูจริงและใชงาน ณ วันท่ีรายงาน  มีดังนี ้

- จํานวนอาคารเรียนถาวร  2 หลัง                 
- จํานวนโรงฝกงาน    4 หลัง                 
- จํานวนหองเรยีน   21 หอง                 
- จํานวนหองปฏิบัติการ  15 หอง                 
- จํานวนหองพกัครู   7 หอง 
- จํานวนหองประกอบ  13 หอง 
-  หอประชุม                 2           หลัง 
-  บานพกัครู                 1          หลัง 
-  หอนอน                     1          หลัง 
- โรงอาหาร                  1         หลัง 
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งบประมาณรบั-จาย  ปการศึกษา  2552 
 

งบรายไดและคาใชจาย (งบกําไรขาดทนุ) 
สําหรับปสิ้นสดุ วันท่ี 30 เมษายน  2552 

รายได      บาท 
เงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาล    12,712,603.26  
คาธรรมเนียมการศึกษา     13,175,894.00  
เงินบริจาค      3,954,573.00  
รายไดอ่ืน ๆ      53,609,489.37  
  รวมรายได    83,452,559.63 
คาใชจาย       
เงินเดือนครู      35,397,151.37  
งบพัฒนาบุคลากร     516,016.00  
ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน    282,535.00  
งบสนันสนุนการวิจยัและพฒันานวตักรรม    

 จากภายใน
สถาบัน    458,138.00 

 จากภายนอก
สถาบัน 

                                          -  

งบประมาณในการบริการวชิาการตอชุมชน
และสังคม  14,053.00 

งบประมาณวสัดุฝก     20,690,202.51  
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม    622,213.01  
คาสาธารณูปโภค     4,915,548.26  
คาใชจายอ่ืน ๆ     15,428,817.61  
 รวมคาใชจาย    78,324,674.76 

 
เงินเหลือจาย
สุทธิ    5,127,884.87 

คาเสื่อมราคา     3,546,637.98 



 

 

16

3.  ผลงานดีเดนของโรงเรียน   
  ในรอบปการศกึษา 2552  ที่ผานมา   โรงเรียนดอนบอสโก      ไดสงบุคลากรและนกัเรียน นกัศึกษา เขารวม
กิจกรรมที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น   และไดรับรางวัลตางๆ    ดังนี้ 

1. โรงเรียนดอนบอสโก ไดรับการประกาศเกียรติคุณเปนสถาบันท่ีชวยเหลือและสนับสนุนการแขงขัน
ฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังที่ 23 ระดบัภาค  จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 จงัหวัด
สมุทรปราการ 

2. โรงเรียนดอนบอสโก ไดรับเกียรติบัตรในการเปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหาผูบริจาคโลหิตเปน
หมูคณะ เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางสม่ําเสมอนานกวา 5 ป  จากศนูยบรกิารโลหิตแหงชาต ิ 
สภากาชาดไทย 

3. โรงเรียนดอนบอสโก  เปนหนวยงานจัดฝกอบรมเรื่องเทคนิคการปรับแกสสําหรับตัดชิ้นงานแก
พนักงานของบริษัท โปรคิวรเมนต เซนเตอร (ประเทศไทย)  จํากัด 

4. โรงเรียนดอนบอสโกไดรับความเหน็ชอบใหเปนหนวยงานติดตั้งสวนควบคุมและเครื่องอุปกรณของ
รถที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว เปนเชื้อเพลิงจากกรมการขนสงทางบก 

5. อาจารยพลปกรณ    แจมเหมือน    เปนคณะกรรมการจดัการแขงขันกฬีาซอฟทบอล ในการแขงขนั
กีฬาแหงชาติ คร้ังท่ี 38  “ตรังเกมส” 

6. อาจารยบุญเชาว    ชุมแสง    เปนผูกํากับนักศึกษาวิชาทหารดีเดน  ประจําปการศกึษา 2552 จากศูนย
การกําลังสํารอง 

7. อาจารยบุญเชาว    ชุมแสง   เปนคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับ
ครู  ของยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

8. อาจารยบุญเชาว    ชุมแสง   เปนคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจดัทํา
หนวยการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน  สาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ของยุวพุทธิกสมาคม
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

9. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทเยาวชน สาขากราฟกดีไซน (Graphic Design)  ในการแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ คร้ังท่ี 23 (ระดับภาค)  ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 

10. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทเยาวชน  สาขากราฟกดีไซน (Graphic Design)  ในการแขงขันฝมือ
แรงงานแหงชาติ คร้ังท่ี 23 (ระดับภาค)  ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 

11. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทเยาวชน  สาขาเครื่องปรับอากาศ  ในการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ 
คร้ังที่ 23 (ระดบัภาค)  ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 
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12. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชน  สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร ในการ
แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังท่ี 23 (ระดับภาค) ของสถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 1 
สมุทรปราการ 

13. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทเยาวชน  สาขาเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร ในการ
แขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ คร้ังท่ี 23 (ระดับภาค)  ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 
สมุทรปราการ 

14. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบุคคลท่ัวไป สาขารถจักรยานยนต ในการแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ คร้ังที่ 23 (ระดับภาค)  ของสถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 

15. รางวัลนักศึกษาวิชาทหารดเีดนตามหลักสตูรของโรงเรียนรักษาดนิแดน ศูนยการกาํลังสํารอง จาก
ศูนยยอยนักศกึษาวิชาทหาร  กองพันทหารมาท่ี ๑ รักษาพระองคฯ 

16. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  รุนเฮฟวี่เวท  การแขงขันไทยแลนดจูเนยีรซูโมคัพ ครั้งท่ี 1 อ.บานหมี่           
จ.ลพบุรี   จัดโดย   สมาคมซูโมประเทศไทย 

17. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3  รุนเฮฟวี่เวท  การแขงขันไทยแลนดจูเนยีรซูโมคัพ ครั้งท่ี 1 อ.บานหมี่           
จ.ลพบุรี   จัดโดย   สมาคมซูโมประเทศไทย 

18. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ประเภททีม  การแขงขันไทยแลนดจูเนยีรซูโมคัพ คร้ังที่ 1        อ.บานหมี่     
จ.ลพบุรี   จัดโดย   สมาคมซูโมประเทศไทย 

19.    รางวัลเหรียญเงิน สาขางานจักรยานยนต ในการแขงขันทักษะวิชาชีพตามโครงการพัฒนาคุณธรรม   
         ในสถานศึกษา ปการศกึษา 2552    จัดโดย สํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
         รวมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
20.  รางวัลเหรียญทองแดง  สาขา    งานเครื่องยนตเล็ก   ในการแขงขนัทักษะวิชาชีพตามโครงการพัฒนา  
         คุณธรรมในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552  จัดโดย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา 
         เอกชน รวมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 
21.   รางวัลเหรียญทอง  สาขา  ชางกลโรงงาน   การแขงขนัทักษะวิชาชพี คร้ังที่ 24  ปการศึกษา  2552  จัด

โดย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย 

22. รางวัลเหรียญเงิน  สาขา  ชางเทคนิคพื้นฐาน   การแขงขนัทักษะวิชาชพี ครั้งท่ี 24  ปการศึกษา 2552  จัด
โดย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนแหงประเทศไทย 
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23. รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ระดับ ปวช.   โครงการแขงขันทักษะวิชาชพีและ
กิจกรรมกฬีาสมัพันธนักเรยีน นักศึกษาโรงเรียนอาชีวศกึษาเอกชน ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมใน
สถานศึกษา ปการศึกษา 2552  จัดโดย สํานกับริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
รวมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

24. รางวัลเหรียญทอง   การประกวดมารยาทและการสมาคม โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพนักเรียน
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา  ปการศึกษา 2552  จดัโดย สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  รวมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

25. รางวัลเหรียญเงิน   การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง ระดับ ปวช.   ในการแขงขนัทักษะวิชาชีพตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ปการศึกษา 2552  จัดโดย สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  รวมกับสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย 

 
4.  เปาหมาย  สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 4.1  ความคาดหวังดานคุณภาพของผลผลิต 
  ดานผูเรียน    นักเรยีน นกัศึกษาไดรับการพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย  ดานความรูและทกัษะ
วิชาชีพตามหลักสูตร  มีโอกาสไดฝกทักษะวิชาชีพจากการฝกปฏิบัติงานจริงในโรงฝกงาน   นักเรียน นักศึกษา ได
คนควาหาความรูทั้งในโรงเรียน  สถานประกอบการและชุมชน   ไดรับการสงเสริมจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
โครงงาน  โครงการวิชาชีพ   จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  ดานผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี     นักเรียน นกัศึกษา   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตาม
หลักสูตรในแตละสาขาวิชา  สาขางานตามกําหนดทุกชั้นป   สามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพท่ีเรียน  สอบ
ผานมาตรฐานวิชาชีพ   สามารถเขาสูตลาดแรงงานหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   สถานประกอบการมีความพึง
พอใจตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

4.2 ความคาดหวงัดานการพฒันาการเรียนรู 
ดานหลักสูตร         มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขางาน/สาขาวิชา      มีการปรับปรุงพัฒนา 

แผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน  มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
แผนการเรียนอยางตอเนื่อง 
  ดานการเรียนการสอน    มแีผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  โดยยดึ
ผูเรียนเปนสําคัญ  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอนัพึงประสงค  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลาย  นักเรียน นักศึกษา  ไดมีโอกาสฝกทักษะวิชาชพีและศึกษา คนควางหาความรูท้ังในและนอก
โรงเรียน   ไดรับการสงเสริมจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  โครงงาน  โครงการวิชาชีพ   โดยมีการจัดการเรียนการ
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สอนท่ีเหมาะสม   มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  มีผลงานวจิัยในการพัฒนาการเรียนการสอน   นักเรียน 
นักศึกษา  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครู 

4.3 ความคาดหวงัในดานการใหบริการ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  ในทุกสาขาวิชา/สาขางาน   ใหความรู  ฝก 

ทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ  ใหบริการชวยเหลือดานตางๆ  แกชุมชน   ใหคําแนะนําในการบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ  อุปกรณ  เคร่ืองจักรแกผูขอรับบริการ  โดยทุกกจิกรรม/โครงการจะตองผานการประเมินผลสําเร็จตาม
เปาหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.4  ความคาดหวังดานการบริหารจัดการ   
  ผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนาํ  มีวิสัยทัศน   มีการผสมผสานความรวมมอืของบุคลากรในโรงเรียน
และบุคลากรภายนอกโรงเรียนใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหรือแผนยุทธศาสตร  
รวมทั้งสามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได  สอดคลองกับแผนปฏบัิติ
งานที่กําหนดไว 
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ตอนที่ 2 
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 

1.  วิสัยทัศน 
โรงเรียนดอนบอสโก  มุงผลิตเยาวชนใหเปนคนด ี มีสุข  คิดเปน  ทําเปน  เปนเลิศทางดานวิชาชพีกาวทัน  

เทคโนโลยี       จัดการเรียนรูโดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและขยายการศกึษาสูระดับอุดมศึกษา 
 
2.  ปรัชญาโรงเรียน 

มุงความรู           
คูคุณธรรม             

เลิศล้ําทกัษะ 
มุงความรู  หมายถึง  มุงพัฒนานักเรียน  นักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรูและทักษะการงานอาชีพ

โดยใชวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพ่ือนําความรูไปใชในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 

คูคุณธรรม  หมายถึง  มุงพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ใหเปนทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณทั้งดานรางกายและ
จิตใจ  ทรงไวซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม  มีเจตคติที่ดีตอสัมมาอาชีพ  สงเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ  
แกไขปญหาตางๆดวยสันติวิธี  เพื่อจะไดรวมกันสรางสรรคสังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย 

เลิศล้ําทักษะ  หมายถึง  มุงพัฒนานักเรียน  นักศึกษาใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  
สามารถพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  มีทักษะในทุกดานสําหรับการประกอบอาชีพ 

 
3.  นโยบายโรงเรียน 

1. สงเสริมและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแกเยาวชนที่ยากจนหรือกําพรา  ใหมีวิชาชีพติดตัวเพ่ือ
ชวยเหลือตนเองและครอบครัวไดเปนอยางดี 

2. สงเสริมและชวยเหลือเยาวชนที่ดอยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ   ไดมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให
สูงขึ้น  เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมได 

3. ปลูกฝงเยาวชนใหยึดมั่นในคุณธรรม  ประพฤติตนเปนคนดี  รูจักชวยเหลือเพื่อนมนุษยโดยไมเรียกรอง
สิ่งตอบแทน 
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4.  คติพจน  
ขยัน   

ศรัทธา   
ราเริง 

 
ขยัน  หมายถึง  การมีความตั้งใจในการทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุด  และสม่ําเสมอ 
ศรัทธา หมายถึง  การมีความเลื่อมใส  เชื่อมั่นในอุดมการณแหงความดี  ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาที่ตน

นับถืออยางครบถวน  รวมทั้งเคารพยกยองในการกระทําความดีของทุกคน 
ราเริง  หมายถึง  การมีจิตใจบริสุทธิ์ที่ดีงาม  โดยสะทอนออกมาใหเห็นเดนชัด  ภายนอกดวยกิริยาทาทางที่

สดชื่น  แจมใส  และมีชีวิตชีวา 
 
5.  ระบบการอบรมนักเรยีน 
  เหตุผล 
    ศาสนา  
      ความรักใจดี 
 การใหการอบรมไดเลือกวิธีการท่ีทานนักบุญยอหน  บอสโก  ผูกอตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน  ซึ่งยึดหลัก
ที่วา “กันไวดีกวาแก”  กลาวคือ  ปองกันมิใหเด็กไดมีโอกาสทําผิด  เพื่อที่จะไดไมตองลงโทษเมื่อเด็กไดกระทํา
ความผิด  และอบรมใหเด็กทําหนาที่ตางๆ  โดยสมัครใจเอง  เรียกวา  “ระบบปองกัน”  ประกอบดวย 

เหตุผล  หมายถึง  ผูสั่งสอนหรือผูอบรมตองไมใชอํานาจ  อารมณ  หรือความรุนแรงในการ อบรมเยาวชน  
แตใชเหตุผล  ความรักและความเขาใจในการชี้แนะและสั่งสอนพวกเขา  โดยใหพวกเขายอมรับความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นดวยความเต็มใจ  และใหโอกาสปรับปรุงตนเสียใหม 

ศาสนา  หมายถึง  การอบรมสั่งสอนเด็กใหมีจิตใจท่ีเปยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม ดังเชน ความรัก 
ความเสียสละ  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม ฯลฯ เพราะถาเด็กมีจิตใจเปยมลนไปดวยคุณธรรมและจริยธรรมแลว  
เขาจะเปนบุคคลท่ีครบครัน  และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 

ความรักใจดี  หมายถึง  การที่ผูส่ังสอนหรือผูอบรมตองมีความสนใจ  เอาใจใสบรรดาเด็กๆ เปนพิเศษ  คอย
ติดตามชวยเหลือ  และชี้แนะพวกเขาเหมือนดังเปนบิดา  มารดา  พ่ีและเพื่อน  ความรักใจดีนี้แสดงออกโดยการดูแล
และอยูกับพวกเด็กๆ  ตลอดเวลา  เพื่อปองกันไมใหมีภัยเกิดขึ้นกับเด็กๆทั้งกายและจิตใจ 
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6.   พันธกิจ 
1. พัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีความรู    ทักษะวิชาชีพ    การใชภาษาสื่อสาร    ทักษะการใช

เทคโนโลยีท่ีจาํเปนตองานวชิาชีพ    โดยจดัการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ  จัดการเรียนรู ให
นักเรียน นักศึกษามีสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด ตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ 

3. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในบรรยากาศการอบรมดวยระบบปองกัน 
(Preventive  System) คือ เหตุผล  ศาสนา และความรักใจดี    

4. สงเสริมการมีสวนรวมกับผูปกครอง  ศิษยเกา ชุมชนทองถ่ิน และสถานประกอบการ พัฒนา
โรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5. สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาครู ใหมีความเชี่ยวชาญในการสรางองคความรูใหมดวยวิธีการ
วิจัยและพฒันา 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน  ระบบศูนยขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนคุณภาพดานครูและผูเรียนเปนสําคัญ  และขยาย
การศึกษาสูระดับอุดมศึกษา 

7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในอยางตอเนื่อง และมกีารนําผลการประเมินมา
ใชในการพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน 

 
7.   เปาหมาย  

1. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  และผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ   
3. นักเรียน  นักศึกษา เปนผู ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  บุคลิกภาพ     

มนุษยสัมพันธ  อนุรักษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรมประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. โรงเรียนมีการบริการวิชาชีพตามสาขาวิชาแกชุมชน สังคม องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน  
5. ครู และนักเรียน นักศึกษา มีผลงานสิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงานเพื่อนําไปพัฒนา       

การเรียนการสอน หรือการประกวดแขงขันระดับชาติ 
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6. ผูบริหารมีภาวะผูนําและวิสัยทัศน   บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลภายนอกมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา   บุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมีการจัดระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรูของโรงเรียน  

7. โรงเรียนมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
8.  แนวปฏิบัติท่ีใชไปสูเปาหมายที่ตองการ (ตามแผนยุทธศาสตร) 
  ในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาขางตน  โรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
โรงเรียน  ปการศึกษา 2552   มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อดําเนนิการตามมาตรฐานและตวับงชีข้อง สอศ. ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 

1.  พัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา 
2.  การวัด และประเมนิผลตามสภาพจริง 
3.  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู 
4.  การนิเทศครูผูสอน 
5.  ประเมินคณุภาพการสอนของครูโดยนักเรียน นักศกึษา 
6.  กิจกรรมครูท่ีปรึกษา 
7.  กิจกรรมปฐมนิเทศ 
8.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
9.  การสงเสริมใหนกัเรียน นักศึกษา ศึกษาคนควาหาความรูและ
เรียนรูดวยตนเอง 

2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผล
การเรียนรู 

 

3.รอยละของผูเรียนท่ีสามารถประยุกต
หลักการทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร มา
ใชแกปญหาในการปฏิบัติ งานอาชีพอยางเปน
ระบบ 

1.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
2.  โครงงาน  โครงการวิชาชีพ 
3.  โครงงานสิ่งประดิษฐ 
4.  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพชุมชนและสังคม 
5.  โครงการวันวิชาการ 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
4.รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร 
ดานการฟง การอาน การเขียน และการ
สนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

1.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
2.  กิจกรรมประกวดเรียงความวันแม 
3.  โครงการวันวิชาการ 
4.  สงเสริมการเขียนใบลาดวยตวัเลขไทย 

5.รอยละของผูเรียนท่ีมีความ สามารถใช
ความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการ ศกึษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชพีไดอยาง
เหมาะสม 

1.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
2.  โครงการปรับปรุงและพฒันาหองสมุด 
3.  โครงการสรางหองคอมพิวเตอรเพิ่มเติม 
4.  สงเสริมการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง 
5.  การฝกภาคปฏิบัติดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม  ทีด่ีงามในวิชาชพีมีบุคลิกภาพ ที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
2.  กิจกรรมชมรมตางๆ 
3.  กิจกรรมวนัสําคัญตางๆ 
4.  กิจกรรมครูท่ีปรึกษา 
5.  กิจกรรมพธีิระลึกถึงนักบุญยอหนบอสโก 
6.  กิจกรรมฉลองนักบุญยอหนบอสโก 
7.  โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 
8.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศีลธรรม 

7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ   

1.  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
2.  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
3.  การนิเทศครูผูสอน 
4.  การประเมนิคุณภาพการสอนของครูโดยนกัเรียน นกัศึกษา 
5.  กิจกรรมครูท่ีปรึกษา 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
7.  สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง   

1.  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
2.  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
3.  การนิเทศครูผูสอน 
4.  การประเมนิคุณภาพการสอนของครูโดยนักเรียน นกัศึกษา 
5.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
7.  สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 

9.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพท่ีผานการประเมนิ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.  การพัฒนาและจัดทําขอสอบมาตรฐาน 
2.  กิจกรรมสอนเสริมรายวชิา/สาขาวิชา 
3.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
5.  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานทางวิชาชีพ 

10.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูงท่ีผานการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  การพัฒนาและจัดทําขอสอบมาตรฐาน 
2.  กิจกรรมสอนเสริมรายวชิา/สาขาวิชา 
3.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
5.  การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานทางวิชาชีพ 

11.รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา
ในสถานประกอบ การ/ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาตอภายใน 1 ป 

1.  การแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ 
2.  การติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
3.  กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงาน/สถานประกอบการ 
4.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
5.  โครงการปจฉิมนิเทศ 

12.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา 

1.  การประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงคของหนวยงาน/สถาน
ประกอบการ 
2.  กิจกรรมปฐมนิเทศกอนฝกงาน 
3.  การนิเทศตดิตามขณะฝกงาน 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
5.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
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มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

13. รอยละหลกัสูตรฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพ   

1.  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ  หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูแบบฐานสมรรถนะ 
3.  โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางโรงเรียนกบัหนวยงาน
หรือสถานประกอบการ 
4.  การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะของสาขาวิชา 

14. รอยละของแผนการจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการ 

1.  การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะของสาขาวิชา 
2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเขียนแผนการจดัการ
เรียนรูแบบฐานสมรรถนะ 
3.  การฝกทักษะวิชาชีพและฝกปฏิบัติงานจริงในโรงงาน 
4. โครงการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดและระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคนควาขอมูลและเรียนรูดวยตนเอง 
5.  โครงการทัศนศึกษาเชิงวฒันธรรม 
6.  โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7.  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
8.  โครงการอบรมใหความรูดานวิชาการและวิชาชีพตามสาขาวิชา
โดยเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในโรงเรียน 

15.ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ
การสอนของผูสอน 

1.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
2.  กิจกรรมครูประจําชั้น 
3.  การประเมนิคุณภาพของครูผูสอนโดยนักเรียน นักศกึษา 

16.รอยละของงบประมาณทีส่ถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝกอุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม 

1.  ระดมงบประมาณทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดทําแผน
งบประมาณประจําป 
2.  โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณสําหรับฝกภาคปฏิบัติ 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
17.ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอร ในแตละสาขาวิชา 

1.  โครงการสรางหองคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 
2.  จัดตารางเรยีนใหเหมาะสม 
3.  จัดซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร 
4.  จัดระบบการใชหองเรียนใหเหมาะสม 
5.  โครงการปรับปรุงและพฒันาหองสมุด 

18.ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติ 
การ โรงฝกงานพื้นที่ฝกปฏบิัติ งานเหมาะสม
กับวิชาท่ีเรยีน  มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

1.  การพัฒนาและจัดหาครุภณัฑที่เหมาะสม 
2.  ซอมแซมครุภัณฑ  เคร่ืองมือและอุปกรณ 
3.  การนิเทศการเรียนการสอน 
4.  จัดระบบการใชหองเรียน และพื้นทีใ่หเหมาะสม 
5.  จัดตารางเรยีนใหเหมาะสม 
6.  ปรับแผนการเรียนสาขาวชิาใหเหมาะสม 

19.ระดับความเหมาะสมในการจัด ศูนยวทิย
บริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

1.  โครงการปรับปรุงและพฒันาหองสมุด 
2.  จัดบรรยากาศภายในหองสมุดใหเหมาะสม 
3.  ปรับแผนการเรียนสาขาวชิาใหเหมาะสม 
4.  จัดตารางเรยีนใหเหมาะสม 

20.ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมี
ครุภัณฑ และอุปกรณ 

1.  สํารวจความตองการใชครุภัณฑและอุปกรณ 
2.  จัดระบบทะเบียนครุภณัฑและอุปกรณ 

21.ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดลอมส่ิงอํานวยความ สะดวกที่
เอ้ือตอการเรียนรู ในสาขาวชิา/สาขางาน 

1.  จัดระบบความปลอดภยัสาขาวิชา 
2.  จัดทําปายนิเทศความปลอดภัยสาขาวิชา 
3.  จัดระบบการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

22.รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่
ไดรับการพัฒนา ตามหนาทีท่ี่รับผิดชอบ 

1.  จัดประชุม อบรมสัมมนาภายในโรงเรียน 
2.  จัดสงบุคลากรเขารวมประชุม  อบรม  สัมมนาตามหนวยงาน
ตางๆ ที่จัดขึ้น 
3.  การประชุมแตละระดับ 
4.  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
5.  โครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
23.จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

1.  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชา 
2.  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในโรงเรียน 
3.  โครงการความรวมมือดานตางๆ กับชุมชน/หนวยงาน/สถาน
ประกอบการ/สมาคมศิษยเกาฯ/สมาคมผูปกครองและครูฯ 
4.  การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 

24.จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา จัดการศกึษา
ระบบทวภิาคแีละระบบปกติ 

1.  โครงการความรวมมือดานตางๆ กับชุมชน/หนวยงาน/สถาน
ประกอบการ/สมาคมศิษยเกาฯ/สมาคมผูปกครองและครูฯ 
2.  การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 
3.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
4.  กิจกรรมครูท่ีปรึกษา 

25.จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ
ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีสวน
รวมในการพฒันาผูเรียน 

1.  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชา 
2.  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในโรงเรียน 
3.  โครงการความรวมมือดานตางๆ กับชุมชน/หนวยงาน/สถาน
ประกอบการ/สมาคมศิษยเกาฯ/สมาคมผูปกครองและครูฯ 
4.  การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 

26.อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดาน
วิชาชีพตอผูเรยีนใน แตละสาขาวิชา 

1.  จัดทําแผนขอกําหนดตําแหนงครูท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตรงกับ
สาขาวิชาตอหนวยงานตนสังกัด 
2.  การคัดเลือกครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตรงกับสาขาวิชา 
3.  โครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้และตรง
ตามสาขาวิชา 

27.อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 1.  จัดทําแผนขอกําหนดตําแหนงครูท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพตรงกับ
สาขาวิชาตอหนวยงานตนสังกัด 
2.  การคัดเลือกครูที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพตรงกับสาขาวิชา 
3.  โครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้และตรง
ตามสาขาวิชา 
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มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

28.จํานวนคร้ังของการจัดใหผูเรียนพบครู     
ที่ปรึกษา 

1.  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 
2.  กิจกรรมชมรม 

29.จํานวนครั้งของการจัดบรกิาร ตรวจสาร
เสพติดใหกับผูเรียน 

1.  โครงการตรวจสุขภาพนกัเรียน นักศึกษาประจําป 
2.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
3.  การสงเสริมและพัฒนานกัเรียน นักศึกษา 

30.รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบ
กับแรกเขา 

1.  ประชุมสรางความตระหนักใหกับผูที่เกี่ยวของ 
2.  พัฒนาแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา 
3.  วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
4.  การนิเทศผูสอน 
5.  การประเมนิคุณภาพการสอนของครูโดยนกัเรียน นกัศึกษา 
6.  กิจกรรมการสอนเสริมรายวิชา/สาขาวิชา 
7.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
8.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
9.  การสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง 
10.  การติดตามนักเรียนใหมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 

31.จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมดานวชิาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดาน
บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ 

1.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
2.  โครงการแขงขันทักษะวชิาชีพตามสาขาวิชา 
3.  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในโรงเรียน 
4.  โครงการ/โครงงานวิชาชพี 
5.  โครงการ/กิจกรรมวันสําคญัตางๆ 
6.  กิจกรรมชมรม 
7.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
8.  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
9.  โครงการตามแผนงานของฝายกิจการนกัเรียน นักศึกษา 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
32.จํานวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมที่
สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม 
ประเพณแีละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

1.  กิจกรรม 5 ส. 
2.  โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม 
3.  โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.  กิจกรรมชมรม 
5.  กิจกรรมวนัสําคัญตางๆ  ของชาติ 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 

 

มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

33.จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพ 

1.  สงเสริมใหมีการจัดทํากจิกรรม/โครงการ โดยมุงเนนประสิทธิผล
ทั้งดานวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม 
2.  โครงการอบรมคอมพิวเตอรแกชุมชน 
3.  โครงการความรวมมือกับหนวยงาน/สถานประกอบการจัดบริการ
วิชาชีพแกชุมชน 
4.  บริการงานลูกคาตามสาขาวิชา 

34.รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/
โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ 

1.  จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม 
2.  เก็บรวบรวมขอมูลและเอกสารการใชงบประมาณใหเปนหมวดหมู 

 

มาตรฐานที่ 5นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

35.จํานวนนวตักรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั
และโครงงาน 

1.  โครงการ/โครงงานวิชาชพี 
2.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
3.  โครงการจัดทําสิ่งประดษิฐ  นวัตกรรมสาขาวิชาตางๆ 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการและขัน้ตอนการทําวจิยั” 
5.  การจัดทําวจิัย  นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐของครู 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
36.จํานวนนวตักรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย
โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือ
ไดรับการ เผยแพรระดับชาต ิ

1.  โครงการ/โครงงานวิชาชพี 
2.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
3.  โครงการจัดทําสิ่งประดษิฐ  นวัตกรรมสาขาวิชาตางๆ 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการและขัน้ตอนการทําวจิยั” 
5.  การจัดทําวจิัย  นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐของครู 

37.รอยละของงบประมาณทีใ่ชในการสราง 
พัฒนา และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
งานวิจยัและโครงงานตองบดําเนินการ  

1.  จัดสรรงบประมาณในการจัดทํานวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานวจิัยและ
โครงงานใหกบัทุกสาขาวิชา 
2.  เก็บรวบรวมรายละเอียดของงบประมาณที่ใชในการจัดทํา 
3.  จัดหางบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

38.จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจยัและโครงงาน 

1.  จัดเผยแพรและประกวดผลงานตางๆ 
2.  โครงการวันวิชาการ 

 
 
 

มาตรฐานที่ 6  ภาวะผูนําและการจัดการ 
ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

39.ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร
ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมี
สวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 

1.  การจัดแผนภูมิบริหารโรงเรียน 
2.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะตางๆ 
3.  การประชุมบุคลากรของโรงเรียนทุกเดือน 
4.  เขารวมการประชุมกับประชาคมอาชีวศึกษา 
5.  โครงการพัฒนาบุคลากรดานตางๆ 
6.  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในโรงเรียนของแตละ 
สาขาวิชา 
7.  กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงาน/สถานประกอบการ/ชุมชน 
8.  จัดทําคาํสั่งโรงเรียนใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
40.รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.  จัดประชุม อบรมสัมมนาภายในโรงเรียน 
2.  จัดสงบุคลากรเขารวมประชุม  อบรม  สัมมนาตามหนวยงานตางๆ 
ที่จัดขึ้น 
3.  การประชุมแตละระดับ 
4.  โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
5.  โครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึน้ 

41.ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ 
และการจดัการความรูของสถานศึกษา 

1.  โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2.  พัฒนาระบบเครือขายใหทุกงานใช  จัดทําขอมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนใหเปนปจจุบัน 
3.  โครงการอบรมการจัดการความรูในสถานศึกษา 

 
 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 

42.ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ
ภายในที่กอใหเกิดการพฒันาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง 

1.  โครงการจัดตั้งสํานักงานประกันคณุภาพภายใน 
2.  แตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบสํานักงานประกันคณุภาพภายใน 
3.  แตงตั้งบุคลากรดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน 
4.  จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเรื่อง ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพภายใน 
5.  จัดทําคูมือการประกันคณุภาพภายใน 
6.  จัดทําแผนงานการประกนัคุณภาพภายใน 
7.  จัดอบรมใหความรูแกบุคลากรเรื่อง  การพัฒนาผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
8.  โครงการศึกษาดูงานดานการประกันคณุภาพการศึกษา 
9.  การประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในทกุเดอืน 
10. การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและตัวบงชี ้
11. การจัดทํารายงานประเมนิตนเอง 
12.  การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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ตัวบงชี ้ โครงการ/กิจกรรม 
43.ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน (ตอ) 

1.  การรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะกรรมการบริหาร 
     โรงเรียน  และตอที่ประชุมครู 
2.  การรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตอคณะ 
     กรรมการบริหารโรงเรียนและตอที่ประชุมครู 
3.  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระยะตางๆ 
4.  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปตอไป 
5.  การเผยแพรผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตอ
สาธารณชน 
6.  การจัดทํารายงานประจําป (Annual  Report) 

 

9.  ลักษณะของการบริหารงาน 
  โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  โดยการดําเนนิงานที่เนน
ผลงานตามมาตรฐาน  เกณฑการประเมินตนเองตามตัวบงชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  7 มาตรฐาน  43  ตัวบงชี้  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสาํเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
  มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
  มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 4 การบริการวิชาชีพสูสังคม 
  มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวจิัย 
  มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
  มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน 
 
10.  การประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 
การวางแผนของโรงเรียน 
  ใชการจัดการบริหารแบบมสีวนรวม  โดยผูบริหาร  หัวหนาแผนก  หัวหนาฝายและครูมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรยีน  แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานภายใตแตละ
มาตรฐาน  ขอกําหนดและตวับงชี ้
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  แนวปฏิบัตกิารประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  โรงเรียนไดกําหนดใหบุคลากรทั้งหมด
ของโรงเรียนรวมกันดําเนนิงานประกนัคุณภาพภายใน  ตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในคูมือประกันคณุภาพ ป
การศึกษา 2552  โดยใหหัวหนาแผนก  หัวหนาฝาย  หัวหนาสาขาวิชา  หัวหนางาน  เปนแกนหลักในการดําเนินการ
ประกันตนเองตามมาตรฐาน  ขอกําหนดและตัวบงชี้ที่เกีย่วของ  และมคีณะกรรมการประกันคณุภาพภายในเฝาระวัง
การดําเนนิงาน  เมื่อสิ้นปการศึกษา  สํานักงานประกนัคุณภาพภายในจะเปนผูรวบรวมขอมูลตางๆ  จัดสรุปและทํา
รายงาน SAR  สงไปยังหนวยงานทีเ่กีย่วของ  นําเผยแพรสูสาธารณชนใหรับทราบผลการประเมินตนเองของ
โรงเรียน  และนําผลการประเมินรายงานใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนทราบ  นําไปสูการจัดทําแผนพัฒนา
ประจําป  เพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ท่ียังไมอยูในระดบัดีในปตอไป 
 
การนําแผนสูการปฏิบตั ิ
  กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  และดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  มีกลไกการกํากบั  ติดตาม  
ตรวจสอบ  และมีการสรุปรายงานผลความกาวหนา  เมื่อมีมาตรฐาน  ขอกําหนดและตัวบงชี้ทีไ่มผานหรือยังไมดี
เทาที่ควร  จะประชุมรวมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงใหม  จนกวาจะผานเกณฑประเมิน  เมื่อสิ้นภาคเรียนใหผูที่
รับผิดชอบเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ จัดสรุปขอมูลนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อหาขอบกพรอง 
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น  และรวมกันแกปญหานั้นๆ  ในภาคเรียนที่ 2/2552  โดยยดึหลักการบริหารงานแบบ PDCA 
 
การตรวจสอบติดตาม 
  มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  การประเมนิตนเองแบบไม
เปนทางการ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในทําหนาที่ประชุมตดิตาม ตรวจสอบเปนประจําทุก
เดือน  สําหรบัการประเมินตนเองแบบเปนทางการ ดําเนินการโดยการแตงตั้งคณะกรรมการผูตรวจประเมินภายใน 
ที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน”   ซึ่งโรงเรียนเปนผูจัดขึ้น  โดย
ไดรับการอบรมจากวิทยากรผูตรวจประเมนิของ สมศ.   ทําการตรวจประเมินปละ 1 คร้ัง 
 
การพัฒนาปรบัปรุงการปฏบิัติงาน 
  จะนําผลการประเมินจากการตรวจติดตาม  มาประชุมเพื่อวางแผนแนวปฏิบัติใหมหรือพัฒนา 
ปรับปรุงใหดข้ึีนในมาตรฐาน  ขอกําหนด หรือตัวบงชี ้ที่ไมผานเกณฑ  เมื่อสิ้นปการศึกษา  นําผลการประเมินมา
จัดทําเปนรายงานการประเมนิตนเอง  เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ  และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคดิ
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในปการศึกษาตอไป 
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ตอนที่ 3 
การดําเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1   รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นป 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนกําหนดใหฝายวิชาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศกึษา 2552 ใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณุภาพโรงเรยีน ปการศึกษา 2552-2554   ฝายวิชาการจัดทําแผนที่มุงเนนการพฒันา
ผูสอนและผูเรียนโดยมีการวเิคราะหหลักสูตร วางแผนการสอนใหสอดคลองกับสภาพชุมชน โรงเรียนและผูเรียน มี
การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู นิเทศการสอน การเรียนปรับพ้ืนฐาน โครงการวนัวิชาการ โครงการปฐมนิเทศ
ผูเรียนกอนเปดเรียน งานสอบซอมเสริมใหกับผูเรียน การประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง สงเสริมการอานหนังสือ
อยางเปนระบบ  จัดหาและพัฒนาสื่อวัสด ุอุปกรณ และนวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพ เปนตน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  โรงเรียนไดมกีารดําเนนิงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจดัทําแผนการ
จัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนของครูผูสอนทั้ง 2 ภาคเรียนครบทุกคน  ไดดําเนนิการประเมนิผล
การสอนของครูผูสอนในภาคเรียนที่ 1 ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม และภาคเรยีนที่ 2 ชวงเดือน กุมภาพันธ – 
เมษายน   มีการจัดสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนทุกภาคเรยีน   มีการติดตามการขาดเรยีนของผูเรียนโดยฝายปกครอง
อยางสม่ําเสมอ  มีการจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง  จดัใหผูเรียนพบครทูี่ปรึกษาทุกวนัศุกรคาบเรียนท่ี 2 
เพ่ือติดตามและชวยเหลือดแูลนักเรียนในดานตางๆ 
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การ
ประเมินผลการเรียนตามสาขาวิชา  สาขางาน  ทุกชั้นป   ดังนี้  
ระดับ ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล ทุกชั้นป  รอยละ 83.07 
   สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส      สาขางานไฟฟากําลัง  ทุกชั้นป     รอยละ 85.47 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานยานยนต  ทุกชัน้ป   รอยละ 78.90 
   สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานพิมพ ทุกชั้นป    รอยละ 80.49 
   รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน ทุกชั้นป       รอยละ 82.16 
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ระดับ ปวส.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชั้นป  รอยละ 72.67 
   สาขาวิชาไฟฟากําลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟา  ทุกชั้นป    รอยละ 62.73 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานเทคนิคยานยนต  ทุกชั้นป   รอยละ 81.98 
   สาขาวิชาการพิมพ  สาขางานพิมพ  ทุกชัน้ป     รอยละ 71.79 
   รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน  ทุกชั้นป        รอยละ 72.44 
   ผูเรียนท้ังหมดที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร   ไดผล  รอยละ 79.27    อยูในระดบั   ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 2   รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู 
ความตระหนกั  (Awareness)  
  โรงเรียนไมไดจัดการเรียนการสอนแบบเทยีบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพของหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
ความพยายาม (Attempt)   
  -- 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  -- 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร   และคณิตศาสตร    มาใชแกปญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายนอกของ สมศ.  ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาใน
ดานการสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และโครงงานเพิ่มมากขึ้น  และจากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมินใหขอเสนอแนะวา ควรนําหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณติศาสตรมาประยุกตในการแกไขปญหาการจัดทําผลงาน  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและ
โครงงานในระดับ ปวช. และ ปวส.    
   ฝายวิชาการ  ไดสงเสริมใหครูผูสอนเขียนแผนการจดัการเรียนรูทุกสาขาวิชา สาขางาน  ใหมีการ
จัดการเรียนการสอนที่นักเรียน นักศึกษา  สามารถจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และโครงงาน   ทั้งระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง โดยสงเสริมใหนําหลักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มา
ใชในงานอาชพี เพ่ือใหผูเรียนสามารถประยุกตใชหลักการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ 
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ความพยายาม (Attempt)   
  ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน ดําเนินการจดัแผนการจดัการเรียนรูของแตละ
สาขางาน โดยเนนผูสอนเปนผูใหคําแนะนําแกผูเรียนในการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมา
ประยุกตใชในการฝกปฏิบัติ การจัดทําสิ่งประดิษฐ โครงงาน โครงการวชิาชีพ  
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
   ผูเรียนแตละสาขาวิชา  สาขางาน ทุกชัน้ปที่สามารถประยุกตหลักการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเพื่อ
จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ  โครงงาน  โครงงานวิชาชีพ     และการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพอยางมีระบบ  รอยละ 100   
อยูในระดับ  ด ี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4   รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินภายนอกของ สมศ.        ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา
โรงเรียน     ควรพัฒนาการเรียนการสอนดานภาษาตางประเทศเพื่อใหนักเรียนไดใชประโยชนในการประกอบอาชีพ
และควรพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ      และจากผลการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  ปการศกึษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา  ควรพัฒนาและจดักจิกรรม/
โครงการที่สงเสริมทักษะดานการฟง  อาน  เขียนและสนทนา  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ฝายวิชาการ
กําหนดใหครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีทักษะในการ
ฟง การอาน การเขียนและการสนทนา  รวมถึงปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษาใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ครูผูสอนไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยกําหนดใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการฟง อาน เขียน และสนทนา ครูผูสอนไดทําการสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไว มกีารนิเทศการสอน
โดยหวัหนาแผนก หัวหนาฝายวิชาการ และหัวหนาสาขาวิชาสามัญ ไดจดัโครงการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  การสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ไดแก  โครงการ
วันวิชาการ   กิจกรรมการแขงขันตอคําศัพทภาษาอังกฤษ   กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความวันแม  กิจกรรมวัน
คริสตมาส  กิจกรรมการจดัรายการเสียงตามสาย   การเขารวมการแขงขันประกวดรองเพลงไทยลูกทุง  เปนตน  
โรงเรียนไดปรับปรุงพัฒนาหองปฏิบัติการทางภาษาที่ช้ัน 4 อาคารบอสโก ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
   ผูเรียนท่ีมีทักษะดานการฟง  การอาน  การเขียนและการสนทนา    ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

เพ่ือการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  ตามสาขาวิชา  สาขางาน  ตามชั้นป  มีดังนี้  
ระดับ ปวช. สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล  
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 71.42  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 84.04 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 86.02  รวมทุกชั้นป รอยละ 79.55 
    สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส      สาขางานไฟฟากําลัง  
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 86.51  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 83.33 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 92.57  รวมทุกชั้นป รอยละ 87.17 
    สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานยานยนต   
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 70.93  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 76.92 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 88.88  รวมทุกชั้นป รอยละ 77.52 
    สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานพิมพ ทุกชั้นป   รอยละ 80.49 
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 77.02  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 84.81 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 90.38  รวมทุกชั้นป รอยละ 83.41 
    รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน ทุกชั้นป       รอยละ 81.75 
ระดับ ปวส.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต   
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 95.23  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 83.33 
     รวมทุกชั้นป รอยละ 90.00 
   สาขาวิชาไฟฟากําลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟา   
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 83.33  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 86.50 
     รวมทุกชั้นป รอยละ 85.45 
   สาขาวิชาเคร่ืองกล   สาขางานเทคนิคยานยนต   
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 86.00  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 88.50 
     รวมทุกชั้นป รอยละ 87.39 
   สาขาวิชาการพิมพ  สาขางานพิมพ   
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 83.33  ปวช.ปท่ี 2  รอยละ 86.66 
     รวมทุกชั้นป รอยละ 84.62 
   รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน  ทุกชั้นป      รอยละ 87.56 
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   ผูเรียนท้ังหมดที่มีทักษะดานการฟง   การอาน   การเขียน   และการสนทนา    ภาษาไทยและภาษาตาง 
ประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม   รอยละ 74.78  อยูในระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ 

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
ความตระหนกั  (Awareness)  
  ฝายวิชาการ ไดจดัประชุมวิเคราะหหลักสูตรและจัดแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ โดยจดัใหมกีารเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร (เสริม) เพ่ิมเติมจากหลกัสูตรทุกภาคเรียน ทุกชั้นป  และ
สงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนประยกุตเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติ 
งานวิชาชีพ นอกจากนี้  คณะกรรมการประเมินภายนอก สมศ. ไดใหขอเสนอแนะควรพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลง
เรียนรูทั้งจากหนังสือตํารา หรือจากเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ   ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคน
ทาง Internet ใหมีปริมาณมากขึ้นเพยีงพอตอการใชงานและควรมีอาจารยหรือเจาหนาท่ีที่มีความรูคอยดูแลและให
ปรึกษา   ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนไดมีความรูกวางไกล กาวทันเทคโนโลย ี  ฝายวิชาการ จึงจัดทําโครงการปรับปรุง
พัฒนาหองสมดุ  และเพิม่จํานวนคอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนขอมูลทาง Internet ใหเพียงพอกับนกัเรยีน 
นักศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ไดดําเนนิการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร (เสริม) ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา
ทุกชั้นป  สัปดาหละ  2  คาบ  ครูผูสอนจัดทําแผนการจดัการเรียนรูโดยการประยกุตเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชพี ไดแก คอมพิวเตอรและสื่อทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  จัดทําโครงการอบรมคอมพิวเตอร 
40 ช่ัวโมง เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทกัษะการใชคอมพิวเตอรโดยตรง  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพผูเรียนได
ใชเทคโนโลยตีางๆ  ตามสาขาวิชา  ไดแก  การเขียนแบบดวยคอมพวิเตอร    การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน   
การพิมพ   เปนตน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
   รอยละของผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ     ได
อยางเหมาะสม มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไป  มีดังนี้ 
ระดับ ปวช.  ปวช.ปท่ี 1  ทกุสาขาวิชา        รอยละ  100    ปวช.ปท่ี 2 ทุกสาขาวิชา   รอยละ 100 
    ปวช.ปท่ี 3  ทกุสาขาวิชา รอยละ 100   รวมทุกชั้นป   รอยละ 100 
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ระดับ ปวส.  ปวส.ปที่ 1  ทุกสาขาวิชา        รอยละ  100    ปวส.ปที่ 2 ทุกสาขาวิชา   รอยละ 100 
    รวมทุกชั้นป   รอยละ 100 
    ผูเรียนท้ังหมดที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา      และปฏิบัติงานวิชาชีพ     
รอยละ 100   อยูในระดับ ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามในวิชาชพี มีบคุลิกภาพทีเ่หมาะสม 

และมีมนษุยสมัพันธท่ีด ี
ความตระหนกั  (Awareness)  
    โรงเรียนมีนโยบายปลูกฝงเยาวชนใหยึดม่ันในคณุธรรม  ประพฤติตนเปนคนดี  รูจักชวยเหลือ
เพ่ือนมนษุยโดยไมเรยีกรองส่ิงตอบแทน   กําหนดพนัธกิจและเปาหมายเสริมสรางพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมในบรรยากาศการอบรมดวยระบบปองกัน (Preventive System)  คือ เหตุผล  ศาสนา  และความรักใจด ี 
โดยใหครูผูสอน  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูในแตละรายวิชา  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม 
เชน การแตงกาย  การไมเกีย่วของกับยาเสพติด  ความรับผิดชอบ  ความมีวนิัย  ความซื่อสัตย  ความเมตตากรุณา  
ความขยันอดทนและบุคลิกภาพที่เหมาะสมใหกับผูเรยีน  สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจดัขึ้น เชน 
กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา   โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม   กิจกรรมชมรม   การแขงขันกีฬาตางๆ  ฯลฯ  
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรจัดทําเอกสารสรุปจํานวนผูเรยีนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงาม  ดานมนษุยสัมพันธ
และดานบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม พรอมการประเมินผลตามระบบ PDCA   ฝายกจิการนักเรียน นักศึกษา จึงจัดทําแบบ
ประเมินพฤตกิรรมนักเรียน โดยใหครูท่ีปรึกษา และครูฝายฝกปฏิบัติเปนผูประเมินนักเรียนในดานตางๆ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ครูผูสอนทุกรายวิชามกีารบูรณาการดานคณุธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม  จัดกิจกรรมพบครู
ที่ปรึกษา  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม   กจิกรรมชมรม  การแขงขันกีฬาประเพณสีัมพันธ   กีฬาสีภายใน  มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ     มีการประเมินผลพฤตกิรรมนักเรียนเปนรายบุคคลทุกภาคเรียน โดยให
ครูท่ีปรึกษาและครูฝายฝกปฏิบัติเปนผูประเมิน 
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ผูเรียนท้ังหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมท่ีดีงามในวิชาชพี มีบุคลิกภาพและมีมนษุย
สัมพันธที่ดี   ระดับ ปวช. รอยละ  73.92  ระดับ ปวส. รอยละ 41.46 

  รวมทุกสาขาวชิา  ทุกชั้นป รอยละ 64.28     อยูในระดับ พอใช 
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ตัวบงชี้ท่ี 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ความตระหนกั  (Awareness)  
    ฝายวิชาการ  กําหนดใหสาขาวิชา/สาขางาน วเิคราะหหลักสูตร  ปรับแผนการเรียน  วางแผนการ
จัดการเรียนรู  จัดตารางเรียนที่เหมาะสม  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเหมาะสม
กับผูเรียน  โดยกําหนดแนวทางสงเสริมการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน ดังนี้  กิจกรรมนิเทศการสอน  การ
ประเมินผลอาจารยผูสอนทุกรายวิชา   กจิกรรมพบครูที่ปรึกษา   โครงการเรียนซอมเสริม     โครงการเรียนซอม
เสริมพิเศษสําหรับนักเรยีนท่ียังไมผานเกณฑการจบหลกัสูตร 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ครูผูสอนทุกรายวิชา ไดจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย   มีการประเมินผลตามสภาพจริง   มกีาร
ดําเนินการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน โดยการเรยีนซอมเสริม โครงการเรียนซอมเสริมพิเศษ สําหรับนักเรยีน ปวช. 
ป 3 ทุกสาขาวชิา ในระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 2552    
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
   ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  ทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา   ไดผล   รอยละ 53.83    อยูในระดับ ปรับปรุง  
 
ตัวบงชี้ท่ี 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
ความตระหนกั  (Awareness)  
    ฝายวิชาการ  กําหนดใหสาขาวิชา/สาขางาน วเิคราะหหลักสูตร  ปรับแผนการเรียน  วางแผนการ
จัดการเรียนรู  จัดตารางเรียนที่เหมาะสม  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเหมาะสม
กับผูเรียน และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรจดัใหมกีารนิเทศการสอนในระดับ ปวส. ดวย   ฝายวิชาการจึงไดกําหนดแนวทางสงเสริมการ
สําเร็จการศึกษาของผูเรียน ดังนี้  จัดกิจกรรมนิเทศการสอน  การประเมินผลอาจารยผูสอนทุกรายวิชา   กิจกรรมพบ
ครูท่ีปรึกษา   โครงการเรียนซอมเสริม     โครงการเรียนซอมเสริมพิเศษสําหรบันักเรียนที่ยังไมผานเกณฑการ       
จบหลักสูตร 
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ความพยายาม (Attempt)   
   ครูผูสอนทุกรายวิชา ไดจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการประเมนิผลตามสภาพจริง  มีการพบ
ครูท่ีปรึกษาเพือ่ติดตามการเรยีนของนักศกึษา   มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยกรณวีนัหยดุหรือเวลาเรียนไม
เพียงพอ   มกีารเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน และซอมเสริมรายวิชากิจกรรม ชวงปดภาคเรียน   
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
   ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง      ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา   ไดผล   รอยละ 30.51    อยูในระดับ ปรับปรงุ  
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดวางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ปพ.ศ. 2545   ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546 โดยไดกําหนดใหผูสอนจัดรูปแบบการเรียน เพื่อเนนทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ กําหนดใหเรียน
ทฤษฎี 1 สัปดาห และฝกปฏบิัติงาน 1 สัปดาห สลับกันไปมีการแตงตัง้คณะกรรมการฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน มีการประสานงานกับศึกษานิเทศกของ สอศ. จัดหาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ และทุก
สาขาวิชา มีการกําหนดแผนงานในปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  ของงาน
วัดผลและประเมินผลเพื่อจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน ปวช.ช้ันปท่ี 3     มีการกระตุนใหผูเรียนมีความ
ตระหนกัและเกิดการพัฒนาตนเองในการเขารับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพจากการกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  ฝายวิชาการ   จัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู    ความสามารถ           และเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  มีการจัดสอนเสริมใหกับผูเรียนที่เรียนออน  ครูท่ีปรึกษาและหวัหนาสาขาวิชา  ช้ีแจงใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ  และดําเนินการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนกัเรียน ปวช.ช้ันปที่ 
3 ทุกสาขาวิชา  โดยจัดการสอบในตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552    
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร ทุกสาขาวิชา    ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
รอยละ 81.60    อยูในระดับ  ดี 



 

 

43

ตัวบงชี้ท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐาน 
วิชาชีพ 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดวางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ปพ.ศ. 2545   ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546 โดยไดกําหนดใหผูสอนจัดรูปแบบการเรียน เพื่อเนนทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ กําหนดใหเรียน
ทฤษฎี 1 สัปดาห และฝกปฏบิัติงาน 1 สัปดาห สลับกันไปมีการแตงตัง้คณะกรรมการฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน มีการประสานงานกับศึกษานิเทศกของ สอศ. จัดหาขอสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ และทุก
สาขาวิชา มีการกําหนดแผนงานในปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  ของงาน
วัดผลและประเมินผลเพื่อจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน ปวส.ช้ันปท่ี 2     มีการกระตุนใหผูเรียนมีความ
ตระหนกัและเกิดการพัฒนาตนเองในการเขารับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพจากการกิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ฝายวิชาการ   จัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู    ความสามารถ           และเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  มีการจัดสอนเสริมใหกับผูเรียนที่เรียนออน  ครูท่ีปรึกษาและหวัหนาสาขาวิชา  ช้ีแจงใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ  และดําเนินการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนกัเรียน ปวส.ช้ันปที ่
2   ทุกสาขาวิชา  โดยจัดการสอบในตารางสอบปลายภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2552    
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูง ทุกสาขาวิชา ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
รอยละ 77.18   อยูในระดับ  ดี 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ 

ภายใน 1 ป 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาของคณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายนอก สมศ. 
ดานการติดตามการไดงานทาํของผูสําเร็จการศึกษา ควรกําหนดแผนงานที่ชัดเจนโดยมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
ของการติดตาม  และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะผูตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรมีการวางแผนติดตามผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนือ่งและเปนระบบ  เชน การสงแบบสอบถาม  
การสงไปรษณียบัตร ฯลฯ    โรงเรียนไดกําหนดแผนงานสรรหาบุคลากรประจําฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
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เพ่ิมเติม 1 ตําแหนงคือ ครูแนะแนว  เพ่ือทําหนาที่แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  การติดตามผูสําเร็จการศึกษา  
และโครงการปจฉิมนิเทศ 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการรับบุคลากรเพิ่ม 1 ตําแหนงคือ ครูแนะแนว    มีการดําเนินการจดักิจกรรม/
โครงการตางๆ  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียน  ไดแก  การแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ    การหาแหลงทํางานและ
ศึกษาตอ   การประชาสัมพันธตําแหนงงานตางๆ  ที่สถานประกอบการมีหนังสือประกาศรับสมัครงาน  โครงการ
อบรมวิธีการสมัครงาน   การอบรมแบงปนประสบการณจากศิษยเกาดอนบอสโกที่ประสบความสําเร็จในชีวติ
โครงการปจฉิมนิเทศ สําหรับผูที่จะสําเร็จการศึกษา   มีการติดตามผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาโดยการสงแบบสอบถาม
ใหกับนักเรียน นักศึกษา ทีจ่บการศึกษาในปการศึกษา 2551  เพื่อใหนักเรียนตอบกลับทางไปรษณียบัตร   มกีาร
สัมภาษณและเก็บบันทึกขอมลูนักเรียน นกัศึกษา ที่จบการศึกษาในวันท่ีมารับใบประกาศนยีบัตรวิชาชีพและใบ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
     
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement) 
  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ    และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู      
ทุกสาขาวิชา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระและศกึษาตอภายใน 1 ป   รอยละ 71.74        
อยูในระดับ ดี  
 
ตัวบงชี้ท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พงึประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาของคณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายนอก สมศ. 
ดานวิธีการตดิตามผลการประเมินของผูประกอบการ ควรใหสงผลการตอบแบบสอบถามไดหลายวิธี เชน ทาง
โทรสาร  ทางไปรษณยี หรือ E-mail  เปนตน   เพื่อใหไดกลุมของขอมูลตามระดับหรือสาขาวิชา  และจากผลการ
ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551 คณะกรรมการตรวจประเมิน ไดใหขอเสนอแนะวา  ควรมีการจัดทํา
การประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการตอลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชพีของผูสําเร็จการศึกษา โรงเรียนไดสรรหาบุคลากรประจําฝายกิจการนกัเรียน นักศึกษา เพิ่มเติม 1 ตําแหนง
คือ ครูแนะแนว  เพ่ือทําหนาที่แนะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชพี  การติดตามผูสําเร็จการศึกษา  และโครงการ
ปจฉิมนิเทศ 
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ความพยายาม (Attempt)   
    โรงเรียนไดดาํเนินการรับบุคลากรเพิ่ม 1 ตาํแหนงคือ ครแูนะแนว    มีการดําเนนิการจัดกิจกรรม/
โครงการตางๆ  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนผูเรียน  ไดแก  การแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ    การหาแหลงทํางานและ
ศึกษาตอ   การประชาสัมพันธตําแหนงงานตางๆ  ที่สถานประกอบการมีหนังสือประกาศรับสมัครงาน  โครงการ
อบรมวิธีการสมัครงาน   การอบรมแบงปนประสบการณจากศิษยเกาดอนบอสโกที่ประสบความสําเร็จในชีวติ
โครงการปจฉิมนิเทศ สําหรับผูที่จะสําเร็จการศึกษา   มีการติดตามผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาโดยการสงแบบสอบถาม
ใหกับนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2551  เพื่อใหนกัเรียนตอบกลับทางไปรษณยีบัตร   สําหรับ
สถานประกอบการที่ผูสําเร็จการศึกษาทาํงานอยู  ไดประเมนิความพึงพอใจตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษาและจัดสงเอกสารแบบประเมินกลับมาที่โรงเรียนทางไปรษณยี 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรูวิชาชีพ  
ดานความสามารถในการปฏิบัติงานและดานบุคลิกภาพ เจตคติในวิชาชพี  เฉล่ียโดยรวม  3.89  อยูในระดับ พอใช 
 

ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 1 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

1. รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 79.27    แฟมท่ี 1 

2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับ
การเทียบโอนผลการเรียนรู 

      

3.รอยละของผูเรียนท่ีสามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
มาใชแกปญหาในการปฏิบัต ิ
งานอาชีพอยางเปนระบบ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมท่ี 3 
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ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

4.รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะ
ในการสื่อสาร ดานการฟง การ
อาน การเขียน และการ
สนทนา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 74.78    แฟมท่ี 4 

5.รอยละของผูเรียนท่ีมีความ 
สามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จาํเปนในการ 
ศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมท่ี 5 

6.รอยละของผูเรียนท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม  ท่ี
ดีงามในวิชาชพีมีบุคลิกภาพ ท่ี
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 64.28    แฟมท่ี 6 

7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ   

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 53.83    แฟมท่ี 7 

8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพช้ันสูง   

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 30.51    แฟมท่ี 8 
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ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

9.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 81.60    แฟมท่ี 9 

10.รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง
ที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 77.18    แฟมที่ 10 

11.รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบ การ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป 

ดี   มากกวารอยละ 59 
พอใช   รอยละ 50-59 

ปรับปรุงนอยกวารอยละ 50 
รอยละ 71.74    แฟมที่ 11 

12.ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

ดี   4.00-5.00 
พอใช   3.50-3.99 
ปรับปรงุ  1.00-3.49 

เฉล่ีย 3.89    แฟมที่ 12 
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มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 13   รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ   
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะคณะกรรมการผูตรวจประเมินภายนอกของ สมศ.  ใหโรงเรียนดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่แทจริง มีความสอดคลองกับความตองการของหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ  เนนการฝกปฏิบัติจริงทั้งในโรงเรียนและสถานประกอบการ และจากผลการตรวจประเมนิคณุภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2551 คณะผูตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชา   โรงเรียนไดกําหนดเปนพันธกิจของโรงเรียนในแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระยะ 3  ป 
ใหมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยรวมมือกบัสถานประกอบการจัดหลักสูตรใหตรงกบัความตองการของ
สถานประกอบการ  และมอบหมายใหฝายวิชาการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ   ฝายวิชาการไดจดัทําแผนงานพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยวางแผนจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจดัการเรียนรูแบบฐาน
สมรรถนะ”  ใหกับครูผูสอนทุกรายวิชา 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบ
ฐานสมรรถนะ”  ใหกับครูผูสอนทุกรายวชิา  ทุกสาขาวชิา  โดยเชิญวทิยากรผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรฐานสมรรถนะ      
จากกรมอาชวีศึกษา    มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรู  และใหคําแนะนําในการเขยีนแผนการจดัการเรียนรู    มีการ
ใหครูผูสอนทุกรายวิชาทุกสาขาวิชา  เขียนแผนการจดัการเรียนรูเปนแบบฐานสมรรถนะเพื่อใชในการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2553     โรงเรียนจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยจัดสลับกนัอยางละ 1 สปัดาห 
เพ่ือใหผูเรียนไดมีทักษะวิชาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรแตละสาขาวิชา 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  รายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ   ไดผล รอยละ 100
อยูในระดับ  ด ี    
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ตัวบงชี้ท่ี 14   รอยละของแผนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนจดัทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม 
และบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2551   คณะผูตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา ควรจัดใหมกีารนิเทศการสอนในระดับ ปวส.             
ทุกสาขาวิชา   ฝายวิชาการไดมีการกําหนดบุคลากรเพื่อทําหนาที่ตรวจการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู   รายงานผล
การจัดการเรยีนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  มีการนิเทศการสอน  ประเมินผลการสอน  และนําผลการประเมินมา
พัฒนาการจดัการเรียนรู  กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ   
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ครูผูสอน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชา ทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพ  จํานวน 116  รายวิชา  และระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 100 รายวิชา       มกีารตรวจสอบ
และประเมนิการเขียนแผนการจัดการเรียนรู   ตรวจสอบบันทึกการสอน     จดับุคลากรที่มีความรูและประสบการณ
ในการสอนเปนผูนิเทศการสอน  มีการประเมินผลการสอนของครูผูสอนโดยนักเรียน นักศกึษาทุกภาคเรียน ทุก
รายวิชามีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรยีนรู    มีการจดักิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่คือ โครงการ
ทัศนศึกษาเชงิวัฒนธรรม    โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการตามสาขาวิชาตางๆ  เชน บริษัท ไทยซัมมทิกรุป จํากัด    บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิง้ จํากัด  
บริษัท ชไนเดอร จํากัด  บริษัท มิตซูบิชิมอเตอร จํากัด   บริษัท ฟูจิเอช จํากัด  บริษัท ตะวนัออกออกซินเทค จํากดั 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  รอยละ 100  อยูในระดับ ด ี
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 15   ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการ  มุงมั่นพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้     จึงกําหนดการประเมินผลการ
สอนของครูผูสอนไวในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2552  โดยกําหนดประเมนิครูผูสอนทุกภาคเรียน   ทกุราย 
วิชาและทกุสาขาวิชา  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
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ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ   ไดดําเนินการประเมินผลการสอนของครูผูสอนในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน     
แตละภาคเรียน  โดยกําหนดหัวขอการประเมิน 12 หวัขอคือ การวางตวัของครูผูสอน  การชี้แจงวธีิการเรียนและการ
ประเมินผล  การเขาสอนเต็มเวลาที่กําหนด  มีความรูความชํานาญในวชิาท่ีสอน  ความตั้งใจในการสอน  การลําดับ
เนื้อหา  การใชสื่อ อุปกรณการสอน  การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็  มีการวดัและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง   การควบคุมพฤติกรรมของผูเรียน  และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาของผูเรียน  โดยทําการ
ประเมินผลการสอนของครูผูสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี   รายวิชาสามัญ 
ทุกชั้นป  จํานวน  19 รายวชิา  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ทุกชั้นป  จํานวน 13 รายวิชา   สาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ทุกชั้นป จํานวน 11 รายวิชา   สาขาวิชาเครื่องกล ทุกชั้นป จํานวน  12 รายวชิา   และสาขาการ
พิมพ  ทุกชั้นป  จํานวน 14 รายวิชา      ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  จํานวน  
33 รายวิชา   สาขาวิชาไฟฟากําลัง   จํานวน  30 รายวิชา   สาขาวิชาเครื่องกล  จํานวน 30 รายวิชา  และสาขาวิชาการ
พิมพ  จํานวน  22 รายวิชา 
   ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2552  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ   รายวชิาสามัญ ทุกชั้นป  จํานวน  20 
รายวิชา  สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง ทุกชั้นป  จํานวน 12 รายวิชา   สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส    
ทุกชั้นป จํานวน 10 รายวิชา   สาขาวิชาเครื่องกล ทุกชั้นป จํานวน  13 รายวิชา   และสาขาการพิมพ  ทุกชัน้ป  
จํานวน 15 รายวิชา      ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  จํานวน  23 รายวิชา   
สาขาวิชาไฟฟากําลัง   จํานวน  24 รายวิชา   สาขาวิชาเครือ่งกล  จํานวน 21 รายวิชา  และสาขาวิชาการพิมพ  จํานวน  
22 รายวิชา 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน  มีดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
  รายวิชาสามัญ    จํานวน 39 รายวิชา      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.09 
  สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง  จํานวน 25  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.27 
  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     จํานวน 21  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.31 
  สาขาวิชาเคร่ืองกล จํานวน 25  รายวิชา  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.26 
  สาขาวิชาการพิมพ จํานวน 29 รายวิชา  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   3.83 
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง 
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   จํานวน 56  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.37 
  สาขาวิชาไฟฟากําลัง       จํานวน 54  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.44 
  สาขาวิชาเคร่ืองกล  จํานวน 51  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.27 
  สาขาวิชาการพิมพ  จํานวน 44  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.46 
 
 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนเฉลี่ยโดยรวม  4.26  อยูในระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

อยางเหมาะสม 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดกําหนดใหทุกแผนก/ฝาย จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2552  โดยกําหนดแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในการดาํเนินงาน  เพื่อใหสามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ทุกแผนก/ฝาย  ไดดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 2552  มกีารกําหนดแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณตางๆ  เชน  การจัดวัสดุฝก  งบสนับสนุนการจัดทําโครงงาน  สิ่งประดษิฐ  นวัตกรรม การ
วิจัย  การบริการวิชาชีพสูชุมชนและทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงจํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา  รายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน  การฝกทักษะปฏิบัตจิริงในโรงฝกงานแตละสาขาวชิา     
   จากแผนปฏิบตัิการประจําป   โรงเรียนไดกําหนดแนวทางในการบรหิารงบประมาณเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได  โดยจัดทําใบเบิกคาใชจายในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามงบประมาณ
ที่ไดรับ  มีการเซ็นอนุมัติรับทราบตามลําดับชั้น   จากผูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   หัวหนาแผนก/ฝาย  
ผูอํานวยการ  และผูจัดการโรงเรียน ซึ่งทําหนาท่ีเปนเหรัญญิกเปนผูจายเงิน 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  งบประมาณทีโ่รงเรียนจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนตองบดําเนนิการทั้งหมด 
รอยละ 22.58   อยูในระดับ  ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 17    ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนมุงมัน่ใหความสําคัญในการจดัการเรียนการสอนดานคอมพวิเตอร  โดยมอบหมายใหฝาย
วิชาการจดัแผนการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรทุกภาคเรียน  ครูที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนรายวิชาท่ีใช
เคร่ืองคอมพิวเตอรรวมกันวางแผนจัดตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จัดระบบการใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  วางแผนการบํารุงรักษา  การซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร   
 
ความพยายาม (Attempt) 
   ฝายวิชาการ ไดดําเนนิการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา  ทุกชั้นป
โดยจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 1 หอง   ประกอบดวยคอมพิวเตอร จํานวน 49 เครื่อง  มีการจัดตาราง
เพ่ือใหผูเรียนทุกสาขาวิชา เขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในแตละคร้ัง  ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  ผูเรียนที่
ใชคอมพิวเตอรในแตละคร้ังทุกสาขาวิชาเฉลี่ย 36.25 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เฉล่ีย 25.25 คน 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement) 
  จํานวนผูเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในแตละคร้ังของการเรียนในรายวชิาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร
0.62  คนตอคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง    อยูในระดับ ด ี   
 
  
ตัวบงชี้ท่ี 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรจัดใหมหีนวยงานที่รบัผิดชอบดานอาคารสถานที่อยางชัดเจน  เพื่อวางแผน  ตดิตาม ประเมนิผล
และปรับปรุงพัฒนาอาคารและสถานที่ฝกงานในโรงงานใหมีคุณภาพ  โรงเรียนไดใหความสําคัญในการจดัอาคาร
เรียน  โรงฝกงานและสถานที่ตางๆ ภายในโรงเรียน โดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใหฝายวิชาการ กําหนดวางแผน
การใชหองเรยีน หองปฏิบัตกิาร  หองสมุด ตารางการใชหองเรียนตางๆ  ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและรายวิชาที่
เรียน   แตงตัง้ครูปฏิบัติหนาที่ในงานอาคารสถานที่  กําหนดแผนงาน โครงการ/กจิกรรม ในการจัดบรรยากาศของ
สถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซม และสงเสริมใหผูเรียนชวยกันดูแลรักษาความ
สะอาด ความเปนระเบยีบเรียบรอยของหองเรียน  สําหรับโรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน ใหฝายฝกปฏิบตัิเปน
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ผูรับผิดชอบในการกําหนดแผนงานการใชสถานที่และจัดบรรยากาศของสถานที่โรงฝกงานและพืน้ท่ีฝกปฏิบัติให
สามารถใชประโยชนไดสูงสุด  ไดแก โรงฝกงานชางกลโรงงาน  ชางเชื่อม  ชางยนต  ชางไฟฟาและชางพิมพ   
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ไดดําเนินการจัดหองเรียนและตารางการใชหองเรียน  หองปฏิบัตกิาร หองสมดุ ให
สอดคลองกับสาขาวิชาและรายวิชาตามตารางการเรียนการสอนที่จัดขึ้นทั้ง 2 ภาคเรียน   โดยประสานงานกับงาน
อาคารสถานที่เพื่อจัดกจิกรรมตางๆ  มีการดูแลบํารุงรักษา  ซอมแซมครุภัณฑ และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การใชอาคารเรียนโดยจัดตารางทําความสะอาดหองเรยีน หองปฏิบัตกิารทุกวนัหลังเลิกเรียน 
   โรงเรียนไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรเพื่อการศึกษา จากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน     
ดอนบอสโก  กรุงเทพฯ  ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอรและเครื่องเสียงในหองเรียนและหองปฏิบัติการ  ช้ัน 2  อาคาร
บอสโก  จํานวน 3  หอง    หองเรียนชัน้ 3  จํานวน 6 หอง  และหองเรียนชัน้ 4  จํานวน 1 หอง  และตดิตั้งใน
หองเรียนตามโรงฝกงานแผนกตางๆ  คือ ชางกลโรงงาน  ชางไฟฟา  ชางยนต  ชางเชื่อมและชางพมิพ 
   ฝายฝกปฏิบัติ    ดําเนินการจัดสถานท่ีโรงฝกงานและพื้นที่ฝกปฏิบัติใหมีความเหมาะสม แบงพื้นที่
สวนของการฝกและสวนของการทํางานบริการงานลูกคา ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชนสูงสุด  มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม  การซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ  มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑใหมๆ ของ
สาขาวิชา/สาขางาน ใหเพียงพอและมีความทันสมัย 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พืน้ที่
ฝกปฏิบัติงาน  ปฏิบัติไดครบทุกขอ   อยูในระดับ ด ี
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 19   ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาท่ีเรยีน     มีบรรยากาศที่เอื้อตอ 

การเรียนรู  และเกดิประโยชนสูงสุด 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดของโรงเรียน   และจากผลการ
ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการผูตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา  ควรจดัศูนย
วิทยบริการใหมีส่ือที่หลากหลาย เพื่อใชเปนแหลงบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  ฝายวิชาการไดกําหนดใหมีครู
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน   กําหนดแผนงานพฒันาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรู  ท้ังจากหนังสือตําราหรือจากเทคโนโลยี
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สารสนเทศตางๆ   สนับสนุนสงเสริมใหมกีารเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร     เพ่ือการสืบคนทาง Internet  เพียงพอ
ตอการใชงานของนักเรียน นักศึกษา    
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ดาํเนินการจัดซ้ือหนังสือดานวิชาการตามสาขาวิชา/สาขางาน  หนังสือความรูตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอผูเรียน  จัดใหผูเรียนไดเขาใชบริการหองสมุดเพื่อศึกษาคนควาในรายวิชาตางๆ  เปดบริการใหผูเรียน
เขาใชหองสมดุเพื่ออานหนังสือ  ศึกษาคนควาดวยตนเอง และใช Internet ได 3 ชวงเวลา  คือ  เวลา 07.00-07.40 น. , 
เวลา 11.45-12.40 น. และเวลา 16.00-17.00 น.   มีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดโดยจดัเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการ
สืบคนทาง Internet  จํานวน 10  เครื่อง  และจัดบรรยากาศหองสมุดใหเอ้ือตอการเรียนรู 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ความเหมาะสมในการจดัศูนยวิทยบริการ  ปฏิบัติครบทุกขอ  อยูในระดบั ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี  20   ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ  
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ปการศกึษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิ ไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรจดัทําแผนงบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัสดุ  อปุกรณ  ประจาํปการศึกษาใหชัดเจน  โรงเรียน
จึงสงเสริมสนับสนุนใหทกุฝายที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอน ไดแก ฝายวิชาการและฝายฝกปฏิบัติ  จดัทํา
แผนงาน/โครงการจัดซ้ือ/จดัหาครุภณัฑและอุปกรณการเรียนใหมีความเพียงพอ เหมาะสมในการใชงาน  มคีวาม
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานที่สามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยางเหมาะสมในสาขาวิชา/
สาขางาน 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ดาํเนินการจัดซ้ือครุภัณฑและอุปกรณการเรียนตามสาขาวชิา/สาขางาน  มีการติดตั้งเคร่ือง
ฉายโปรเจคเตอร  ติดตั้งเครื่องเสียงในหองเรียน  จัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับครูผูสอน 
   ฝายฝกปฏิบัติ  ไดจัดซื้อครุภณัฑและอุปกรณการเรียน เพ่ือใชในโรงฝกงานตางๆ ไดแก ชางกลโรงงาน 
จัดซื้อเครื่องกดั Shizuoka  จํานวน 1 เคร่ือง    เครื่องกัดแนวนอน-แนวตั้ง  จํานวน 1 เครื่อง    และเครื่องเจาะ 
Yoshida  จํานวน 2 เครื่อง     ชางเชื่อม  จัดซื้อเคร่ืองเจาะขอเสือ Amada  25 ตัน  จํานวน 1 เคร่ือง   และเครื่องเจาะ 
ขอเสือ Amada 22 ตัน จํานวน 1 เคร่ือง    ชางไฟฟา จัดซื้อเคร่ืองเล่ือยตัดองศา 14 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  และเครื่อง
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เชื่อม Floius จํานวน 1 เครื่อง    ชางยนต  จัดซ้ือเครื่องตรวจจับแกสรั่ว จํานวน 1 เครื่อง  ชางพิมพ จัดซื้อเครื่อง IGT 
Orange  Proofer for Offset  จํานวน 1 เครื่อง  และเครื่อง IGT Ink Pipette Resolution จํานวน 1 เคร่ือง 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ความเหมาะสมในการจดัใหมีครุภัณฑและอุปกรณ  ปฏิบตัิได 3 ขอ  อยูในระดบั ปรับปรุง 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 21   ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอ 

การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดสนับสนุน สงเสริมใหฝายวิชาการ  งานอาคารสถานที่และฝายฝกปฏบัิติ  ดําเนินการ 
จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายใน ภายนอกหองเรียน ไดแก  การ
พัฒนาปรับปรุงพื้นที่อาคาร  การใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องจักร  การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ  การ
จัดพื้นท่ีช้ันเรียน  หองปฏิบัติการ  ระบบปองกันอัคคีภยั  โดยใหบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนมีสวนรวมดําเนินการ
ตามเกณฑที่ตวับงชี้กําหนด 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  ดําเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน  มี
การดําเนนิการจัดทํา พัฒนา ปรับปรุงตามเกณฑตัวบงชี้ที่กําหนด โดยจัดทําปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย  
อุปกรณปองกนัอัคคีภัย  ปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  มสีถานที่และจดัเก็บวัสดุอุปกรณ 
เคร่ืองมือ ฯลฯ  จัดอุปกรณและเวชภัณฑปฐมพยาบาลเบือ้งตนใหกับสาขาวิชา/สาขางานตางๆ 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  สาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกไดอยางมี
คุณภาพ   จํานวน 8 สาขาวิชา/สาขางาน   คิดเปนรอยละ 100   อยูในระดบั ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 22    รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทีรั่บผิดชอบ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนมอบหมายใหฝายบุคลากร  จัดทําแผนงานพฒันาครูและบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรบัการ
พัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหนาที่ท่ีรบัผิดชอบ  โดยกําหนดจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ คือ โครงการอบรม
สัมมนาเปดปการศึกษา  โครงการสงครูและบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงานท่ีหนวยงานภาครฐัและ
เอกชนจดัขึ้น  โครงการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการใหกับบุคลากรในโรงเรียน   โครงการสงเสริมใหครูศึกษาตอ
ในระดบัที่สูงขึ้น 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายบุคลากรไดดําเนนิการจดัโครงการ/กิจกรรมตางๆ  เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ไดแก  
โครงการอบรมการจัดการความรูในสถานศึกษา (Knowledge Management:KM)  โครงการอบรมผูตัดสินกีฬา      
ฟุตซอลและบาสเก็ตบอล   สงครูใหมเขารับการอบรมระบบปองกันแบบซาเลเซียน   โครงการอบรมระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน    โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษานอกสถานที่     การอบรมพัฒนาครูผูสอน
เร่ือง กระบวนการและการจดัทํางานวจิัย    การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสาขาวิชาตางๆ  ไดแก  การอบรมความรู
พื้นฐานเกี่ยวกบั Metal Cutting  Technology   การเลือกลวดเชื่อมใหเหมาะสมกบัชิ้นงาน   แนวโนมการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพจากปจจุบันสูอนาคต   การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการปฏบัิติงาน   การอบรมเรื่อง Service Mind 
   บุคลากรของโรงเรียนไดเขารับการฝกอบรม  ประชุมสัมมนาที่ตรงกบัสายงานหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ
โดยเขารวมกบัหนวยงานภายนอกทั้งภาครฐัและเอกชนจดัขึ้น     
   บุคลากรในระดับตางๆ  ไดเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง   ระดับปริญญาตรีและ
ระดับปริญญาโท 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพท่ีสอนหรือตามหนาที่ท่ีรบัผิดชอบ    
คิดเปนรอยละ 82.26   อยูในระดับ พอใช  
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ตัวบงชี้ท่ี 23   จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ  

ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนมีนโยบายจดัการศกึษาชวยเหลือเยาวชนที่ยากจน กําพรา ดอยโอกาสและผูพิการทางการ     
ไดยิน  และจากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะผูตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา 
ควรจัดทําขอมลู  เอกสาร  หลักฐาน การระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ ใหครบถวน   จึงกําหนดจัดทําโครงการ/
กิจกรรมตางๆ  ในการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ เคร่ืองจักร และอื่นๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก  เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ   
 
ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  วัสด ุอุปกรณ  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอื่นๆ  จาก
แหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  การจัดโครงการ/
กิจกรรมระดมทรัพยากรดานเงิน ไดแก  กองทุนเหรียญบาทเพื่ออาคารอนุสรณ 60 ป   โครงการรวมกับสมาคมศิษย
เกาดอนบอสโก เชน แรลลี่การกุศล  กอลฟการกุศล  โบวลิงการกุศล   งานนัดพบลูกพอบอสโก    โครงการรวมกับ
สมาคมผูปกครองและครูฯ เชน  ผาปาเพื่อการศึกษา   เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพดอนบอสโกมินิมาราธอน    การรับบริจาค
เงินเพื่อชวยเหลือการศึกษา  โครงการ/กิจกรรมระดมทรพัยากรบุคคลมาเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน เชน การ
อบรมดานวิชาการและวิชาชพีตามสาขาวิชา/สาขางาน    การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน   การอบรม
พัฒนาบุคลากร   โครงการ/กิจกรรมระดมทรัพยากรดานวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เครื่องจักร  เชน การรับบริจาค
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร   การขอความอนุเคราะหสนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานของผูเรียนและบุคลากร 
    โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรภายใน จํานวน 10 ครั้ง  และภายนอก จํานวน 28 คร้ัง  รวม 38 ครั้ง 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ  จํานวน 38 คร้ัง   อยูในระดับ  ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา     จัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
และระบบปกติ 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรศึกษาขอมูลความตองการของตลาดแรงงานและชมุชนในแตละสาขาวิชา  ฝายวิชาการ เปน
หนวยงานที่รบัผิดชอบ  กําหนดใหมีดําเนนิการจัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความรวมมือกับสถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหการจัดการศกึษาตามหลกัสูตรมีประสิทธิภาพ ทั้งการฝกทักษะวิชาชีพและการฝกงาน
ตามสาขาวิชา/สาขางาน 
 
ความพยายาม (Attempt)  
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนนิการใหทุกสาขาวิชา/สาขางาน  มีโครงการ/กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรวมกับ
สถานประกอบการ  โดยดําเนินการติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ ไดแก  การศกึษาดูงานในสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชา/สาขางาน   การออกฝกงานในสถานประกอบการ  การนิเทศการฝกงานของนักศึกษาการ
ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ เชน การอบรมงานเชื่อม   การอบรมการใชเครื่องมือวัด
กระแสไฟฟา    เปนตน 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  สถานประกอบการที่มีการจดัการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบปกติ จํานวน 20 แหง 
อยูในระดับ ด ี
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีสวนรวมในการพฒันา 

ผูเรียน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
    จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2551  กรรมการผูตรวจประเมินไดให
ขอเสนอแนะวา ควรจัดหาผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ภูมิปญญาทองถ่ิน มาใหความรูแกนักเรียน นกัศึกษา ใหมากขึ้น
ฝายวิชาการ  กําหนดใหสาขาวิชา/สาขางานตางๆ  วางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อดําเนินการจัดหาผูเชี่ยวชาญ  
ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภมิูปญญาทองถ่ินเขารวมพัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพใหตรงกับสาขาวิชาชีพใน แตละสาขางาน  
รวมทั้งนําผูเรียนไปศกึษาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ  ในหนวยงาน  สถานประกอบการและชุมชน  
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ความพยายาม (Attempt)  
   สาขาวิชา/สาขางานตางๆ  ไดดําเนนิการเชญิผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่ตรงกับ
วิชาชีพ  มาใหความรูแกผูเรียนตามสาขาวิชา/สาขางานทุกภาคเรียน  และจัดใหผูเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เชน 
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ   โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม  โครงการทัศนศึกษาเชิง
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  จํานวนผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมปิญญาทองถ่ิน  ท่ีรวมในการพัฒนาผูเรียนทุกสาขางาน 
คิดเปนรอยละ 100  อยูในระดับ ดี   
 
ตัวบงชี้ท่ี 26    อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนกําหนดใหฝายบุคลากร   จดัทําแผนงาน/โครงการสรรหาบุคลากรครูผูสอนที่ขาดอยู  ใหตรง
กับแตละสาขาวิชาชีพ และเพียงพอกับจํานวนผูเรียนแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
 
ความพยายาม (Attempt) 
   ฝายบุคลากร  ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับแตละสาขาวิชาชีพ  มาบรรจุเปนครูผูสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัต ิ ใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียนของแตละสาขาวิชา/สาขางาน  โดย
ประสานงานกบัฝายวิชาการ และฝายตางๆ  ที่มีความตองการบุคลากรเพิ่ม  
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  อัตราสวนของผูสอนประจําท่ีมีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน ไดผล 
รอยละ 100    อยูในระดับ ด ี
 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี 27   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนกําหนดใหฝายบุคลากร   จดัทําแผนงาน/โครงการสรรหาบุคลากรครูผูสอนที่ขาดอยู  ใหตรง
กับแตละสาขาวิชาชีพ และเพียงพอกับจํานวนผูเรียนแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
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ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายบุคลากร  ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับแตละสาขาวิชาชีพ  มาบรรจุเปนครูผูสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัต ิ ใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียนของแตละสาขาวิชา/สาขางาน  โดย
ประสานงานกบัฝายวิชาการ และฝายตางๆ  ที่มีความตองการบุคลากรเพิ่ม  
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน ไดผล ผูสอน : ผูเรียน     1 : 6     อยูในระดับ ด ี
 

ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 2 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

13. รอยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ   

ดี   มากกวารอยละ 75 
พอใช   รอยละ 60-75 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมที่ 13 

14. รอยละของแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ดี   มากกวารอยละ 75 
พอใช   รอยละ 60-75 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมที่ 14 

15.ระดับความพึงพอใจของ
ผูเรียนตอคุณภาพการสอน
ของผูสอน 

ดี   4.00-5.00 
พอใช   3.50-3.99 
ปรับปรงุ  1.00-3.49 

เฉล่ีย 4.26    แฟมที่ 15 

16.รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจดัซื้อวัสดุฝก
อุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม 

ดี   มากกวารอยละ 15 
พอใช   รอยละ 10-15 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ 10 
(ตองบดําเนนิการทั้งหมด) 

รอยละ 22.58    แฟมที่ 16 

17.ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา 

ดี   1 คนตอ 1 เคร่ือง 
พอใช   2 คนตอ 1 เคร่ือง 
ปรับปรุง  3 คนขึ้นไป        

ตอ 1 เคร่ือง 

เฉล่ีย 0.62 คน   
ตอ 1 เครื่อง    แฟมที่ 17 
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ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

18.ระดับความเหมาะสมใน
การจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองเรียน  หอง
ปฏิบัติ การ โรงฝกงานพื้นท่ี
ฝกปฏิบัติ งานเหมาะสมกบั
วิชาท่ีเรียน  มีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนรูและเกดิ
ประโยชนสูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัตขิอ 1-3 
ปรับปรงุ  ปฏิบัติขอ 1-2 

ปฏิบัติทุกขอ    แฟมที่ 18 

19.ระดับความเหมาะสมใน
การจัด ศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวชิาท่ีเรียน มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียน 
รูและเกิดประโยชนสูงสุด 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัตขิอ 1-3 
ปรับปรงุ  ปฏิบัติขอ 1-2 

ปฏิบัติทุกขอ    แฟมที่ 19 

20.ระดับความเหมาะสมใน
การจัดใหมีครุภัณฑ และ
อุปกรณ 

ดี   ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช   ปฏิบัตขิอ 1-4 
ปรับปรงุ  ปฏิบัติขอ 1-3 

ปฏิบัติ 3 ขอ    แฟมที่ 20 

21.ระดับคุณภาพการจัด 
ระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอม สิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอ้ือตอการ 
เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน 

ดี   มากกวารอยละ 70 
พอใช   รอยละ 60-70 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ60 
รอยละ 100    แฟมที่ 21 

22.รอยละของบุคลากร
ภายในสถานศกึษาที่ไดรับ
การพัฒนาตามหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

ดี   มากกวารอยละ 89 
พอใช   รอยละ 75-89 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 82.26    แฟมที่ 22 
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ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

23.จํานวนครั้งหรือปริมาณ
ในการระดมทรัพยากรจาก
แหลงตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ  

ดี   25 ครั้งขึ้นไป 
พอใช   20-24 คร้ัง 

ปรับปรุง  นอยกวา 20 คร้ัง 
38 คร้ัง    แฟมที่ 23 

24.จํานวนสถาน
ประกอบการ ท่ีมีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวภิาคี
และระบบปกติ 

ดี   20 แหงขึน้ไป 
พอใช   15-19 แหง 

ปรับปรุง  นอยกวา 15 แหง 
20 แหง    แฟมที่ 24 

25.จํานวนคน-ช่ัวโมงของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือ
ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวน
รวมในการพฒันาผูเรียน 

ดี   มากกวารอยละ 89 
พอใช   รอยละ 75-89 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    แฟมที่ 25 

26.อัตราสวนของผูสอน
ประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชพี
ตอผูเรียนใน แตละสาขาวิชา 

ดี   รอยละ 100 
พอใช   รอยละ 50-99 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ50 
รอยละ 100    แฟมที่ 26 

27.อัตราสวนของผูสอน
ประจําตอผูเรียน 

ดี 1 คนตอผูเรียน <25คน 
พอใช   1 คนตอ 25-30 คน 
ปรับปรุง1 คน:ผูเรียน>30คน 

1: 6    แฟมที่ 27 

 
 
 
 



 

 

63

มาตรฐานที่ 3    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  28   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรยีนพบครูท่ีปรกึษา 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดมคํีาส่ังแตงตั้งครูที่ปรึกษาตั้งแตตนปการศึกษา  โดยใหฝายกิจการนักเรยีน นักศึกษา เปน
หนวยงานทีก่ํากับ ติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของครูท่ีปรึกษา  มกีารกําหนดประชุมครูที่ปรึกษาเพือ่วางแนวทางการ
ดําเนินงานใหคําปรึกษา  ปองกัน  แกไข  สงเสริมพัฒนาผูเรียน ตามขอบขายภาระงานของครูที่ปรึกษา  และจัด
ตารางใหผูเรียนเขาพบครูท่ีปรึกษาเปนประจําและตอเนือ่ง   
 
ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการจัดใหผูเรียนพบครูทีป่รึกษา  ทั้งในรูปแบบการพบครูที่ปรึกษาตามอัธยาศัย และ
พบครูที่ปรึกษาในรูปแบบของกิจกรรม Home Room  ซึ่งผูเรียนพบครูท่ีปรึกษาตามตารางที่กําหนดไวทุกสัปดาห 
ตลอดภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2   คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  ทุกวันศกุรคาบเรียนที่ 2 เวลา 09.00-09.45 
น. และระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  ทุกวันจันทร เวลา 17.00-18.00 น.  เพ่ือใหครูที่ปรึกษาติดตามผูเรียนใน
ดานการเรียน  เวลาเรียน  พฤติกรรมและปรึกษาหารือแนวทางการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรม
วันไหวครู  กิจกรรมกฬีาส ี  การประชมุผูปกครองและรับผลสอบ  กิจกรรมการแขงขันกีฬาประเพณีสัมพันธ  
กิจกรรมอวยพรคริสตมาสและปใหม   
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรจดัทําเอกสาร/รายงาน  การจัดใหผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา   ฝายกิจการนักเรียน นักศกึษา จึง
กําหนดใหครูที่ปรึกษาบันทกึการเขาพบนกัเรียนเปนประจําทุกครั้ง 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
    จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรยีนทุกสาขาวิชา/สาขางานพบครูที่ปรึกษาตลอดปการศึกษา              
จํานวน 36 คร้ังตอป   อยูในระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 29    จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา  จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการจัดบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรยีนท้ังหมดในโรงเรียน โดยจดัทาํโครงการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อตรวจหาสารเสพตดิ ส่ิงเสพติดชนิด
รายแรง เชน ยาบา เปนตน 
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   จากการประเมนิตนเอง SAR ปการศึกษา 2551  ผูเรียนท่ีเขารับการตรวจสุขภาพประจําปมีเพียงผูเรยีน 
ระดับ ปวช.1  และ ปวส.1   ทําใหผลการประเมินอยูในระดับปรับปรุง   ปการศึกษา 2552  โรงเรียนจึงกําหนดให
ผูเรียนทุกคนเขารับการตรวจสุขภาพประจําป  และจากการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2551  
คณะกรรมการตรวจประเมนิไดใหขอเสนอแนะวา  ควรสงเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการดานการตอตานยาเสพติด   
ฝายกิจการนักเรียน นักศกึษา จึงจัดทําแผนงานรณรงคตอตานยาเสพตดิในโรงเรียน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายกิจการนักเรียน นักศกึษา  ไดดําเนนิการติดตอโรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล  มา
ใหบริการตรวจสุขภาพประจําป  โดยใหบริการตรวจสขุภาพท่ัวไปโดยแพทย   เอ็กซเรยปอด  ตรวจกรุปเลือด  
ตรวจวดัสายตาและตรวจปสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในรางกาย   มีผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวชิา/
สาขางานเขารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 852 คน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง  เขารับการตรวจสุขภาพ 
จํานวน 305 คน 
   นอกจากนี้  งานปกครอง  ไดดําเนนิการสงัเกตพฤติกรรม  คัดกรองผูเรียนเขารับการตรวจปสสาวะเพื่อ
หาสารเสพติดในรางกายเปนรายบุคคล ตลอดปการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา จํานวน 1 คร้ัง
และจํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ  คิดเปนรอยละ 83.48  อยูในระดับ พอใช 
 
 
ตัวบงชี้ท่ี  30   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายกิจการนักเรียน นกัศึกษา และฝายวิชาการ จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนมีความรู  ทักษะวิชาชีพ สามารถศึกษาไดสําเร็จตามหลักสูตร  โดยฝายกิจการนักเรยีน นักศึกษา กําหนดจัด
โครงการ/กิจกรรม ไดแก กจิกรรมปฐมนิเทศนกัเรียน นกัศึกษาใหม กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา การติดตามการหยุด
เรียนและมาสาย การประชุมผูปกครองและรับผลสอบทุกภาคเรียน  โครงการมอบเกียรติบตัรแกนกัเรียนที่มา
โรงเรียนสม่ําเสมอ โครงการคายเยาวชนดอนบอสโก และฝายวิชาการ ไดกําหนดจดัโครงการ/กิจกรรมไดแก  การ
สอนเรียนปรับพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนทีเ่ขาใหม  และการสอนซอมเสริม 
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรจัดทําวิจยัเพื่อหาสาเหตุของผูเรียนทีอ่อกกลางคัน  แตโรงเรียนยงัไมไดกําหนดแผนงานการวจิัย
ที่เปนรูปธรรม   
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ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนดําเนนิการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม  ในวนัเปดภาคเรียนวนัแรกของป
การศึกษา  จดักิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา ทุกวันศกุรคาบท่ี 2 (ปวช.) และทุกวันจนัทรคาบแรก (ปวส.)  มีการกํากับ
ติดตามการหยดุเรียนและมาสายของผูเรียนเปนประจําทกุวัน  มกีารเชิญนักเรียนและผูปกครองมาพบฝายปกครอง 
เพ่ือหาสาเหตแุละรวมกันแกไขปญหา   มีการสงจดหมายแจงผูปกครองทางไปรษณยี และโครงการสง SMS แจงการ
หยุดเรียนและมาสายของผูเรียนทุกวัน  มีการมอบเกียรตบิัตรใหแกผูเรียนที่มีเวลาเรียนครบ 100 % ไมขาด ไมลาและ
ไมมาสาย   จัดโครงการคายเยาวชนดอนบอสโกเพื่อใหนักเรียนปวช.1 สามารถปรับตัวใหพรอมสําหรับการเรียน 
การอยูรวมกันกับเพื่อน และระเบียบตางๆ ของโรงเรียน 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
    ผูเรียนท้ังหมด ทุกสาขาวิชา/สาขางานที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา   ไดผลรอยละ 8.11      
อยูในระดับ  ด ี  
 
ตัวบงชี้ท่ี 31 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน 

วิชาชีพ  รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและมนษุยสมัพันธ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการและฝายกิจการนักเรียน นักศกึษา  จดัทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมดานวชิาการ  
คุณธรรม จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนษุยสมัพันธ  โดยฝายวิชาการ  ได
กําหนดแผนงานจัดโครงการ/กิจกรรม ไดแก  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  การอบรมใหความรู
ดานวิชาการและวิชาชีพจากผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชา/สาขางาน   โครงการวันวิชาการ   ฝายกิจการ
นักเรียน นักศกึษา   ไดกําหนดแผนงานจดัโครงการ/กิจกรรม ไดแก  กิจกรรมวนัไหวครู  กจิกรรมชมรม  โครงการ
อบรมฟนฟูจิตใจนักเรียนประจําป   กิจกรรมวันกตญั ู  กิจกรรมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
การประกวดดนตรี   โครงการคายอาสาพัฒนา   โดยแตละโครงการ/กิจกรรมกําหนดใหผูที่รับผิดชอบจัดทําเอกสาร
ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการที่เปนรูปเลมใหครบตามระบบ PDCA   
ความพยายาม (Attempt)   
  โรงเรียนไดดาํเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน โดยจดั
โครงการ/กิจกรรมการสงเสริมดานวิชาการ ไดแก  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชา/
สาขางานของนักเรียนระดับ ปวช.3  การเชญิวิทยากรมาอบรมใหความรูดานวิชาการและวชิาชีพแกผูเรียนตาม
สาขาวิชา/สาขางาน  และโครงการวันวิชาการ  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชพี  รวมท้ังดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ไดแก กิจกรรมวันไหวครู  กิจกรรมชมรม  โครงการ
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อบรมฟนฟูจิตใจนักเรียนประจําป  กิจกรรมวันกตัญู  กจิกรรมการแขงขันกีฬาประเพณีสัมพันธ   การแขงขันกฬีาสี  
การประกวดดนตรีและรองเพลง  โครงการคายอาสาพัฒนา   
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  สาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและมนษุยสมัพันธ    ไดผลรอยละ 100  อยูในระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณ ี  

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ความตระหนกั  (Awareness)  
    ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา  จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
วัฒนธรรม  ประเพณแีละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา   ไดกาํหนดแผนงานจัด
โครงการ/กิจกรรม ไดแก  โครงการทัศนศึกษาเชงิวัฒนธรรม  โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   กิจกรรมวนัไหวครู  โครงการปลูกปาชายเลน  กิจกรรมถวายเทยีนพรรษา  กิจกรรม    วันแม  กิจกรรม
วันพอ   กจิกรรมวันกตัญู  กิจกรรมที่สงเสริมดานศาสนา 
 
ความพยายาม (Attempt)   
  โรงเรียนไดดาํเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน โดยจดั
โครงการ/กิจกรรมการสงเสริมการอนรัุกษสิ่งแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณแีละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก  
โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทีจ่ังหวดัชลบุรี   กิจกรรมวันไหวครู   โครงการปลูกปาชายเลนของชมรมอนุรักษธรรมชาติ  กิจกรรม
ถวายเทียนพรรษา   กิจกรรมวันแมแหงชาติ   กิจกรรมวนัพอแหงชาติ   กิจกรรมวนักตัญูและกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาพุทธ  คริสตและอิสลาม 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  สาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและมนษุยสมัพันธ    ไดผลรอยละ 100  อยูในระดับ  ด ี
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ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 3 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

28.จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบครูท่ีปรึกษา 

ดี   มากกวา 25 ครั้งตอป 
พอใช   20-25 ครั้งตอป 
ปรับปรงุนอยกวา 20 คร้ัง  

ตอป 

36 คร้ังตอป    แฟมที่ 28 

29.จํานวนครั้งของการ
จัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรยีน 

ดี   มากกวารอยละ 90 
พอใช   รอยละ 80-90 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ80 
รอยละ 83.48    แฟมที่ 29 

30.รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคันเม่ือเทียบกับแรกเขา 

ดี   นอยกวารอยละ 31 
พอใช   รอยละ 31-40 

ปรับปรงุ มากกวารอยละ40 
รอยละ 8.11    แฟมที่ 30 

31.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมทีส่งเสริมดาน
วิชาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  
รวมทั้งดานบคุลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ 

ดี   มากกวารอยละ 80 
พอใช   รอยละ 75-80 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    แฟมที่ 31 

32.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมทีส่งเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณ ี
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ดี   มากกวารอยละ 80 
พอใช   รอยละ 75-80 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    แฟมที่ 32 
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชพี 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรจัดทํากิจกรรม/โครงการใหบริการวิชาชีพแกชุมชน สังคมและโครงการฝกทักษะวิชาชพีเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน  และควรดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตางๆ  ใหครบถวนตามระบบ PDCA   
   งานสัมพันธชุมชน  ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจรรมโครงการใหบริการวิชาชพีแกชุมชน สังคม
และโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน  ไดแก  โครงการอบรมคอมพิวเตอรแกชุมชน  
และโครงการใหบริการงานวิชาชีพตามสาขาวิชา/สาขางานแกชุมชนและสังคม 
 

ความพยายาม (Attempt)  
   โรงเรียนไดดาํเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการวชิาชีพแกชุมชน จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม 
ไดแก  กิจกรรมใหบริการซอมแซมอุปกรณไฟฟาทีใ่หชุมชนแฟลตดนิแดง   กจิกรรมบริการซอมแซมอุปกรณไฟฟา
ใหชุมชน ณ โรงเรียนวัดดิสหงษาราม   การบริการซอมแซมอุปกรณไฟฟา ณ โรงเรียนบานทุงศาลา อ.เมือง            
จ.กาญจนบุรี   การใหความรวมมือดานการพฒันาหลักสตูรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาการพิมพ   ณ วิทยาลัยเทคนิค
มีนบุรี   โครงการจัดอบรมดานเครื่องวัดไฟฟาใหกบับุคลากรของบริษัท สหมิตรเมทัลแพค จํากัด  โครงการ
ฝกอบรมเทคนิคการปรับแกสสําหรับตัดชิ้นงานใหกับพนักงานของบริษัทโปรคิวรเมนต เซนตเตอร (ประเทศไทย) 
จํากัด   การเขารวมเปนคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งพิมพระดับประเทศ 
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพือ่การประกอบอาชีพของประชาชน  จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม           
อยูระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดกําหนดใหทุกฝาย/ทุกแผนกจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป  ประกอบดวยโครงการ/
กิจกรรมและแผนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศกึษา 
2551  คณะกรรมการตรวจประเมิน ไดใหขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมหรือจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดทํา
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กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวชิาชีพแกประชาชน  งานสัมพันธชุมชน จึงจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณดานการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  กจิกรรม/โครงการการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนนําเสนอคณะผูบริหารของโรงเรียน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   งานสัมพันธชุมชน   ไดดําเนินการจดัทําแผนงานและงบประมาณ สําหรับการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  กิจกรรม/โครงการการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน   
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  งบประมาณทีใ่ชจริงในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ  ไดผล รอยละ 0.07  อยูในระดบั ปรับปรุง 

 
ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 4 

ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

33.จํานวนและประสิทธิผล
ของกิจกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและฝก
ทักษะวิชาชีพ 

ดี 4 กิจกรรม/โครงการขึ้นไป 
พอใช  2-3 กิจกรรม/โครงการ 

ปรับปรุง  0-1 กิจกรรม/
โครงการ 

6   โครงการ/
กิจกรรม    แฟมที่ 33 

34.รอยละของงบประมาณ
ในการจดักิจกรรม/โครงการ
ท่ีใหบริการวิชาชีพและฝก
ทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ 

ดี   มากกวารอยละ 0.20 
พอใช   รอยละ 0.11-0.20 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ0.11 
รอยละ 0.07    แฟมที่ 34 
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มาตรฐานที่ 5   นวัตกรรมและการวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 35   จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงาน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนสนับสนุนใหมีการจัดทํา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน ซึ่งมีแผนการเรียน ท้ัง
ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา โดยมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจยั  โครงงานของแตละสาขาวิชา/สาขางาน  และสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวจิัยในชั้นเรียน 
   จากขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ.  ไดแนะนําใหโรงเรียน
สนับสนุน สงเสริมใหอาจารยสรางผลงานวิจัยหรือเขียนบทความทางวชิาการ รวมทั้งงานวิจยัในชัน้เรียน  และจาก
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา ควร
ดําเนินการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวจิัยและโครงงานใหครบทุกสาขาวิชา  ควรมกีารนําสิ่งประดิษฐ  
โครงงาน  ผลงานวิจยัไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและชุมชน  ควรสงเสริมใหครูผูสอนจัดทํานวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั และโครงงานรวมกับผูเรียน   โรงเรียนไดจดัโครงการอบรมบุคลากรครูผูสอนใหสามารถ
จัดทําผลงานวจิัยได   และฝายวิชาการไดสงเสริมใหครูผูสอนและผูเรียน ไดจดัทําโครงงานครบทุกสาขาวิชา 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการใหผูที่รับผิดชอบการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน
วางแผนและหลักการแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อใหผูเรียนดําเนินการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งานวิจยัและ
โครงงาน  โดยผูเรียนระดับ ปวช.  มีการจดัทําโครงงานครบทั้ง 4 สาขางาน และระดบั ปวส.  มีการจัดทําโครงงาน/
สิ่งประดิษฐ  ครบทั้ง 4 สาขางาน 
   นอกจากนี้ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ข้ันตอนและกระบวนการวิจัย   เพ่ือใหครูผูสอนจัดทํา
ผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  สาขาวิชา/สาขางาน  ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส.  ที่มีการจัดทํานวตักรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัย 
และโครงงาน   ไดผล   รอยละ 100  อยูในระดับ  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ 
การเผยแพรระดับชาต ิ

ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมและสนับสนนุใหครูและผูเรียนจัดทํานวตักรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวจิัยและ
โครงงานที่มีประโยชนทางวชิาชีพ และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงานที่นําเสนอ 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการใหผูเรียนทัง้ในระดับ ปวช. และ ปวส.   จัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานวิจยัและโครงงาน เพ่ือเปนประโยชนในการจดัทําเปนสื่อการเรียนการสอน ระดับ ปวช. มีจํานวนผลงาน 25 
ช้ินงาน  และระดับ ปวส.  มีจํานวน 31 ช้ินงาน 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและโครงงาน ที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนประโยชนการพัฒนาเปนสื่อ
การเรียนการสอน  จํานวน 56 ชิ้นงาน    อยูในระดบั  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั 

และโครงงานตองบดําเนินการ  
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดจดัทํากิจกรรมทําแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบในการ
ดาํเนินงานซึ่งประกอบดวยตัวแทนของแตละสาขาวิชา และจัดการในการบริหารงบประมาณ ในการสรางพัฒนา
และเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวจิัยและโครงงาน 
   จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูตรวจประเมินภายนอกของ สมศ.  โรงเรียนควรสนับสนุน
งบประมาณใหอาจารยและนักศึกษา  เพื่อสรางนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐและงานวิจยัเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา ควรสนับสนุน
งบประมาณการจัดทําและพฒันานวตักรรม  สิ่งประดษิฐ  งานวจิัยและโครงงาน แกครูผูสอน อาจารยและผูเรียน 
โรงเรียนจึงจดัสรรงบประมาณเพื่อการจัดทํานวัตกรรม  สิง่ประดิษฐและงานวิจยัใหชัดเจนเปนรูปธรรม 
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ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการใหผูเรียนทกุสาขาวิชา/สาขางาน  จดัทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจัย
และโครงงาน  โดยมีงบประมาณทีใ่ชจริงในการสราง  พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานวิจัยและ
โครงงานทุกสาขาวิชา/สาขางาน  จํานวน  458,138.00  บาท (ตองบประมาณดําเนินการทั้งหมด) 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  

งบประมาณทีใ่ชจริงในการดําเนินการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ     งานวิจยั 
และโครงงาน คิดเปนรอยละ 0.50  ตองบประมาณทั้งหมด ยกเวนงบลงทุน  ผลการประเมินอยูในระดับ  พอใช 
 
ตัวบงชี้ท่ี 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั 

และโครงงาน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมนิภายนอกของ สมศ.   ควรเผยแพรและประชาสมัพันธ
สิ่งประดิษฐ   นวัตกรรม  หรือโครงงานของอาจารยและนักศกึษา  ใหมากข้ึนและหลายรูปแบบ  รวมทั้งมีการสราง
เครือขายเพื่อใชประโยชนในวงการอุตสาหกรรม    
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551   คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรมีการเพ่ิมชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานวจิัยและโครงงาน
ใหชุมชนและสังคม    ฝายวิชาการและงานสารสนเทศ    จึงวางแผนงานเพื่อการเผยแพรประชาสมัพันธสิ่งประดิษฐ  
งานวิจยั  โครงงานสูสาธารณชน  ผานสื่อตางๆ   
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัดานส่ิงประดิษฐ จํานวน 2 ครั้ง ผานทางการ
จัดนิทรรศการวันวิชาการและปายประชาสัมพันธ    และโครงงานจํานวน 3  ครั้ง ผานทางอินเตอรเน็ต  นิทรรศการ
และปายประชาสัมพันธ 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
   จํานวนครั้งและจํานวนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงาน  รวม  5   คร้ัง  ผานชองทาง 3 ชองทาง   อยูในระดับ  พอใช 
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ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 5 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

35.จํานวนนวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ  งานวิจยัและ
โครงงาน 

ดี   รอยละ 100 
พอใช   รอยละ 75-99 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    แฟมที่ 35 

36.จํานวนนวตักรรม  
สิ่งประดิษฐงานวิจยั
โครงงาน  ที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ
การ เผยแพรระดับชาต ิ

ดี   3 ช้ินขึ้นไป 
พอใช   2 ช้ิน 

ปรับปรุง  1 ช้ิน/นอยกวา 
56 ช้ินงาน    แฟมที่ 36 

37.รอยละของงบประมาณ
ที่ใชในการสราง พัฒนา 
และเผยแพรนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ   งานวิจยั 
และโครงงานตอ
งบดําเนินการ  

ดี   มากกวารอยละ 1.00 
พอใช   รอยละ 0.50-1.00 

ปรับปรุง  นอยกวารอยละ0.50 
รอยละ 0.50    แฟมที่ 37 

38.จํานวนครั้งและชอง
ทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั 
และโครงงาน 

ดี   4 คร้ังและ 4 ชองทางขึ้นไป 
พอใช   2-3 ครั้งหรือ 2-3 

ชองทาง 
ปรับปรุง  1 ครั้งและ 1 ชองทาง

หรือนอยกวา 

5 คร้ัง และ      
3 ชองทาง 

   แฟมที่ 38 
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มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวนรวม 

ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ผูบริหารโรงเรียนมีการใชภาวะผูนําและวิสัยทัศน โดยกําหนดแผนภมูิบริหารโรงเรียนที่แสดงถึงการ
กระจายอํานาจในการบริหารที่ชัดเจน  สงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมาย  เปาหมายโดย
รวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาโรงเรียน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552-2554)   จดัทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2552 
มอบหมายงานใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา โดยใชคําสั่งโรงเรียนเปนลายลักษณอักษร  กําหนดให
ทุกแผนก/ทุกฝาย มีการจัดประชุมเพื่อปรกึษาหารือ  วางแผนงาน กํากับ ติดตามงาน เปนประจําทุกเดือน  สงเสริม  
ความรวมมือของบุคลากร  หนวยงานหรอืบุคคลภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษา ระดมทรพัยากร
จากทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน รวมกันจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนในงานที่เกีย่วของอยางเปนระบบและตอเนื่อง   ผูบริหารกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานการศกึษา
ของโรงเรียนโดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมินไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนจัดทําแฟมสะสมงาน   โรงเรียนยังไมไดกําหนด
แผนงานที่ชัดเจนในเรื่องนี ้
ความพยายาม (Attempt)   
   ผูบริหาร  ดําเนินการบริหารการศึกษาโดยใชภาวะผูนําและมีวิสัยทัศน เพื่อผสมผสานความรวมมอืของ
บุคลากรในโรงเรียน  และหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ไดแก  ดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2552 – 2554  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2552   มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เชน ขัน้ตอนและกระบวนการวิจยั  การจัดการความรูใน
สถานศึกษา   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน    จัดสงครูและบุคลากรเขารับการอบรมตามหนวยงาน
ภายนอกที่จดัขึ้น   จัดอบรมพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชา/สาขางาน    การจัดหาทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร  การเชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูแกนักเรยีนทั้งระดับ ปวช.  และระดับ ปวส. จัดทัศนศกึษาดูงานภายนอก 
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ไดแก โครงการสงเสริมและใหความรูกับสถานประกอบการ 2 
โครงการ คือ โครงการสอน Printing & Graphic Arts และโครงการ เคร่ืองมือวัดไฟฟาและการตรวจเช็คมอเตอร
เบ้ืองตน   
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร  ดําเนินการครบ 8 ขอ  อยูในระดบั  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 40   รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายบุคลากร  จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  โดยฝายบุคลากรกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ไดแก จัดทาํคูมือระเบียบของ
โรงเรียนวาดวยการบริหารโรงเรียนดอนบอสโก การจัดทําคูมือครูตามขอบังคับของคุรุสภาวาดวยแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น   เพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ปการศึกษา 2551 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายบุคลากร  ไดดําเนนิการโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  โดยจดักิจกรรม/โครงการตางๆ  ไดแก  จดัการอบรมบุคลากรใหมของโรงเรียน  สงบุคลากรใหมเขารับการ
อบรมเรื่องระบบปองกันแบบซาเลเซียน   โครงการฟนฟจูิตใจบุคลากรประจําป   มีการจัดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ภาคเรียนละ 1 คร้ัง โดยพิจารณา 3 ดาน คือ 1. สถิติเวลาการปฏิบัติงาน  2. ผลงาน  3. คุณลักษณะ
ประจําตัวและความรวมมือทัว่ไป มีการจดัทําคูมือการประเมินบุคลากรและผูบริหารโรงเรียนตามขอบังคับคุรุสภาวา
ดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548  มีการประเมินผลบุคลากรทุกคนตามขอบังคับคุรุสภาวา
ดวยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลสําหรับครูดีเดนประจําป 
 

ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ครูท่ีผานการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ พ.ศ. 
2548  และสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม  ไดผลรอยละ 94.25  อยูใน
ระดับ  ด ี
 

ตัวบงชี้ท่ี 41   ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจดัการความรูของสถานศึกษา 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดกําหนดใหงานสารสนเทศของโรงเรียน  เปนผูรับผิดชอบในการวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  เพือ่จัดระบบสารสนเทศและการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมดของโรงเรียน เชน ขอมูลนักเรียน นักศึกษา  
บุคลากร  งบประมาณ   ใหมีระบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบนัและมีประสิทธิภาพ 
   ตามขอเสนอแนะของคณะผูประเมินภายนอกของ สมศ.  ใหโรงเรียนจัดทําระบบฐานขอมูลประสาน 
กันเปนเครือขาย ปรับปรุงใหทันสมัยเสมอและประเมนิประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการขอมูล
อยางตอเนื่อง   ควรศึกษากระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยนื  และ
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จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ปการศึกษา 2551  คณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา ควร
พัฒนาระบบการจัดการความรูในแตละสาขาวิชา และควรพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใหเปนระบบ
ศูนยกลางขอมลูและสามารถประสานกันเปนเครือขายได    โรงเรียนจึงวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนตามขอเสนอแนะ และจัดอบรมบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจเรื่องการจัดการความรูในสถานศึกษา 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน  โดยมอบหมายใหงานสารสนเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ   มีการดําเนินการจดัการบริหารจดัการขอมูลดานเวลาเรียน ผลการเรียน สามารถสมัครเรียน
ผานระบบ Website ของโรงเรียน ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. มกีารจัดทําระบบ DB Wifi เพื่อบริการอินเตอรเน็ต 
ใหกับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา โดยครอบคลุมบริเวณ อาคารเรียนมีการปรับปรุง HUB ของแผนกชางเชื่อม 
ใหมีความสามารถในการจัดการขอมูลไดเร็วข้ึน มีการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ ครภุัณฑ สารสนเทศ ทุกฝายของ
โรงเรียน  ปรับปรุงระบบเวบ็ไซตของโรงเรียน 
   ฝายบุคลากรไดจัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการความรูในสถานศึกษา  เพ่ือใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจมากขึ้น  แตยังไมสามารถจัดทําผลงานการจัดการความรูออกมาเปนรูปธรรมได  จงึเปนโครงการตอเนื่อง
ในปตอไปที่ตองดําเนินการตอ 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ปฏบิัติได 4  ขอ  อยูในระดับ ด ี
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ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 6 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

39.ระดับคุณภาพการ
บริหารงานของผูบริหารที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และการมีสวนรวม 
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได 

ดี   ครบ 8 ขอ 
พอใช   6-7 ขอ 

ปรับปรุง  นอยกวา 6 ขอ 
ครบ 8 ขอ    แฟมที่ 39 

40.รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ดี   มากกวารอยละ 90 
พอใช   รอยละ 85-90 

ปรับปรุง นอยกวารอยละ85 
รอยละ 94.25    แฟมที่ 40 

41.ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา 

ดี   ปฏิบัติขอ 1-4 หรือครบ
ท้ัง 5 ขอ 

พอใช   ปฏิบัตขิอ 1 – ขอ 3 
ปรับปรงุ ปฏิบัติขอ1–ขอ2 
หรือไมไดดาํเนินการ 

ปฏิบัติได 4 ขอ    แฟมที่ 41 
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มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อใหเกดิการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ.  สถานศึกษาควรจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  และมีการตรวจประเมนิโดยคณะกรรมการที่มีความรู  ความสามารถเปนประจําทุกป  
สถานศึกษาควรจัดอบรมบคุลากรผูรับผิดชอบดานการประกันคณุภาพการศึกษาอยางตอเนื่องเปนประจํา  เพื่อให
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือการพัฒนา 
   โรงเรียนไดวางแผนงานดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ  สนับสนุนงานประกันคณุภาพภายใน  เชน  จัดตั้งสํานักงานประกนัคุณภาพภายใน  
แตงตั้งผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน  จดัการอบรมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในระบบและกลไกกา
ประกันคณุภาพ 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพภายในขึน้ จํานวน 1 หอง ที่ช้ันลอยฝงตะวันออก
อาคารบอสโก  แตงตั้งหัวหนาสํานักงานประกันคณุภาพภายใน  แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  จดัทํา
แผนงานและงบประมาณการดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน   คูมือการประกันคุณภาพภายใน   มาตรฐานและ
เกณฑการประกันคุณภาพ   จัดทําแผนพฒันาโรงเรียนระยะ 3 ป (2552-2554)   จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในเปนประจําทกุเดือน    จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการประกันคณุภาพและบุคลากร
ของโรงเรียน ไดแก  โครงการอบรมระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน   การประชุมจัดทําเครื่องมอืเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและตวับงชี้  
โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินภายนอกอยูในระดับดี เชน โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก      
(อีเทค)  โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี  และโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ  จังหวดัชลบุรี    มกีารดําเนนิการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน ทีผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน   การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)   มีการจัดทําเว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเผยแพร
ผลการดําเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  ปฏิบตัิได 5  ขอ   อยูในระดับ  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 43     ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดมอบหมายใหสํานักงานประกนัคุณภาพภายในรับผิดชอบการดําเนนิงานประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรียน  โดยมีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA 
และกําหนดใหสํานักงานรายงานประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายในตอคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะครู   ผูปกครอง   นักเรียนและสาธารณชน 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   สํานักงานประกันคุณภาพภายใน  ไดดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน  โดยจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพภายใน   แผนการประกันคณุภาพภายใน  การตรวจประเมนิคุณภาพภายในประจาํป  และรายงานผลการ
ตรวจประเมนิคุณภาพภายในตอคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะคร ู 
นักเรียน ผูปกครองและสาธารณชน  โดยการนําเสนอขอมูลการตรวจประเมินคุณภาพภายในบนเวบ็ไซตของ
สํานักงานประกันคุณภาพภายใน    มีการจัดพิมพรายงานประจําป (Annual  Report)  เพื่อแจกจายเผยแพรสู
สาธารณชนอีกชองทางหนึ่ง     และมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ในปการศึกษาตอไป 
 
ผลสัมฤทธ์ิ  (Achievement)  
  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ปฏิบัติครบท้ัง 3 ขอ  อยูในระดับ  ด ี
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ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 7 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

42.ระบบและกลไกในการ
ประกันคณุภาพภายในที่
กอใหเกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดี   ปฏิบัติครบทั้ง 4 ขอ     
5 ขอ 

พอใช   ปฏิบัตขิอ 1 – ขอ 3 
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ1–ขอ2 
หรือไมไดดาํเนินการ 

ปฏิบัติ 5 ขอ    แฟมที่ 42 

43.ประสิทธิผลของการ
ประกันคณุภาพภายใน 

ดี   ปฏิบัติครบทั้ง 3 ขอ 
พอใช   ปฏิบัตขิอ 1 – ขอ 2 
ปรับปรุง ปฏิบัติขอ 1 เพียง

ขอเดียว 

ปฏิบัติ 3 ขอ    แฟมที่ 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

81

ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศกึษาในอนาคต 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุป 
  การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน  พบวา มาตรฐานและตวับงชี้ตางๆ  โรงเยนมีผลการ
ดําเนินงานในระดับดี  แตมบีางมาตรฐานและตัวบงชี้ทีโ่รงเรียนยังดําเนินการไดไมเปนท่ีนาพอใจ  ซึ่งพอสรุปได
ดังนี ้
มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับปรับปรุงและระดับพอใช  ตองพัฒนาใหไดระดบัดี  มีดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 
ตัวบงชี้ที่ 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  ท่ีดีงามในวิชาชพีมบีุคลิกภาพ ที ่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ 

การศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบงชี้ที่ 20 ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 
ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทีรั่บผิดชอบ 
 
มาตรฐานที่ 3 
ตัวบงชี้ที่ 29 จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรยีน 
 
มาตรฐานที่ 4 
ตัวบงชี้ที่ 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ 

วิชาชีพตองบดําเนินการ 
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มาตรฐานที่ 5 
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม สิ่งประดิษฐ    

งานวิจยัและโครงงานตองบดําเนินการ 
ตัวบงชี้ที่  38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ   

งานวิจยัและโครงงาน 

 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  จากผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2552  โรงเรียนไดกําหนดการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สอศ. และ สมศ.  โดยจะนําไปกําหนดไวในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  ซึ่งไดกําหนดรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม/งาน ไวเพื่อการดําเนินการในป
การศึกษาตอไป  พอสรุปภาพรวมไดดังนี ้
ดานพฒันาผูเรียน 

1. การพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะและการบูรณาการเรียนการสอน 
2. โครงการจัดทํานวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงานตามสาขาวิชา/สาขางาน 
3. โครงการประกวดสิ่งประดษิฐ  นวัตกรรม  งานวิจยัและโครงงานวิชาชีพ 
4. โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพภายในโรงเรียน 
5. การประเมินคณุภาพการสอนของครู 
6. การจัดหาผูเชีย่วชาญ  ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูแกผูเรียนตามสาขาวิชา/สาขางาน 
7. โครงการ/กิจกรรม วันสําคัญตางๆ ของชาติและศาสนา 
8. การพัฒนาการจัดสอบประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 
9. การทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
10. การจัดโครงการ/กิจกรรมทีส่งเสริมการอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมไทย 
11. การแขงขันกฬีาซาเลเซียนเกมส 2010 
12. การแขงขันกฬีาภายในโรงเรยีน 
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ดานการพฒันาบุคลากร 
1. จัดประชุม  อบรมสัมมนาภายในโรงเรียน 
2. จัดสงบุคลากรเขารวมประชุม  อบรม สัมมนาตามหนวยงานตางๆ  ท่ีจัด 
3. โครงการอบรมฟนฟูจิตใจประจําป 
4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
5. สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัยและส่ือการเรียนการสอน 
6. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ดานพฒันาการบริหารจัดการ 
1. การจัดหาผูเชีย่วชาญ  ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูในโรงเรียน 
2. โครงการลงนามความรวมมอืกับสถานประกอบการตามสาขาวิชา/สาขางาน 
3. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากสถานประกอบการ  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
4. โครงการนิเทศการสอน 
5. โครงการจัดทําขอมูลระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
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