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คํานํา 

 
  รายงานประเมนิตนเอง   ประจําปการศึกษา 2553  เลมนี้  จดัทําขึน้เพื่อรายงานผลการ
ประเมินตนเองแกหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
  มาตรฐานที่ใชในการประเมนิครั้งนี้  ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  จํานวน 7 
มาตรฐาน  43 ตัวบงชี้   เพื่อการประกันคณุภาพภายในและเปนกลไกสําคัญในการชวยพัฒนาคุณภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียนดอนบอสโก  ใหมปีระสิทธิภาพบรรลุผลตามตองการ 
  โรงเรียนดอนบอสโก  หวังเปนอยางยิ่งวา  เอกสารการประเมินตนเองเลมนี้  แสดงใหเห็น
ขอมูล  ผลการดําเนินงานของโรงเรียนดอนบอสโก ในปการศึกษา 2553 ที่ผานมา เพื่อใหคณะกรรมการ   
ตนสังกัด          และคณะกรรมการผูตรวจประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
(สมศ.)  ใชเพือ่ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา และนําเปดเผยตอสาธารณชนตอไป 
 
 

โรงเรียนดอนบอสโก 
มิถุนายน 2554 
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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 2553  ดังนี้  ผูบริหาร 4 คน  
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  16 คน   ครูบรรจุ  64  คน  บุคลากรสนับสนุนดานการศึกษาและพนักงาน
ทั่วไป   174 คน  มีนักเรียน ระดับ ปวช.  จํานวน  947 คน  และนักศกึษา ระดับ ปวส. จํานวน 375 คน  รวม
ระดับ ปวช. และ ปวส.  ทั้งสิ้น  1,322  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) สาขาวิชา
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     โดยใชหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาทัง้ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. 
 

เปาหมายการพัฒนา 
  โรงเรียนดอนบอสโก  ไดจัดทําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ของ สอศ. และ สมศ.  เพื่อใชเปนเปาหมายในการพัฒนาดานตางๆ   โดยในปการศึกษา 2553  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.  ดานทรัพยากรเพื่อการศกึษา   มีการระดมทรัพยากรทั้งดานเงิน  บุคคล  วัสดุอุปกรณ  
เครื่องมือ  เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  สงเสริมความรวมมือกับ
สถานประกอบการ  หนวยงาน  ชุมชนและแหลงเรียนรูตางๆ  มาเปนเครือขายในการจัดการเรียนการสอน 
  4.  ดานสภาพแวดลอมของโรงเรียน   สงเสริมใหบุคลากรและผูเรียนชวยกันรักษาความ
สะอาดของโรงเรียน  ปรับปรุงพัฒนาดานอาคารสถานที่ใหมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  5.  ดานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน   สงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพ
ที่เรียนตามสาขาวิชา/สาขางาน  สามารถนําความรูและทักษะวิชาชีพไปใชในการประกอบอาชีพและ
ชวยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชนและสังคมในดานตางๆ 
     

วิธีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  โรงเรียนดอนบอสโก  ไดตระหนกัและเห็นความสําคญัในการดําเนนิการประกนัคุณภาพ
ภายใน  โดยในปการศึกษา 2553  โรงเรียนไดใชมาตรฐานการอาชวีศึกษา เปนกรอบในการดําเนินการ
ประกันคณุภาพภายใน  จํานวน 7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้   และเปนเปาหมายในการบริหารจัดการและจัดการ
เรียนการสอน   โดยโรงเรียนมีวิธีดําเนินการประกันคณุภาพภายในทีใ่หบุคลากรของโรงเรียนรวมกนั
ดําเนินการจัดทํา  ตามแผนยุทธศาสตรและคูมือประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2553  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 6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม  ที่ดีงามในวิชาชพีมบีุคลิกภาพ ที ่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธที่ดี
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 ระดับคุณภาพการจัด ระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อ 
ตอการ เรียนรูในสาขาวิชา/สาขางาน

ตัวบงชี้ที่ 23 จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอก 
สถานศึกษา เพื่อ สนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ
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ตัวบงชี้ที่ 24 จํานวนสถานประกอบการ ที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทว ิ
ภาคีและระบบปกติ

ตัวบงชี้ที่ 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒหิรือภูมปิญญาทองถ่ินที่มีสวนรวมในการ 
พัฒนาผูเรียน

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

งามในวิชาชพี  รวมทั้งดานบคุลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ
ตัวบงชี้ที่ 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม ประเพณี

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

การ เผยแพรระดับชาติ
ตัวบงชี้ที่  38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ   

งานวิจยัและโครงงาน
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตรและการมีสวน 

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

ตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 43 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใชและระดับปรับปรงุ  ซ่ึงตองนํามาปรบัปรุงพัฒนางานตอไป 
ไดแก 
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/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะ 

วิชาชีพตองบดําเนินการ
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ    

งานวิจยัและโครงงานตองบดําเนินการ
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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
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (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  โดยใชเวลาทําการกอสรางทั้งส้ิน 3 ป   

ปพุทธศักราช 2502  รัฐบาลไทยไดรวมมอืกับรัฐบาลเยอรมัน ทําการกอสรางตึกหลังใหมแทนตึก
หลังเกาที่ถูกรือ้ถอน  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 พุทธศกัราช 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  โรงเรียนไดเปดหลักสตูรระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (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   ดานหลังโรงเรียนติดโครงการรถไฟฟาสถานีมักกะสันเชือ่มตอสนามบินสุวรรณภูม ิ
 

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

1)  ผูรับใบอนุญาต 

นายชณุห   จนัทรหอม 
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต 
(มิสซังโรมันคาทอลิก) 

อาชีวะชั้นสูง 
(ประเทศอินเดยี) 

-- 
ตั้งแต 13 ต.ค. 2526 

ถึงปจจุบัน  เปนเวลา   28   ป 

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

ตั้งแต  1 มิถุนายน 2552 ถึง
ปจจุบัน เปนเวลา 2 ป   

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

ตั้งแต 1 มิถุนายน  2552 
ถึงปจจุบัน  เปนเวลา  2  ป 

 
 

หลักสูตรที่เปดสอน 
 1.  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี 
  1.1 สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานยานยนต 

1.2  สาขาวิชาไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส  สาขางานไฟฟากําลัง 
1.3  สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานพิมพ 
1.4  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล 

2  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง 
  2.1  สาขาวิชาเครื่องกล    สาขางานเทคนิคยานยนต 
  2.2  สาขาวิชาไฟฟากําลัง    สาขางานติดตัง้ไฟฟา 
  2.3  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 

2.4  สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานการพิมพ 
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จํานวนนักเรียน/นักศึกษา 
 ในปการศึกษา  2553  โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนนักศึกษา  ดังนี ้

1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวนรวม ทุกสาขา  947  คน 
  1.1 สาขาวิชาเครื่องกล  

สาขางานยานยนต  จํานวน 218 คน 
1.2  สาขาวิชาไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส  

สาขางานไฟฟากําลัง  จํานวน 228 คน 
1.3  สาขาวิชาการพิมพ  

สาขางานพิมพ   จํานวน 208 คน 
1.4  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  

สาขางานเครื่องมือกล  จํานวน 293 คน 
2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จํานวนรวมทุกสาขา   375   คน 

   2.1  สาขาวิชาเครื่องกล  
สาขางานเทคนิคยานยนต  จํานวน   79 คน 

  2.2  สาขาวิชาไฟฟากําลัง  
สาขางานติดตัง้ไฟฟา  จํานวน 108 คน 

  2.3  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 148 คน 

2.4  สาขาวิชาการพิมพ  
สาขางานการพิมพ  จํานวน  40 คน 
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จํานวนบุคลากร   
เพศ ระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 

ชาย หญิง ต่ํากวา ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท 

ผูรับใบอนุญาต 1 - 1 - - 

ผูจัดการ 1 - - - 1 

ผูอํานวยการ 1 - - - 1 

รองผูอํานวยการ 1 - - - 1 

ครูประจําการ (ครูบรรจุ) 52 12 2 56 6 

บุคลากรสนับสนุนการสอน 146 6 129 23 - 

เจาหนาที่สํานกังาน (ธุรการ, การเงิน) 4 4 1 7 - 

นักการภารโรง/พนักงานทั่วไป 2 6 8 - - 

คนงานโรงครัว - 14 14 - - 

รวม 200 38 153 79 6 

รวม 238 238 

 

ขอมูลดานอาคารสถานที่  
สภาพของอาคารสถานที่ปจจุบันที่มีอยูจริงและใชงาน ณ วันที่รายงาน  มีดังนี ้

- จํานวนอาคารเรียนถาวร  2 หลัง                 
- จํานวนโรงฝกงาน    4 หลัง                 
- จํานวนหองเรยีน   21 หอง                 
- จํานวนหองปฏิบัติการ  15 หอง                 
- จํานวนหองพกัครู   7 หอง 
- จํานวนหองประกอบ  13 หอง 
-  หอประชุม                 2           หลัง 
-  บานพักครู                 1          หลัง 
-  หอนอน                     1          หลัง 
- โรงอาหาร                  1         หลัง 
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งบประมาณรบั-จาย  ปการศึกษา  2553 
งบรายไดและคาใชจาย (งบกําไรขาดทนุ) 
สําหรับปสิ้นสดุ วันท่ี 30 เมษายน  2554 

รายได      บาท 
เงินอุดหนุนการศึกษาจากรัฐบาล    12,179,487.42  
เงินอุดหนุนการศึกษาจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 375,000.00 
คาธรรมเนียมการศึกษา     11,051,802.00  
เงินบริจาค      6,256,524.88  
รายไดอ่ืน ๆ      9,108,830.30  
  รวมรายได    38,971,644.51 
คาใชจาย       
เงินเดือนคร ู      15,243,476.76  
งบพัฒนาบุคลากร     1,687,938.00  
ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน    685,642.00  
งบสนับสนุนการวิจยัและพฒันานวตักรรม    

 
จากภายใน
สถาบัน 

   326,256.00 

 
จากภายนอก
สถาบัน 

                                          -  

งบประมาณในการบริการวชิาการตอชุมชน
และสังคม 

 14,674.00 

งบประมาณวสัดุฝก     2,120,500.00  
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม    1,101,940.00  
คาสาธารณูปโภค     4,982,028.24  
คาใชจายอ่ืน ๆ     10,514,981.11  
คาเสื่อมราคา     729,557.12 
 รวมคาใชจาย    37,406,993.23 
 เงินเหลือจายสุทธิ    1,564,651.28 

 



 16 

 

3.  ผลงานดีเดนของโรงเรียน   
  ในรอบปการศกึษา 2553  ที่ผานมา   โรงเรียนดอนบอสโก      ไดสงบุคลากรและนกัเรยีน นกัศึกษา เขารวม
กิจกรรม  และไดรับรางวัลตางๆ  ดังนี้ 
ลําดับ วัน เดือน ป รายการ รางวัล สถานที่ รายชื่อ 

1. 30 ม.ค.53 เผยแพรกฬีาซโูมดวย
การสงนักเรียนเขา
รวมสาธิตในโรงเรียน
ตางๆ อยางตอเนื่อง 

เกียรติบัตร สมาคมซูโมใน
ประเทศไทย 

โรงเรียนดอนบอสโก 

2. 30 ม.ค.53 สงนักเรียนเขารวม
ประเพณีฝกซอมใน
วันเปดเทอมแรกของ
สมาคมซูโมใน
ประเทศไทย 

เกียรติบัตร สมาคมซูโมใน
ประเทศไทย 

โรงเรียนดอนบอสโก 

3. 10 ก.ย.53 การแขงขันทักษะ
มาตรวิทยาดานมิติ
สําหรับนักเรียน 
นักศึกษา             
ระดับอาชีวศกึษา   
ทั่วประเทศ 

โลเกียรติยศ สถาบันมาตร
วิทยาแหงชาต ิ  
จ.ปทุมธานี 

โรงเรียนดอนบอสโก 

4. 12 พ.ย.53 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานโล
เกียรติคณุ ที่เปนผู   
อุปการคุณตอบาน
ดอนบอสโกบางสัก
เพื่อเด็กและเยาวชน
ผูประสบภัยสึนามิ 

โลเกียรติคุณ บานดอนบอสโก 
บางสัก   จ.พังงา 

โรงเรียนดอนบอสโก 
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ลําดับ วัน เดือน ป รายการ รางวัล สถานที่ รายชื่อ 
5. 12 ก.พ.54 การแขงขันทักษะ

วิชาชีพโรงเรียน
เอกชนอาชีวศกึษา 
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคนิค
พื้นฐาน 

เหรียญทอง อิมแพคเมืองทอง
ธานี   จ.นนทบุรี 

นายณภัทร  ดานุวงศ 
นายอัครพนธ       
อภิญญาวิศาล 

6. 12 ก.พ.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพโรงเรียน
เอกชนอาชีวศกึษา 
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม      
สาขางานไฟฟากําลัง 
วิชางานติดตั้งไฟฟา
ภายในอาคาร 

เหรียญทอง อิมแพคเมืองทอง
ธานี    จ.นนทบุรี 

นายบุญเกดิ   ล่ีโพ 
นายปณุยวีร   คําชัย 

7. 12 ก.พ.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพโรงเรียน
เอกชนอาชีวศกึษา 
ประเภทวิชาเครื่องกล
งานซอมรถยนต 

เหรียญเงิน อิมแพคเมืองทอง
ธานี   จ.นนทบุรี 

นายวิรัตน  แตงอิน 

8. 12 ก.พ.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพโรงเรียน
เอกชนอาชีวศกึษา 
ประเภทวิชาชาง
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางกล
โรงงาน 

เหรียญทอง อิมแพคเมืองทอง
ธานี    จ.นนทบุรี 

นายกฤษฎา                      
เจริญพานิช 
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ลําดับ วัน เดือน ป รายการ รางวัล สถานที่ รายชื่อ 
9. 28 ม.ค.54 การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  ครั้งที ่25   
ประเภทชาง
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางกล
โรงงานสาขางานกลึง  

เหรียญทอง ร.ร.เทคโนโลยี
หมูบานคร ู

นายกฤษฎา  
เจริญพานิช 

10. 28 ม.ค.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ  ครั้งที ่25   
ประเภทชาง
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาชางกล
โรงงาน 
สาขางานตะไบ  

เหรียญทอง ร.ร.เทคโนโลยี
หมูบานคร ู

นายณภัทร  ดานุวงศ 
นายอัครพนธ 
อภิญญาวิศาล 

11. 28 ม.ค.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ  ครั้งที ่25   
ประเภทชาง
อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาไฟฟาและ
อิเล็คทรอนิกส 
สาขางาน การติดตั้ง
ไฟฟาภายในอาคาร  

เหรียญทอง ร.ร.เทคโนโลยี
สยาม 

นายบุญเกดิ   ล่ีโพ 
นายปณุยวีร   คําชัย 

12. 28 ม.ค.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ  ครั้งที ่25   
ประเภทชาง
อุตสาหกรรม สาขา
งานซอมรถยนต 

เหรียญเงิน ร.ร.เทคโนโลยี
กรุงเทพฯ 

นายวิรัตน   แตงอิน 
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ลําดับ วัน เดือน ป รายการ รางวัล สถานที่ รายชื่อ 
13. 25 ม.ค.54 การแขงขันทักษะ

วิชาชีพ  ครั้งที ่25   
ประเภทวิชา การ
ประกวดมารยาทไทย
และการสมาคม ระดับ
ประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)  
ประเภททีม 4 คน 

เหรียญทองแดง ร.ร.พณิชยการ
ราชดําเนินธนบุรี 

นายธีรวัฒน   
ประเสริฐธีรพงศ 
นายไกรฤกษ  ไทยวิชัย 
นายคณติ  พึ่งศรีเกลา 
นายอัศนี   อากรนิธิ 
นายสุภเวช   ปาลศรี 

14. 25 ม.ค.54 การแขงขันทักษะ
วิชาชีพ  ครั้งที ่25   
ประเภทวิชา การ
ประกวดมารยาทไทย
และการสมาคม ระดับ
ประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ ช้ันสูง (ปวส.)
ประเภททีม 4 คน  

เหรียญทอง ร.ร.พณิชยการ
ราชดําเนินธนบุรี 

นายทวีศักดิ์  
กล่ินประทุม 
นายบณัฑิต  สวางงาม 
นายบรรหาร ศรีรักษ 
นายธนากร  
พงษสําราญ 
นายบวรรัฐ   ขุระสะ 

15. 2 ก.ค.53 การแขงขันทักษะ
มาตรวิทยาดานมิติ
สําหรับนักเรียน 
นักศึกษา ระดบั
อาชีวศึกษาทัว่ประเทศ 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดบั
ที่ 1 ระดับภาค 
(ภาคกลางและ
ภาคตะวันตก) 

สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 
ภาค 1  
จ.สมุทรปราการ 

นายชวลิต   
จันทรแสงสุก 
นายทรงพล   
ปญญาธรักษ 

16. 16-17     
ต.ค.53 

การแขงขันรายการ 
10th Junior Sumo 
World Championships 
ประเภทเยาวชนชาย 
อายุไมเกนิ 18 ป     
(การแขงขันระดับ
นานาชาติ) 

เปนตัวแทนทมี
ชาติไทย 

กรุงวอซอ  
ประเทศ
โปแลนด 

นายอัครินทร 
วรัญวงศเจริญ 
นายวัชรพล  แกวบุตรด ี
นายภานุวฒัน  นิ่มเมือง 
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ลําดับ วัน เดือน ป รายการ รางวัล สถานที่ รายชื่อ 

17. 10-12   
ธ.ค.53 

เขารวมกิจกรรมฟนฟู
ชวยเหลือผูประสบภัย
หลังน้ําทวม โครงการ
คาราวานความดี
อาชีวศึกษาพฒันา
สังคม 

เกียรติบัตร ร.ร.ชุมชนวัดดัก
คะนน อ.เมือง 
จ.ชัยนาท 

นายธิติวัฒน 
เงินประถมคลัง 
นายฐิตกิร บุญยะปภูต ิ
นายกัมปนาท  
บุญทองเนียม 
นายนครินทร  
เขียวออน 
นายธนาวัฒน  พรมมา 
นายณัฐดนยั 
อาศัยธรรมกุล 
นายธนวัฒน 
สุรปญญาวุฒิ 
นายธนพล  เวยีงชัย 

18. 24 พ.ย.53 นักศึกษาวิชาทหาร
ดีเดน เปนผูมคีวาม
ประพฤติดีระหวางการ
ฝกศึกษาตามหลักสูตร
ของโรงเรียนรักษา
ดินแดน ศูนยการกําลัง
สํารอง 

เกียรติบัตร ศูนยฝกยอย
นักศึกษาวิชา
ทหาร กองพัน
ทหารมาที่ 1  
รักษาพระองคฯ 

นายอรรถวัฒน 
เกษสุวรรณ 
นายสถาพร  ปานนิ่ม 
นายศราวุฒิ   รัศมี 

19. 10-12  
ธ.ค.53 

เขารวมกิจกรรมฟนฟู
ชวยเหลือผูประสบภัย
หลังน้ําทวม โครงการ
คาราวานความดี
อาชีวศึกษาพฒันา
สังคม 

เกียรติบัตร ร.ร.ชุมชนวัดดัก
คะนน อ.เมือง 
จ.ชัยนาท 

อาจารยบุญเชาว 
ชุมแสง 
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ลําดับ วัน เดือน ป รายการ รางวัล สถานที่ รายชื่อ 

20. 17-19   
ธ.ค.53 

เขารวมกิจกรรมฟนฟู
ชวยเหลือผูประสบภัย
หลังน้ําทวม โครงการ
คาราวานความดี
อาชีวศึกษาพฒันา
สังคม 

เกียรติบัตร ร.ร.วัดพระ
ปรางค และ ร.ร.
วัดใหมนพรัตน 
อ.สองพี่นอง   
จ.สุพรรณบุรี 

อาจารยบุญเชาว 
ชุมแสง 

21. 8 ธ.ค. 53 ผูกํากับนักศกึษาวิชา
ทหารดีเดน  
ปการศึกษา 2553 

เข็มรางวัล ลานอเนก 
ประสงคกองทัพ
ภาคที่ 1 ภายใน
กรมทหารราบ   
ที่ 11  
รักษาพระองค 

อาจารยบุญเชาว 
ชุมแสง 

 
 

4.  เปาหมาย  สภาพความสําเร็จที่คาดหวังตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 4.1  ความคาดหวังดานคุณภาพของผลผลติ 
  ดานผูเรียน    นักเรยีน นกัศึกษาไดรับการพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย  ดานความรูและทกัษะ
วิชาชีพตามหลักสูตร  มีโอกาสไดฝกทักษะวิชาชีพจากการฝกปฏิบัติงานจริงในโรงฝกงาน   นกัเรียน นกัศึกษา ได
คนควาหาความรูทั้งในโรงเรียน  สถานประกอบการและชุมชน   ไดรับการสงเสริมจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
โครงงาน  โครงการวิชาชีพ   จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
  ดานผูสําเร็จการศึกษาวิชาชพี     นักเรยีน นกัศึกษา   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตาม
หลักสูตรในแตละสาขาวิชา  สาขางานตามกําหนดทุกชั้นป   สามารถปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพที่เรียน  สอบ
ผานมาตรฐานวิชาชีพ   สามารถเขาสูตลาดแรงงานหรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น   สถานประกอบการมีความ       
พึงพอใจตอคุณลักษณะทีพ่งึประสงคดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวชิาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
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4.2 ความคาดหวงัดานการพฒันาการเรียนรู 
ดานหลักสูตร         มีหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับสาขางาน/สาขาวิชา      มีการปรับปรุงพัฒนา 

แผนการเรียนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและชุมชน  มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  
แผนการเรียนอยางตอเนื่อง 
  ดานการเรียนการสอน    มแีผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการ  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  โดยยดึ
ผูเรียนเปนสําคัญ  มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอนัพึงประสงค  มีการจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอนที่หลากหลาย  นักเรียน นักศึกษา  ไดมีโอกาสฝกทักษะวิชาชพีและศึกษา คนควางหาความรูทั้งในและนอก
โรงเรียน   ไดรับการสงเสริมจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  โครงงาน  โครงการวิชาชีพ   โดยมีการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม   มีการวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง  มีผลงานวจิัยในการพัฒนาการเรียนการสอน   นกัเรียน 
นักศึกษา  ไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของครู 

4.3 ความคาดหวงัในดานการใหบริการ 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  ในทุกสาขาวิชา/สาขางาน   ใหความรู  ฝก 

ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพ  ใหบริการชวยเหลือดานตางๆ  แกชุมชน   ใหคําแนะนําในการบํารุงรักษา
เครื่องมือ  อุปกรณ  เครื่องจักรแกผูขอรบับริการ  โดยทุกกจิกรรม/โครงการจะตองผานการประเมินผลสําเร็จตาม
เปาหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4.4  ความคาดหวังดานการบริหารจัดการ   
  ผูบริหารโรงเรียนใชภาวะผูนาํ  มีวิสัยทัศน   มีการผสมผสานความรวมมอืของบุคลากรในโรงเรียน
และบุคลากรภายนอกโรงเรียนใหเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนหรือแผนยุทธศาสตร  
รวมทั้งสามารถนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได  สอดคลองกับแผนปฏบิัติ
งานที่กําหนดไว 
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ตอนที่ 2 
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 

1.  วิสัยทัศน 
โรงเรียนดอนบอสโก  มุงผลิตเยาวชนใหเปนคนด ี มีสุข  คิดเปน  ทําเปน  เปนเลิศทางดานวิชาชพีกาวทัน  

เทคโนโลยี       จัดการเรียนรูโดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและขยายการศกึษาสูระดับอุดมศึกษา 

2.  ปรัชญาโรงเรียน 
มุงความรู          คูคุณธรรม            เลิศล้ําทักษะ 

มุงความรู  หมายถึง  มุงพัฒนานักเรียน  นักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรูและทักษะการงานอาชีพ
โดยใชวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆ มาประยุกตใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อนําความรูไปใชในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 

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

เลิศลํ้าทักษะ  หมายถึง  มุงพัฒนานักเรียน  นักศึกษาใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  
สามารถพัฒนาตนเองใหทันกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี  มีทักษะในทุกดานสําหรับการประกอบอาชีพ 
3.  นโยบายโรงเรียน 

1. สงเสริมและจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแกเยาวชนที่ยากจน กําพราและดอยโอกาส  ใหมีวิชาชีพติด 
        ตัวเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัวไดเปนอยางดี 

2. ปลูกฝงเยาวชนใหยึดมั่นในคุณธรรม  ประพฤติตนเปนคนดี  รูจักชวยเหลือเพื่อนมนุษยโดยไม 
 เรียกรองสิ่งตอบแทน 

3. สงเสริมใหครูและบุคลากรมีจิตตารมณซาเลเซียนและเปนครูมืออาชีพ 
4. จดัหลักสูตรและการเรียนการสอนดานวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของสถาน 

 ประกอบการและชุมชน 
5. สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
6. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การ 
      วิจัยและการจัดการความรู 
7. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนที่เอื้อตอการเสริมสรางความคิด จิตใจและคุณธรรม 
   ตางๆ อันพึงประสงค 



 24 

 

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  
      ความรักใจด ี
 การใหการอบรมไดเลือกวิธีการที่ทานนักบุญยอหน  บอสโก  ผูกอตั้งคณะนักบวชซาเลเซียน  ซ่ึงยึดหลัก
ที่วา “กันไวดีกวาแก”  กลาวคือ  ปองกันมิใหเด็กไดมีโอกาสทําผิด  เพื่อที่จะไดไมตองลงโทษเมื่อเด็กไดกระทํา
ความผิด  และอบรมใหเด็กทําหนาที่ตางๆ  โดยสมัครใจเอง  เรียกวา  “ระบบปองกัน”  ประกอบดวย 

เหตุผล  หมายถึง  ผูส่ังสอนหรือผูอบรมตองไมใชอํานาจ  อารมณ  หรือความรุนแรงในการ อบรมเยาวชน  
แตใชเหตุผล  ความรักและความเขาใจในการชี้แนะและสั่งสอนพวกเขา  โดยใหพวกเขายอมรับความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นดวยความเต็มใจ  และใหโอกาสปรับปรุงตนเสียใหม 

ศาสนา  หมายถึง  การอบรมสั่งสอนเด็กใหมีจิตใจที่เปยมดวยคุณธรรม และจริยธรรม ดังเชน ความรัก 
ความเสียสละ  ความซื่อสัตย  ความยุติธรรม ฯลฯ เพราะถาเด็กมีจิตใจเปยมลนไปดวยคุณธรรมและจริยธรรมแลว  
เขาจะเปนบุคคลที่ครบครัน  และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม 

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

เทคโนโลยีที่จาํเปนตองานวชิาชีพ    โดยจดัการเรียนรูแบบบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  โดยความรวมมือกับสถานประกอบการ  จัดการเรียนรู ให
นักเรียน นักศกึษามีสมรรถนะตามเกณฑที่กําหนด 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
จัดการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมุงเนนคุณภาพดานครูและผูเรียนเปนสําคัญ  และขยาย
การศึกษาสูระดับอุดมศึกษา 

7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในอยางตอเนื่อง และมกีารนําผลการประเมินมา
ใชในการพัฒนาโรงเรียนใหไดมาตรฐาน 

 

7.   เปาหมาย  
1. นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป  และผานการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑที่กําหนด 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ   
3. นักเรียน  นักศึกษา เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  บุคลิกภาพ     

มนุษยสัมพันธ  อนุรักษส่ิงแวดลอม  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.  แนวปฏิบตัิที่ใชไปสูเปาหมายที่ตองการ (ตามแผนยุทธศาสตร)
  ในการดําเนินการตามเปาหมายการพัฒนาขางตน  โรงเรียนไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
โรงเรียน  ปการศึกษา 2553   มีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณุภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา    

แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความรู
และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสตูรที่เหมาะสม
กับเศรษฐกิจสงัคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  ดวยวงจรคณุภาพ PDCA  
 

1. โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกนกัเรียนใหม 
2.  โครงการมอบตัวนักเรียนใหม 
3.  งานจัดทําแผนการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนคิการสอนและ 
     การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจในหลักการดาน 
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรใหสามารถ
นํามาประยกุตใชในงานอาชพีดวยวงจร
คุณภาพ PDCA 

1.  โครงการวันวิชาการ 
2.  งานจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 
3.  โครงการสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและ 
     งานวิจยั 
 

แผนงานพัฒนานักเรียน  นักศึกษาใหมีทักษะ 
ในการใชภาษาสื่อสารไดอยาง 
ถูกตองเหมาะสมดวยวงจรคณุภาพ PDCA 
 

1.  โครงการวันวิชาการ 
2.  โครงการชมรมทางวิชาการ 
3.  โครงการจัดทําแผนการจดัการเรียนรู 
4.  โครงการสงเสริมการเขียนใบลาดวยตวัเลขไทย 
5.  โครงการสัปดาหหองสมดุ 
6.  โครงการประกวดยอดนกัอาน 
7.  กิจกรรมวนัสําคัญตางๆ 
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แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษา  ใหมี
ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีที่ 
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสมดวยวงจรคณุภาพ 
PDCA 

1.  โครงการอบรมคอมพิวเตอร 40 ช่ัวโมง 
  

แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมี
คุณธรรม  จริยธรรม     คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  การมบีุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
มนุษยสัมพนัธที่ดีดวยวงจรคณุภาพ PDCA 
 

1.  กิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมนักเรียนของฝายปกครอง 
2.  กิจกรรมชมรมตางๆ 
3.  กิจกรรมวนัสําคัญตางๆ 
4.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
5.  กิจกรรมประจําปของโรงเรียน 
6.  โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 

แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความรู
และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  และ
หลักสูตรดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
 

1.  โครงการแขงขันทักษะวชิาชีพ 
2.  โครงการสอนซอมเสริมภาคเรียนที่ 1-2 
3.  โครงการวันวิชาการ 
4.  โครงการเรียนปรับพื้นฐาน 
5.  โครงการจัดทําแฟมสะสมงาน 
6.  โครงการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1-2 
7.  โครงการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1-2 
8.  โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
9. โครงการสอบซอมพิเศษ 
10. โครงการเรียนรีเกรด 

แผนงานพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีความรู
และทักษะในการหางานทํา การศึกษาตอและ
การประกอบอาชีพอิสระดวยวงจรคุณภาพ 
PDCA 
 

1.  โครงการอบรมแบงปนประสบการณการทํางาน 
2.  โครงการอบรมวิธีการสมัครงาน 
3.  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
4.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
5.  โครงการปจฉิมนิเทศ 

แผนงานพัฒนานักเรียนนักศกึษาใหมี
คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สถาน 
ประกอบการหรือหนวยงานพึงพอใจดวย
วงจรคุณภาพ PDCA 

1.  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
2.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 



 28 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานพัฒนาความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานดวยวงจรคณุภาพ  PDCA 

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสอนและ 
     การจัดทําหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.  โครงการความรวมมือระหวางโรงเรียนกับสถาน 
     ประกอบการ 
 

แผนงานพัฒนาการจัดกระบวนการเรยีนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริมให 
นักเรียน นักศกึษา ไดพัฒนา ตนเองตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพดวยวงจรคุณภาพ 
PDCA 

1. โครงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนน 
     การปฏิบัติจริง ภาคเรียนที่ 1-2 
2.  โครงการนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1-2 
3.  โครงการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย   
     ภาคเรียนที ่1-2 
4.  โครงการอบรมเทคนิคการสอนและการจัดทําส่ือ 

แผนงานพัฒนาการจัดระบบคอมพิวเตอรให
เหมาะสมและเพียงพอในแตละสาขาวิชาดวย
วงจรคุณภาพ PDCA 

1.  โครงการพัฒนาหองเรียนคอมพิวเตอร 
 

แผนงานพัฒนาการจัดสถานที่เรียน สถานที่
ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาให 
เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในโรงเรียน     
สถานประกอบการและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ดวย
วงจรคุณภาพ PDCA 

1.  โครงการจัดซื้อหนังสือ-ตําราเรียน 
2.  โครงการจัดซื้อวัสดุซอมแซมหนังสือ 
3.  โครงการสรางหองนวัตกรรมและการวจิัย 
4.  โครงการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอมแผนก     
     ชางกลโรงงาน 
5.  โครงการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอมแผนก     
     ชางไฟฟา 
6.  โครงการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอมแผนก     
     ชางยนต 
7.  โครงการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอมแผนก 
      ชางเชื่อมโลหะแผน 
8.  โครงการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอมแผนก 
      การพิมพ 
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แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานพัฒนาการจัดระบบความปลอดภยั
ของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูดวยวงจรคณุภาพ 
PDCA 

1.  โครงการ 5ส 
2.  งานตรวจสอบอาคาร 
3.  โครงการฝกซอมอพยพหนีไฟ 
4.  โครงการจัดซื้อรถกะบะปฏิบัติงานนอกสถานที่ของ  
     แผนกชางไฟฟา 
5.  โครงการปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือ อุปกรณแผนก 
     ชางยนต 
6. โครงการปรับปรุงและพฒันาเครื่องมือ อุปกรณแผนก 
    ชางกลโรงงาน 
7.  โครงการจัดซื้อเครื่องจักรและซอมบํารุงเครื่องจักร 
       แผนกชางเชื่อมโลหะแผน 
8. โครงการสรางบรรยากาศในการทํางานของแผนกชาง 
      เชื่อมโลหะแผน 
9.  โครงการจัดซื้อเครื่องจักร  อุปกรณ ซอมแซม 
       เครื่องจักรแผนกการพมิพ 

แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกคนของโรงเรียน
ในงานที่เกี่ยวของอยางเปนระบบและ 
ตอเนื่องดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
 

1.  โครงการสงเสริมการศึกษาดูงานของบคุลากรตาม 
     สาขาวิชา 
2.  โครงการสงเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อสรางความ 
      เขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม 
     ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
4.  โครงการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ 

แผนงานระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  รวมกันจดัการศึกษา 
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยวงจรคณุภาพ PDCA 
 

1.  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
     อุตสาหกรรมตามสาขาวิชา 
2.  โครงการใหความรู-ประสบการณการทํางานใหกับ 
     นักเรียน นกัศึกษา ภาคเรยีนที่ 1-2 
3.  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก เพือ่พัฒนาการ 
     จัดการเรียนรู 
4.  โครงการจัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง 
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แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  รวมกันจดัการศึกษา 
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยวงจรคณุภาพ PDCA 
 

5.  โครงการจัดซื้อโปรแกรมตรวจนับพรอมเครื่อง 
     สแกนเนอร 
6.  โครงการพัฒนาสื่อ วัสดุ เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
7.  โครงการจัดซื้ออุปกรณเขียนแบบแทนอุปกรณเดิม 
8.  โครงการจัดซื้อตําราเรียน 
9.  โครงการจัดซื้ออุปกรณการเรียน 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาผูเรียน 

แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานพัฒนาระบบการดูแลใหคําปรึกษา
นักเรียน นักศกึษาอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพดวยวงจร คุณภาพ PDCA 

1.  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 
2.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
3.  โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 

แผนงานพัฒนากิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและมนษุย
สัมพันธดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
 

1.  กิจกรรมครูที่ปรึกษา 
2.  โครงการแขงขันทักษะวชิาชีพตามสาขาวิชา 
3.  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในโรงเรียน 
4.  โครงการ/กิจกรรมวันสําคญัตางๆ 
5.  กิจกรรมชมรม 
6.  โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาชีพแกชุมชนและสังคม 
7.  โครงการตามแผนงานของฝายกิจการนกัเรยีน  
     นักศึกษา 

แผนงานพัฒนาระบบการดูแลใหคําปรึกษา
นักเรียน นักศกึษาอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพดวยวงจร คุณภาพ PDCA 

1.  กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา 
2.  โครงการตรวจสุขภาพประจําป 

แผนงานพัฒนากิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม   วัฒนธรรม   ประเพณี   และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยวงจรคณุภาพ 
PDCA 
 

1.  กิจกรรม 5 ส. 
2.  โครงการทัศนศึกษาเชิงวฒันธรรม 
3.  โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและ 
     ส่ิงแวดลอม 
4.  กิจกรรมชมรม 
5.  กิจกรรมวนัสําคัญตางๆ  ของชาติ 
6.  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาการใหบริการดานวชิาชพีแกชุมชนและสังคม 

แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานบริการวิชาชีพที่เหมาะสมตามความ
ตองการของชุมชน สังคม องคกร ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพือ่การพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่องดวยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.  โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน 
2.  โครงการฝกอบรมวิชาชพีแกประชาชน 
3.  โครงการความรวมมือบริการวิชาชีพรวมกับหนวยงาน 
     ภายนอก 
 

แผนงานจดัสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
วิชาชีพอยางเปนระบบและสอดคลอง 
กับแผนการบริการวิชาชีพทีก่ําหนดดวยวงจร
คุณภาพ PDCA 

1.  จัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสม 
2.  ประสานงานจัดโครงการ/กิจกรรมกับหนวยงาน 
     ภายนอก 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนางานวจัิยและนวัตกรรม 

แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานสงเสริม สนับสนุนใหมีการสราง
และพัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ   งานวจิัย
และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนา  การ
เรียนการสอน ชุมชน  สังคม  และ
ประเทศชาติดวยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.  โครงการสรางและพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐและ 
     งานวิจยั 
2.  โครงการวันวิชาการ 
3.  โครงการอบรมการจัดทําวิจัย (ตอเนื่องจากป 2552) 
4.  โครงการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสรางและ 
     พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจยัและบทความ 
     ทางวิชาการ 

แผนงานพัฒนาการจัดสรรงบประมาณในการ
สราง  พัฒนา   และเผยแพร  นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและโครงงาน   ที่ไปใช
ในการพัฒนาการเรียนการสอนชุมชน สังคม  
และประเทศชาติดวยวงจรคุณภาพ  PDCA 

1.  งานจัดทําแผนงบประมาณการจดัทํานวัตกรรม  
      ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและโครงงาน 
 

แผนงานพัฒนาการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการ
สรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติดวยวงจรคุณภาพ PDCA 

1.  โครงการเผยแพร  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
     และโครงงาน 
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ยุทธศาสตรการเสริมสรางสมรรถนะดานภาวะผูนาํและการจัดการ 

แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานการใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศน
ของผู บริหารในการผสมผสานความรวมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียน และหนวยงานหรือ
บุคคล ภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
 

1.  งานจัดแผนภูมิบริหารโรงเรียน 
2.  งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาระยะ 3 ป 
3.  งานประชมุบุคลากรของโรงเรียนทุกเดอืน 
4.  งานพัฒนาบุคลากรตามแผนงานฝายบุคลากร 
5.  โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญมาใหความรูในโรงเรียนของ 
      แตละสาขาวิชา 
6.  กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงาน/สถานระกอบการ/ 
     ชุมชน 
7.  งานจัดทําคาํส่ังโรงเรียนใหปฏิบัติหนาที่อยางม ี
     ประสิทธิภาพ 
8.  โครงการจัดการความรูในสถานศึกษา 

แผนงานจดัระบบการดูแลบคุลากรของ
โรงเรียนดานคุณธรรม  จริยธรรม   ตาม 
จรรยาบรรณวชิาชีพดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
 

1.  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรประจําป 
2.  โครงการเสริมสรางกําลังใจและมนุษยสัมพันธของ 
     บุคลากรภายในโรงเรียน 
3.  โครงการประกาศเกยีรติคณุบุคลากรดีเดนประจําป 
4.  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5.  โครงการประเมินผลบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
     และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

แผนงานจดัระบบสารสนเทศและการจดัการ
ความรูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนอยางเหมาะสม
ดวยวงจรคณุภาพ PDCA 

1.  โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
2.  โครงการอบรมการจัดการความรูในสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่องและมีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนาการบริหารใหไดมาตรฐาน 

แผนงาน โครงการ/งาน/กิจกรรม 
แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอยางตอเนื่องดวย
วงจรคุณภาพPDCA 
 

1.  โครงการอบรมใหความรูแกบุคลากรใหมเร่ือง ระบบ 
      และกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
2.  งานจัดทําคูมือการประกนัคุณภาพภายใน 
3.  งานจัดทําแผนงานการประกันคณุภาพภายใน 
4.  โครงการอบรมเรื่อง  การตรวจประเมนิคุณภาพ 
     ภายในสถานศึกษา 
5.  โครงการศึกษาดูงานดานการประกันคณุภาพ 
     การศึกษา 
6.  งานประชมุคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
     ทุกเดือน 
7. งานจัดทํารายงานประเมินตนเอง 
8.  งานตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

แผนงานการนาํผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาบริหารใหไดมาตรฐานดวยวงจร 
คุณภาพPDCA 
 

1.  งานรายงานผลการประเมินตนเองตอคณะ 
      กรรมการบริหารโรงเรียน  และตอที่ประชุมครู 
2.  งานรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในตอ 
      คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและตอที่ประชุมครู 
3.  งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระยะตางๆ 
4.  งานนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปตอไป 
5.  งานเผยแพรผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
     ตอสาธารณชน 
6.  โครงการจัดทํารายงานประจําป (Annual  Report) 
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9.  ลักษณะของการบริหารงาน 
  โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  แผนปฏิบตัิการประจําป  โดยการดําเนนิงานที่เนน
ผลงานตามมาตรฐาน  เกณฑการประเมินตนเองตามตัวบงชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  7 มาตรฐาน  43  ตัวบงชี้  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
  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 ้
  แนวปฏิบัตกิารประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2553  โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในขึ้น ประกอบดวยบุคลากรจากทุกแผนก/ฝายรวมกันดําเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  ตามโครงการ/
กจิกรรมที่กําหนดไวในคูมอืประกันคณุภาพ ปการศึกษา 2553  เมื่อส้ินปการศึกษา  สํานักงานประกันคุณภาพภายใน 
จัดทําแบบสรปุขอมูลการประกันคณุภาพภายในใหฝาย/แผนก/งานทีเ่กี่ยวของเก็บรวบรวมขอมูล  รายงานกลับมายัง
สํานักงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อรวบรวมขอมูลตางๆ  สรุปและทํารายงาน SAR  สงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ  
นําเผยแพรสูสาธารณชนใหรับทราบผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  และนําผลการประเมินรายงานให
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทราบ  นาํไปสูการจัดทําแผนพัฒนาประจําป  เพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ที่
ยังไมอยูในระดับดีในปตอไป 
การนําแผนสูการปฏิบตั ิ
  กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน  และดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน  มีกลไกการกํากบั  ติดตาม  
ตรวจสอบ  และมีการสรุปรายงานผลความกาวหนา  เมื่อมีมาตรฐาน  ขอกําหนดและตัวบงชี้ทีไ่มผานหรือยังไมดี
เทาที่ควร  จะประชุมรวมกันเพื่อวางแผนปรับปรุงใหม  จนกวาจะผานเกณฑประเมิน  เมื่อส้ินภาคเรียนใหผูที่
รับผิดชอบเก็บขอมูลแตละตัวบงชี้ จัดสรุปขอมูลนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในเพื่อหาขอบกพรอง 
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น  และรวมกันแกปญหานั้นๆ   โดยยึดหลักการบริหารงานแบบ PDCA 
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การตรวจสอบติดตาม 
  มีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  การประเมนิตนเองแบบไม
เปนทางการ  มีการจดัตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในทําหนาที่ประชุมติดตาม ตรวจสอบเปนประจํา        
ทุกเดือน  สําหรับการประเมินตนเองแบบเปนทางการ ดําเนินการโดยการแตงตัง้คณะกรรมการผูตรวจประเมิน
ภายใน ที่ผานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน”   ซ่ึงโรงเรียนเปนผูจดัขึน้  
โดยไดรับการอบรมจากวิทยากรผูทรงคุณวฒุิ ทําการตรวจประเมินปละ 1 คร้ัง 
การพัฒนาปรบัปรุงการปฏบิัติงาน 
  จะนําผลการประเมินจากการตรวจติดตาม  มาประชุมเพื่อวางแผนแนวปฏิบัติใหมหรือพัฒนา 
ปรับปรุงใหดขีึ้นในมาตรฐาน  ขอกําหนด หรือตัวบงชี ้ที่ไมผานเกณฑ  เมื่อส้ินปการศึกษา  นําผลการประเมินมา
จัดทําเปนรายงานการประเมนิตนเอง  เผยแพรใหกับผูที่เกี่ยวของทราบ  และการจัดประชุมเพื่อการระดมความคดิ
เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในปการศึกษาตอไป 
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ตอนที่ 3 
การดําเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

มาตรฐานที่ 1  ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ตัวบงชี้ท่ี 1   รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนกําหนดใหฝายวิชาการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศกึษา 2553 ใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคณุภาพโรงเรยีน ปการศึกษา 2552-2554   ฝายวิชาการจัดทําแผนที่มุงเนนการพฒันา
ผูสอนและผูเรียนโดยมีการวเิคราะหหลักสตูร วางแผนการสอนใหสอดคลองกับสภาพชุมชน โรงเรียนและผูเรียน มี
การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรู นิเทศการสอน การเรียนปรับพื้นฐาน โครงการวนัวิชาการ โครงการปฐมนิเทศ
ผูเรยีนกอนเปดเรียน งานสอบซอมเสริมใหกับผูเรียน การประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง สงเสริมการอานหนังสือ
อยางเปนระบบ  จัดหาและพัฒนาสื่อวัสด ุอุปกรณ และนวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพ เปนตน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  โรงเรียนไดมกีารดําเนนิงานตามโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป มีการจดัทําแผนการ
จัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนของครูผูสอนทั้ง 2 ภาคเรียนครบทกุคน  ไดดําเนนิการประเมนิผล
การสอนของครูผูสอนในภาคเรียนที่ 1 ชวงเดือน กันยายน – ตุลาคม และภาคเรยีนที่ 2 ชวงเดือน กุมภาพนัธ – 
เมษายน   มีการจัดสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนทุกภาคเรยีน   มีการติดตามการขาดเรยีนของผูเรียนโดยฝายปกครอง
อยางสม่ําเสมอ  มีการจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 คร้ัง  จดัใหผูเรียนพบครทูี่ปรึกษาทุกวนัศุกรคาบเรียนที่ 2 
เพื่อติดตามและชวยเหลือดแูลนักเรียนในดานตางๆ 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การ
ประเมินผลการเรียนตามสาขาวิชา  สาขางาน  ทุกชั้นป   ดังนี้  
ระดับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล ทุกชั้นป  รอยละ 78.16 
   สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส      สาขางานไฟฟากําลัง  ทุกชั้นป     รอยละ 87.28 
   สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต  ทุกชัน้ป   รอยละ 77.52 
   สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานพิมพ ทุกชั้นป    รอยละ 78.85 
   รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน ทุกชั้นป       รอยละ 80.36 
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ระดับ ปวส.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต ทุกชั้นป  รอยละ 78.38 
   สาขาวิชาไฟฟากําลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟา  ทุกชั้นป    รอยละ 60.19 
   สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต  ทุกชั้นป   รอยละ 79.75 
   สาขาวิชาการพิมพ  สาขางานพิมพ  ทุกชัน้ป     รอยละ 85.00 
   รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน  ทุกชั้นป        รอยละ 74.13 
   ผูเรียนทั้งหมดที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการพนสภาพของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร   ไดผล  รอยละ 78.59    อยูในระดบั   ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 2   รอยละของผูเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนรู
ความตระหนกั  (Awareness)  
  โรงเรียนไมไดจัดการเรียนการสอนแบบเทยีบโอนความรูหรือประสบการณวิชาชีพของหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
ความพยายาม (Attempt)   
  -- 
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  -- 
 

ตัวบงชี้ท่ี 3   รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร   และคณิตศาสตร    มาใชแกปญหา 
ในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ

ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการ  ไดสงเสริมใหครูผูสอนเขียนแผนการจดัการเรียนรูทุกสาขาวิชา สาขางาน  ใหมีการ
จัดการเรียนการสอนที่นักเรียน นักศึกษา  สามารถจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ และโครงงาน   ทั้งระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง โดยสงเสริมใหนําหลักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร มา
ใชในงานอาชพี เพื่อใหผูเรียนสามารถประยุกตใชหลักการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรในการแกปญหาอยาง
เปนระบบ 
ความพยายาม (Attempt)   
  ฝายวิชาการรวมกับงานหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน ดําเนนิการจดัแผนการจดัการเรียนรูของแตละ
สาขางาน โดยเนนผูสอนเปนผูใหคําแนะนําแกผูเรยีนในการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมา
ประยุกตใชในการฝกปฏิบัติ การจัดทําส่ิงประดิษฐ โครงงาน โครงการวชิาชีพ  
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ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
   ผูเรียนแตละสาขาวิชา  สาขางาน ทุกชัน้ปที่สามารถประยุกตหลักการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเพื่อ
จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐ  โครงงาน  โครงงานวิชาชีพ     และการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพอยางมีระบบ  รอยละ 100   
อยูในระดับ  ด ี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4   รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร ดานการฟง การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการกําหนดใหครูผูสอนรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จดัทําแผนการจดัการเรียนรูที่เนน
ใหผูเรียนมีทักษะในการฟง การอาน การเขียนและการสนทนา  รวมถึงปรับปรุงหองปฏิบัติการทางภาษาใหสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ครูผูสอนไดจัดทําแผนการจดัการเรียนรูในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยกําหนดใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการฟง อาน เขียน และสนทนา ครูผูสอนไดทําการสอนตามแผนการสอนที่กําหนดไว มกีารนิเทศการสอน
โดยหวัหนาแผนก หวัหนาฝายวิชาการ และหัวหนาสาขาวิชาสามัญ ไดจดัโครงการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  การสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ไดแก  โครงการ
วันวิชาการ   กิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความวันแม  กิจกรรมวันคริสตมาส  การเขารวมการแขงขันประกวด
รองเพลงไทยลูกทุง  เปนตน  โรงเรียนไดใชหองปฏิบตัิการทางภาษาชั้น 4 อาคารบอสโก เพื่อการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ  
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  

   ผูเรียนที่มีทักษะดานการฟง  การอาน  การเขียนและการสนทนา    ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  
เพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  ตามสาขาวิชา  สาขางาน  ตามชั้นป  มีดังนี้  
ระดับ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  สาขางานเครื่องมือกล  
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวช.ปที่ 2  รอยละ 100 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 100  รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
    สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส      สาขางานไฟฟากําลัง  
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวช.ปที่ 2  รอยละ 100 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 100  รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
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    สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต   
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวช.ปที่ 2  รอยละ 100 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 100  รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
    สาขาวิชาการพิมพ    สาขางานพิมพ ทุกชั้นป   รอยละ 100 
     ปวช.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวช.ปที่ 2  รอยละ 100 
     ปวช.ปที่ 3 รอยละ 100  รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
    รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน ทุกชั้นป       รอยละ 100 
ระดับ ปวส.  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต   
     ปวส.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวส.ปที่ 2  รอยละ 100 
     รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
   สาขาวิชาไฟฟากําลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟา   
     ปวส.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวส.ปที่ 2  รอยละ 100  
     รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
   สาขาวิชาเครื่องกล   สาขางานเทคนิคยานยนต   
     ปวส.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวส.ปที่ 2  รอยละ 100 
     รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
   สาขาวิชาการพิมพ  สาขางานพิมพ   
     ปวส.ปที่ 1  รอยละ 100  ปวส.ปที่ 2  รอยละ 100 
     รวมทุกชั้นป รอยละ 100 
   รวมทุกสาขาวชิา  สาขางาน  ทุกชั้นป      รอยละ 100 
   ผูเรียนทั้งหมดที่มีทักษะดานการฟง   การอาน   การเขียน   และการสนทนา    ภาษาไทยและภาษาตาง 
ประเทศเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม   รอยละ 100  อยูในระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและ 

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม
ความตระหนกั  (Awareness)  
  ฝายวิชาการ ไดจดัแผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยจัดใหมีการเรยีนการ
สอนรายวิชา คอมพิวเตอร (เสริม) เพิ่มเตมิจากหลักสูตรทุกภาคเรียน ทุกชั้นป  และสงเสริมใหครูผูสอนจัดการเรียน
การสอน โดยใหผูเรียนประยุกตเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติ งานวิชาชีพ  
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ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ไดดําเนนิการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร (เสริม) ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา
ทุกชั้นป  สัปดาหละ  2  คาบ  ครูผูสอนจัดทําแผนการจดัการเรียนรูโดยการประยกุตเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ ไดแก คอมพิวเตอรและสื่อทางอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ  จัดทําโครงการอบรมคอมพิวเตอร 
40 ช่ัวโมง เพือ่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีทักษะการใชคอมพิวเตอรโดยตรง  การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพผูเรียนได
ใชเทคโนโลยตีางๆ  ตามสาขาวิชา  ไดแก  การเขียนแบบดวยคอมพวิเตอร    การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดาน   
การพิมพ   เปนตน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
   รอยละของผูเรียนที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพ     ได
อยางเหมาะสม มีผลการเรียนตั้งแตระดับ 2 ขึ้นไป  มีดังนี้ 
ระดับ ปวช.  ปวช.ปที่ 1  ทกุสาขาวิชา        รอยละ  100    ปวช.ปที่ 2 ทุกสาขาวิชา   รอยละ 100 
    ปวช.ปที่ 3  ทกุสาขาวิชา รอยละ 100   รวมทุกชั้นป   รอยละ 100 
ระดับ ปวส.  ปวส.ปที่ 1  ทุกสาขาวิชา        รอยละ  100    ปวส.ปที่ 2 ทุกสาขาวิชา   รอยละ 100 
    รวมทุกชั้นป   รอยละ 100 
    ผูเรียนทั้งหมดที่สามารถใชความรูและเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา      และปฏิบัติงานวิชาชีพ     
รอยละ 100   อยูในระดับ ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี6 รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสม

และมีมนษุยสมัพันธที่ดี
ความตระหนกั  (Awareness)  
    โรงเรียนมีนโยบายปลูกฝงเยาวชนใหยึดมัน่ในคณุธรรม  ประพฤติตนเปนคนดี  รูจักชวยเหลือ
เพื่อนมนษุยโดยไมเรียกรองสิ่งตอบแทน   กําหนดพนัธกิจและเปาหมายเสริมสรางพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมในบรรยากาศการอบรมดวยระบบปองกัน (Preventive System)  คือ เหตุผล  ศาสนา  และความรักใจด ี 
โดยใหครูผูสอน  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูในแตละรายวิชา  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดงีาม 
เชน การแตงกาย  การไมเกีย่วของกับยาเสพติด  ความรับผิดชอบ  ความมีวนิัย  ความซื่อสัตย  ความเมตตากรุณา  
ความขยันอดทนและบุคลิกภาพที่เหมาะสมใหกับผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจดัขึ้น เชน 
กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา   โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม   กิจกรรมชมรม   การแขงขันกีฬาตางๆ  ฯลฯ  
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรจัดทําแบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ
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ในระดบั ปวส.   ฝายกิจการนักเรียน นกัศกึษา จึงจัดทําแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน โดยใหครูที่ปรึกษา และครู
ฝายฝกปฏิบัติเปนผูประเมินนักเรียนในดานตางๆ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ครูผูสอนทุกรายวิชามกีารบูรณาการดานคณุธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  จัดกิจกรรมพบครู
ที่ปรึกษา  โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม   กจิกรรมชมรม  การแขงขันกีฬาประเพณสัีมพันธ   กีฬาสีภายใน  มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ    มีการประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนเปนรายบุคคลทุกภาคเรียน ใชแบบ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีด่ีงามในวิชาชพี โดยใหครูทีป่รึกษาและครฝูายฝกปฏิบัติเปน      ผูประเมิน
พฤติกรรมทั้ง 3 ดานไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม  ดานบุคลิกภาพและดานมนษุยสัมพันธ 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ผูเรียนทั้งหมดที่มีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมทีด่ีงามในวิชาชพี มีบุคลิกภาพและมีมนษุย
สัมพันธที่ดี   ระดับ ปวช. รอยละ  87.86  ระดับ ปวส. รอยละ 86.93 

  รวมทุกสาขาวชิา  ทุกชั้นป รอยละ 87.59     อยูในระดับ ดี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ความตระหนกั  (Awareness)  
    ฝายวิชาการ  กําหนดใหสาขาวิชา/สาขางาน วเิคราะหหลักสูตร  ปรับแผนการเรียน  วางแผนการ
จัดการเรียนรู  จัดตารางเรียนที่เหมาะสม  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใหเหมาะสม
กับผูเรียน และจากผลการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2552  มีขอเสนอแนะวา ควรจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และลดจํานวนนักเรยีนที่ออกกลางคัน  โรงเรียนจงึจัด
โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน ดังนี้  กิจกรรมนิเทศการสอน  การ
ประเมินผลอาจารยผูสอนทุกรายวิชา   กจิกรรมพบครูที่ปรึกษา   โครงการเรียนซอมเสริม     โครงการเรียนซอม
เสริมพิเศษสําหรับนักเรยีนที่ยังไมผานเกณฑการจบหลกัสูตร 
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ครูผูสอนทุกรายวิชา ไดจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย   มีการประเมินผลตามสภาพจริง   มกีาร
ดําเนินการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน โดยการเรยีนซอมเสริม โครงการเรียนซอมเสริมพิเศษ สําหรับนักเรยีน ปวช. 
ป 3 ทุกสาขาวชิา ในระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน 2554    
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ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
   ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  ทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา   ไดผล   รอยละ 58.51    อยูในระดับ ปรับปรงุ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   
ความตระหนกั  (Awareness)  
    ฝายวิชาการ  กําหนดใหสาขาวิชา/สาขางาน วเิคราะหหลักสูตร  ปรับแผนการเรียน  วางแผนการ
จัดการเรียนรู  จัดตารางเรียนที่เหมาะสม  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบใหเหมาะสม
กับผูเรียน และจากผลการตรวจประเมนิคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2552  มีขอเสนอแนะวา ควรจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และลดจาํนวนนักเรยีนที่ออกกลางคัน   ฝายวิชาการ    
จึงไดกําหนดแนวทางสงเสริมการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน ดังนี้  จัดกิจกรรมนิเทศการสอน  การประเมินผล
อาจารยผูสอนทุกรายวิชา   กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา   โครงการเรียนซอมเสริม     โครงการเรียนซอมเสริมพิเศษ
สําหรับนักเรียนที่ยังไมผานเกณฑการ       จบหลักสูตร 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ครูผูสอนทุกรายวิชา ไดจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการประเมนิผลตามสภาพจริง  มีการพบ
ครูที่ปรึกษาเพือ่ติดตามการเรยีนของนักศกึษา   มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยกรณวีนัหยดุหรือเวลาเรียนไม
เพียงพอ   มกีารเปดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน และซอมเสริมรายวิชากิจกรรม ชวงปดภาคเรียน   
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
   ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง      ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา   ไดผล   รอยละ 55.19    อยูในระดับ ปรับปรงุ  
 
ตัวบงชี้ท่ี 9 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดวางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ปพ.ศ. 2545   ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหผูสอนจัดรูปแบบการเรียน เพือ่เนนทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กําหนดใหเรียนทฤษฎี 1 
สัปดาห และฝกปฏิบัติงาน 1 สัปดาห สลับกันไป มกีารประสานงานกับศึกษานิเทศกของ สอศ. จัดหาขอสอบ
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มาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ    และทุกสาขาวิชา    มีการกําหนดแผนงานในปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  ของงานวัดผลและประเมินผลเพื่อจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน ปวช. ช้ัน 
ปที่ 3     มีการกระตุนใหผูเรยีนมีความตระหนักและเกิดการพัฒนาตนเองในการเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชพี
จากการกจิกรรมพบครูที่ปรึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ฝายวิชาการ   จัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู    ความสามารถ           และเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  มีการจัดสอนเสริมใหกับผูเรียนที่เรียนออน  ครูที่ปรึกษาและหวัหนาสาขาวิชา  ช้ีแจงใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ  และดาํเนินการจัดสอบมาตรฐานวชิาชีพสําหรับนักเรียน ปวช.ช้ัน    
ปที่ 3 ทุกสาขาวิชา  โดยจัดการสอบในตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2553    
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตร ทุกสาขาวิชา    ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ    
รอยละ 82.89    อยูในระดับ  ดี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ที่ผานการประเมินมาตรฐาน 

วิชาชีพ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดวางแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ประกาศนยีบัตรวชิาชีพ ปพ.ศ. 2545   ปรับปรุง 
พ.ศ. 2546 โดยกําหนดใหผูสอนจัดรูปแบบการเรียน เพือ่เนนทางดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กําหนดใหเรียนทฤษฎี 1 
สัปดาห และฝกปฏิบัติงาน 1 สัปดาห สลับกันไป มกีารประสานงานกับศึกษานิเทศกของ สอศ. จัดหาขอสอบ
มาตรฐานวิชาชีพทุกระดับ    และทุกสาขาวิชา    มีการกําหนดแผนงานในปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายวิชาการ  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2553  ของงานวัดผลและประเมินผลเพื่อจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน ปวส.ช้ัน  
ปที่ 2     มีการกระตุนใหผูเรยีนมีความตระหนักและเกิดการพัฒนาตนเองในการเขารับการประเมินมาตรฐานวิชาชพี
จากการกจิกรรมพบครูที่ปรึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  ฝายวิชาการ   จัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาผูเรียนใหมีความรู    ความสามารถ           และเกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  มีการจัดสอนเสริมใหกับผูเรียนที่เรียนออน  ครูที่ปรึกษาและหวัหนาสาขาวิชา  ช้ีแจงใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญของการประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ  และดาํเนินการจัดสอบมาตรฐานวชิาชีพสําหรับนักเรียน ปวส.ช้ัน    
ปที่ 2   ทุกสาขาวิชา  โดยจดัการสอบในตารางสอบปลายภาคเรยีนที่  2  ปการศึกษา 2553    
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ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรชั้นสูง ทุกสาขาวิชา ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   
รอยละ 80.71   อยูในระดับ  ดี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาตอ 

ภายใน 1 ป
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาของคณะกรรมการผูตรวจประเมนิภายนอก สมศ. 
ไดใหขอเสนอแนะวา งานแนะแนวของโรงเรียน ควรศึกษาหาวิธีการติดตามรวบรวมขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา
เกี่ยวกับการไดงานทําและอื่นๆ ใหครบทกุคน  อาจจะขอความรวมมือจากสมาคมศิษยเกา หรือการสรางแรงจูงใจให
รางวัลสําหรับผูใหขอมูลโดยวิธีการจับฉลากในวันสําคญัของโรงเรียน   งานแนะแนวไดจดัทําแผนงานแนะแนว  
เพื่อทําหนาทีแ่นะแนวการศึกษา  แนะแนวอาชีพ  และการติดตามผูสําเร็จการศึกษา  
 

ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการจดักจิกรรม/โครงการตางๆ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนผูเรียน  ไดแก  การแนะแนว
อาชีพและศึกษาตอ  การหาแหลงทํางานและศึกษาตอ   การประชาสัมพันธตําแหนงงานตางๆ  ที่สถานประกอบการ
มีหนังสือประกาศรับสมัครงาน  โครงการอบรมวิธีการสมัครงาน   การอบรมแบงปนประสบการณจากศษิยเการุนพี่
ดอนบอสโกที่ประสบความสําเร็จในชีวติโครงการปจฉิมนิเทศ สําหรับผูที่จะสําเร็จการศึกษา   มีการติดตามผูเรียนที่
สําเร็จการศึกษาโดยการสงแบบสอบถามใหกับนักเรยีน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2552  เพื่อให
นักเรียนตอบกลับทางไปรษณียบัตร   มีการสัมภาษณและเก็บบนัทึกขอมูลนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาในวันที่
มารับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและใบประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ    และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสงู      
ทุกสาขาวิชา ที่ไดงานทําในสถานประกอบการ  ประกอบอาชีพอิสระและศกึษาตอภายใน 1 ป   รอยละ 69.93        
อยูในระดับ ดี  
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ตัวบงชี้ท่ี 12  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ความตระหนกั  (Awareness)  
   งานแนะแนว ไดวางแผนงานแนะแนว และการติดตามผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานในสถานประกอบการ
เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากสถานประกอบการ มาวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา ในปการศกึษา
ตอไป 
 

ความพยายาม (Attempt)   
    งานแนะแนวไดดําเนนิการจดักิจกรรม/โครงการตางๆ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนผูเรียน  ไดแก  การ
แนะแนวอาชพีและศึกษาตอ    การหาแหลงทํางานและศึกษาตอ   การประชาสัมพันธตําแหนงงานตางๆ  ที่สถาน
ประกอบการมหีนังสือประกาศรับสมัครงาน  โครงการอบรมวิธีการสมัครงาน   การอบรมแบงปนประสบการณจาก
ศิษยเกาดอนบอสโกที่ประสบความสําเร็จในชีวิตโครงการปจฉิมนิเทศ สําหรับผูที่จะสําเร็จการศึกษา   มีการติดตาม
ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาโดยการสงแบบสอบถามใหกับนักเรียน นกัศึกษา ที่จบการศึกษาในปการศึกษา 2552  
เพื่อใหนักเรยีนตอบกลับทางไปรษณยีบัตร   สําหรับสถานประกอบการที่ผูสําเร็จการศึกษาทํางานอยู  ไดประเมิน
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาและจัดสงเอกสารแบบประเมินกลับมาที่โรงเรียน
ทางไปรษณยี 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคดานความรูวิชาชีพ  
ดานความสามารถในการปฏิบัติงานและดานบุคลิกภาพ เจตคติในวิชาชพี  เฉล่ียโดยรวม  3.51  อยูในระดับ พอใช 
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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 78.59    แฟมที่ 1 

2. รอยละของผูเรียนที่ไดรับ
การเทียบโอนผลการเรียนรู

     
 

3.รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
มาใชแกปญหาในการปฏิบัต ิ
งานอาชีพอยางเปนระบบ

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมที่ 3 

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

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมที่ 4 

5.รอยละของผูเรียนที่มีความ 
สามารถใชความรูและ
เทคโนโลยีที่จาํเปนในการ 
ศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมที่ 5 

6.รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม  ที่
ดีงามในวิชาชพีมีบุคลิกภาพ ที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธ
ที่ดี

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 87.59    แฟมที่ 6 
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ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ  

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 58.51    แฟมที่ 7 

8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพช้ันสูง  

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 55.19    แฟมที่ 8 

9.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพที่ผานการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 82.89    แฟมที่ 9 

10.รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง
ที่ผานการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ

ดี   มากกวารอยละ 74 
พอใช   รอยละ 60-74 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 80.71    แฟมที่ 10 

11.รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบ การ/ประกอบอาชีพ
อิสระและศึกษาตอภายใน 1 ป

ดี   มากกวารอยละ 59 
พอใช   รอยละ 50-59 

ปรับปรงุนอยกวารอยละ 50 
รอยละ 69.93    แฟมที่ 11 

12.ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา

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

เฉล่ีย 3.51    แฟมที่ 12 
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มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 13   รอยละหลักสตูรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพ  
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะคณะกรรมการผูตรวจประเมินภายนอกของ สมศ. รอบสอง  โรงเรียนควรดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะอยางแทจริง โดยความรวมมือกับสถานประกอบการที่อยูใน
ภาคอุตสาหกรรม และควรดาํเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนหลักสูตรที่สรางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถตรง
ตามความตองการแรงงานของสถานประกอบการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน   โรงเรียนไดกําหนดเปนพันธกจิของ
โรงเรียนในแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระยะ 3  ป ใหมีการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดย
รวมมือกับสถานประกอบการจัดหลักสูตรใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการ  และมอบหมายใหฝาย
วิชาการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ   ฝายวิชาการมกีารจัดทําแผนงานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยจัดให
ครูผูสอนเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ ครบทุกรายวิชา 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการใหผูสอนเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบฐานสมรรถนะ  ทุกรายวิชา  ทุก
สาขาวิชา  เพื่อใชในการเรียนการสอนปการศึกษา 2554     โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัติ  โดยจัดสลับกนัอยางละ 1 สัปดาห เพื่อใหผูเรียนไดมีทกัษะวิชาชีพตามสมรรถนะของหลักสูตรแตละ
สาขาวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  รายวิชาที่มีผลการพัฒนาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพครบทั้ง 4 ขอ   ไดผล รอยละ 100
อยูในระดับ  ด ี    
 
ตัวบงชี้ท่ี 14   รอยละของแผนการจัดการเรยีนรูแบบบูรณาการ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนสงเสริมใหครูผูสอนทุกคนจดัทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม 
และบูรณาการความรูจากรายวิชาตางๆ  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ   ฝายวิชาการไดมีการกําหนดใหบุคลากรทําหนาที่
ตรวจการเขยีนแผนการจดัการเรียนรู   รายงานผลการจัดการเรียนรูตามแผนการจดัการเรียนรู  มีการนิเทศการสอน  
ประเมินผลการสอน  และนาํผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  กําหนดใหมกีารจัดกจิกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่   การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ   
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ความพยายาม (Attempt)   
   ครูผูสอน จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชา ทุกสาขาวิชา ในระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ  จํานวน 116  รายวิชา  และระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 100 รายวิชา       มีการตรวจสอบ
และประเมนิการเขียนแผนการจัดการเรียนรู   ตรวจสอบบันทึกการสอน     จดับุคลากรที่มีความรูและประสบการณ
ในการสอนเปนผูนิเทศการสอน  มีการประเมินผลการสอนของครูผูสอนโดยนักเรียน นักศกึษาทุกภาคเรียน ทุก
รายวิชามีการนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรยีนรู    มีการจดักิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่คือ โครงการ
ทัศนศึกษาเชงิวัฒนธรรม    โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   โครงการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการตามสาขาวิชาตางๆ ทั้งในระดบั ปวช. และ ปวส. เชน บริษัท แล็บเทค เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด    บริษทั 
ซีลพรีซีช่ัน จํากัด  บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด  บริษัท Machine Tech จํากัด   บริษัท ไทยยามาฮา
มอเตอร จํากัด  บริษัท มารซัน จํากัด  บริษทั ศิริวัฒนา อินเตอรพร้ิน จาํกัด  บริษัท ซีพีไอ อินเตอรพร้ิน จํากัด  บริษัท 
คอนติเนนตัลบรรจุภัณฑ (ไทยแลนด) จํากัด  บริษัท สายไฟฟาไทย-ยาซากิ จํากดั  บริษัท ถิรไทย จํากัด (มหาชน)  
โรงไฟฟาบางปะกง  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด   การไฟฟานครหลวง(เพลินจิต)  บริษัท TPN Flex 
Pack จํากัด 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  รายวิชาที่มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  รอยละ 100  อยูในระดับ ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 15   ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการ  มุงมั่นพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้     จึงกําหนดการประเมินผลการ
สอนของครูผูสอนไวในแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553  โดยกําหนดประเมนิครูผูสอนทุกภาคเรียน   ทกุราย 
วิชาและทกุสาขาวิชา  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี และระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ   ไดดําเนินการประเมินผลการสอนของครูผูสอนในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน     
แตละภาคเรียน  โดยกําหนดหัวขอการประเมิน 12 หวัขอคือ การวางตวัของครูผูสอน  การชี้แจงวธีิการเรียนและการ
ประเมินผล  การเขาสอนเต็มเวลาที่กําหนด  มีความรูความชํานาญในวชิาที่สอน  ความตั้งใจในการสอน  การลําดับ
เนื้อหา  การใชส่ือ อุปกรณการสอน  การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็  มีการวดัและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง   การควบคุมพฤติกรรมของผูเรียน  และความพึงพอใจตอการเรียนรายวิชาของผูเรียน  โดยทําการ
ประเมินผลการสอนของครูผูสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี   รายวิชาสามัญ 
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ทุกชั้นป  จํานวน  16 รายวชิา  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ทุกชั้นป  จํานวน 12 รายวิชา   สาขาวิชาไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส ทุกชั้นป จํานวน 11 รายวิชา   สาขาวิชาเครื่องกล ทุกชั้นป จํานวน  14 รายวชิา   และสาขาการ
พิมพ  ทุกชั้นป  จํานวน 14 รายวิชา      ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  จํานวน  
33 รายวิชา   สาขาวิชาไฟฟากําลัง   จํานวน  31 รายวิชา   สาขาวิชาเครื่องกล  จํานวน 30 รายวิชา  และสาขาวิชาการ
พิมพ  จํานวน  22 รายวิชา 
   ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2553  ระดับประกาศนยีบัตรวชิาชีพ   รายวชิาสามัญ ทุกชั้นป  จํานวน  17 
รายวิชา  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง ทุกชั้นป  จํานวน 14 รายวิชา   สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส    
ทุกชั้นป จํานวน 13 รายวิชา   สาขาวิชาเครื่องกล ทุกชั้นป จํานวน  15 รายวิชา   และสาขาการพิมพ  ทุกชัน้ป  
จํานวน 16 รายวิชา      ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง   สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  จํานวน  23 รายวิชา   
สาขาวิชาไฟฟากําลัง   จํานวน  24 รายวิชา   สาขาวิชาเครือ่งกล  จํานวน 21 รายวิชา  และสาขาวิชาการพิมพ  จํานวน  
22 รายวิชา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน  มีดังนี้ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 
  รายวิชาสามัญ    จํานวน 23 รายวิชา      ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.15 
  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  จํานวน 26  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.31 
  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     จํานวน 24  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.20 
  สาขาวิชาเครื่องกล จํานวน 29  รายวิชา  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.18 
  สาขาวิชาการพิมพ จํานวน 30 รายวิชา  ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.08 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง 
  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม   จํานวน 56  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.32 
  สาขาวิชาไฟฟากําลัง       จํานวน 55  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.41 
  สาขาวิชาเครื่องกล  จํานวน 51  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.37 
  สาขาวิชาการพิมพ  จํานวน 44  รายวิชา ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย   4.38 
 
 ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนเฉลี่ยโดยรวม  4.26  อยูในระดับ  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี16 รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณ สําหรับการจัดการเรียนการสอน
อยางเหมาะสม

ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนกําหนดใหทุกแผนก/ฝาย จดัทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553  โดยกําหนดแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณในการดําเนนิงาน  เพื่อใหสามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และจากขอเสนอแนะของผูตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ใหขอเสนอแนะวา ควรจัดทําโครงการจัดซื้อครุภัณฑและ
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจ/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ใช   แต
ละแผนก/ฝายไดกําหนดใหมีการประเมินความพึงพอใจ/ความเพยีงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ ที่ใชปการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ทุกแผนก/ฝาย  ไดดําเนนิการจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป 2553  มกีารกําหนดแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณตางๆ  เชน  การจัดวัสดุฝก  งบสนับสนุนการจัดทําโครงงาน  ส่ิงประดษิฐ  นวัตกรรม การ
วิจัย  การบริการวิชาชีพสูชุมชนและทองถ่ิน  โดยคํานึงถึงจํานวนผูเรียนในแตละสาขาวิชา  รายวิชาที่จัดการเรยีนการ
สอน  การฝกทักษะปฏิบัตจิริงในโรงฝกงานแตละสาขาวชิา     
   จากแผนปฏิบตัิการประจําป   โรงเรียนไดกําหนดแนวทางในการบรหิารงบประมาณเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส  ชัดเจน  และสามารถตรวจสอบได  โดยจัดทําใบเบิกคาใชจายในโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามงบประมาณ
ที่ไดรับ  มีการเซ็นอนุมัติรับทราบตามลําดับชั้น   จากผูที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   หวัหนาแผนก/ฝาย  
ผูอํานวยการ  และผูจัดการโรงเรียน ซ่ึงทําหนาที่เปนเหรัญญิกเปนผูจายเงิน และทําประเมินความพึงพอใจ/ความ
เพียงพอ/ความเหมาะสมของครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่ใช 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  งบประมาณทีโ่รงเรียนจัดซือ้วัสดุฝก อุปกรณสําหรับจัดการเรียนการสอนตองบดําเนนิการทั้งหมด 
รอยละ 25.88   อยูในระดับ  ดี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 17    ระดับความเหมาะสมและเพยีงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนมุงมัน่ใหความสําคัญในการจดัการเรียนการสอนดานคอมพวิเตอร  โดยมอบหมายใหฝาย
วิชาการจดัแผนการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรทุกภาคเรียน  ครูที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอนรายวิชาทีใ่ช
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เครื่องคอมพิวเตอรรวมกันวางแผนจัดตารางการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จัดระบบการใชหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  วางแผนการบํารุงรักษา  การซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร   
 

ความพยายาม (Attempt) 
   ฝายวิชาการ ไดดําเนนิการจดัการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา  ทุกชั้นป
โดยจัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 1 หอง   ประกอบดวยคอมพิวเตอร จํานวน 49 เครื่อง  มีการจัดตาราง
เพื่อใหผูเรยีนทุกสาขาวิชา เขาใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในแตละครั้ง  ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  ผูเรียนที่
ใชคอมพิวเตอรในแตละครั้งทุกสาขาวิชาเฉลี่ย 36.25 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เฉล่ีย 25.25 คน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement) 
  จํานวนผูเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในแตละครั้งของการเรียนในรายวชิาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร
0.68  คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง    อยูในระดับ ด ี   
  
ตัวบงชี้ท่ี 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ หองเรียน  หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 

พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรจัดทําเอกสารหลักฐานบันทึกการใชอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัตกิารและโรงฝกงาน  
โรงเรียนไดใหความสําคัญในการจัดอาคารเรียน  โรงฝกงานและสถานที่ตางๆ ภายในโรงเรียน โดยแบงหนาทีค่วาม
รับผิดชอบใหฝายวิชาการ กาํหนดวางแผนการใชหองเรยีน หองปฏิบัตกิาร  หองสมดุ ตารางการใชหองเรียนตางๆ  
ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและรายวิชาที่เรียน   แตงตั้งครูปฏิบัติหนาที่ในงานอาคารสถานที่  กําหนดแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ในการจดับรรยากาศของสถานที่ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ดูแลบํารุงรักษา ซอมแซม และ
สงเสริมใหผูเรียนชวยกนัดแูลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของหองเรียน  สําหรับโรงฝกงาน  พื้นที่
ฝกปฏิบัติงาน ใหฝายฝกปฏิบัติเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดแผนงานการใชสถานที่และจัดบรรยากาศของสถานที่
โรงฝกงานและพื้นที่ฝกปฏบิัติใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุด  ไดแก โรงฝกงานชางกลโรงงาน  ชางเชื่อม  ชาง
ยนต  ชางไฟฟาและชางพิมพ   
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ไดดําเนินการจัดหองเรยีนและตารางการใชหองเรียน  หองปฏิบัตกิาร หองสมดุ ให
สอดคลองกับสาขาวิชาและรายวิชาตามตารางการเรียนการสอนที่จัดขึ้นทั้ง 2 ภาคเรียน   โดยประสานงานกับงาน
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อาคารสถานที่เพื่อจัดกจิกรรมตางๆ  มีการดูแลบํารุงรักษา  ซอมแซมครุภัณฑ และสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การใชอาคารเรียนโดยจัดตารางทําความสะอาดหองเรยีน หองปฏิบัตกิารทุกวนัหลังเลิกเรียน 
   ฝายฝกปฏิบัติ    ดําเนินการจัดสถานที่โรงฝกงานและพื้นที่ฝกปฏิบัติใหมีความเหมาะสม แบงพื้นที่
สวนของการฝกและสวนของการทํางานบริการงานลูกคา ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกดิ
ประโยชนสูงสุด  มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม  การซอมบํารุงรักษาครุภัณฑ  มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑใหมๆ ของ
สาขาวิชา/สาขางาน ใหเพียงพอและมีความทันสมัย  โดยมีการบนัทกึการใชอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัตกิาร
และโรงฝกงาน ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน พืน้ที่
ฝกปฏิบัติงาน  ปฏิบัติไดครบทุกขอ   อยูในระดับ ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 19   ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนยวิทยบริการใหเหมาะสมกับวิชาที่เรียน     มีบรรยากาศที่เอื้อตอ 

การเรียนรู  และเกดิประโยชนสูงสุด
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการ  กําหนดใหงานหองสมุดเปนหนวยงานทีรั่บผิดชอบศูนยวิทยบริการหรือหองสมุดของ
โรงเรียน   มีครูผูรับผิดชอบที่ชัดเจน   กําหนดแผนงานพัฒนาหองสมดุใหเปนแหลงเรียนรู  ทัง้จากหนังสือตําราหรือ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ   สนับสนุนสงเสริมใหมีการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร     เพื่อการสืบคนทาง 
Internet  เพียงพอตอการใชงานของนักเรียน นักศกึษา    
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ดาํเนินการจัดซือ้หนังสือดานวิชาการตามสาขาวิชา/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.   มีการปรับปรุงพัฒนาหองสมุดโดยจดัเครื่องคอมพิวเตอรเพือ่การ
สืบคนทาง Internet  จํานวน 10  เครื่อง  และจัดบรรยากาศหองสมุดใหเอื้อตอการเรียนรู 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ความเหมาะสมในการจดัศูนยวิทยบริการ  ปฏิบตัิครบทุกขอ  อยูในระดบั ดี 
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ตัวบงชี้ท่ี  20   ระดับความเหมาะสมในการจัดใหมีครุภณัฑ และอุปกรณ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอน ไดแก ฝายวิชาการและ
ฝายฝกปฏิบัติ  จัดทําแผนงาน/โครงการจดัซื้อ/จัดหาครภุัณฑและอุปกรณการเรยีนใหมีความเพียงพอ เหมาะสมใน
การใชงาน  มีความทันสมัย และมปีระสิทธิภาพในการใชงานที่สามารถตอบสนองการใชงานของผูใชไดอยาง
เหมาะสมในสาขาวิชา/สาขางาน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ ดาํเนินการจัดซือ้ครุภัณฑและอุปกรณการเรยีนตามสาขาวชิา/สาขางาน  มีการติดตั้งเครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร  ติดตั้งเครื่องเสียงในหองเรียน  จัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับครูผูสอน 
   ฝายฝกปฏิบัติ  ไดจดัซื้อครุภัณฑและอุปกรณการเรียน เพือ่ใชในการเรียนการสอนและโรงฝกงานตางๆ 
ไดแก LCD Projector จํานวน 1 เครื่อง   DLP Projector จํานวน 2 เครื่อง   DVD Player จํานวน 2 เครื่อง  เครื่อง
คอมพิวเตอร จํานวน 49 เครื่อง   Monitor LCD Samsung 18.5” จํานวน 50 เครื่อง   เครื่องเลื่อย AMADA จํานวน 1 
เครื่อง   Control  Simulator Module For CNC Machine จํานวน 4 ชุด   เครื่องบากมุม AMADA จํานวน 1 เครื่อง  
เครื่องหอพลาสติก  จํานวน 1 เครื่อง  iMac 21.5”  จํานวน 3 เครื่อง   Mac Pro  15”  จํานวน 1 เครื่อง 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ความเหมาะสมในการจดัใหมีครุภัณฑและอุปกรณ  ปฏิบตัิได 3 ขอ  อยูในระดบั ปรับปรุง 
 
ตัวบงชี้ท่ี 21   ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภยั ของสภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ 

การเรียนรู ในสาขาวิชา/สาขางาน
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนสนับสนุน สงเสริมใหฝายวิชาการ  งานอาคารสถานที่และฝายฝกปฏิบัติ  ดาํเนินการจัดระบบ
ความปลอดภยัของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งภายใน ภายนอกหองเรียน ไดแก  การพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่อาคาร  การใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องจักร  การจัดระบบแสงสวาง การถายเทอากาศ  การจัด
พื้นที่ช้ันเรียน  หองปฏิบัติการ  ระบบปองกันอัคคีภยั  โดยใหบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนมีสวนรวมดําเนนิการ
ตามเกณฑที่ตวับงชี้กําหนด 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ทุกสาขาวิชา/สาขางาน  ดําเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน  มี
การดําเนนิการจัดทํา พัฒนา ปรับปรุงตามเกณฑตัวบงชี้ที่กําหนด โดยจัดทําปายแสดงคําเตือนความปลอดภยั  
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อุปกรณปองกนัอัคคีภัย  ปายแสดงขั้นตอนการใชอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  มสีถานที่และจดัเก็บวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือ ฯลฯ  จัดอุปกรณและเวชภัณฑปฐมพยาบาลเบือ้งตนใหกับสาขาวิชา/สาขางานตางๆ 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  สาขางานที่จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกไดอยางมี
คุณภาพ   จํานวน 8 สาขาวิชา/สาขางาน   คิดเปนรอยละ 100   อยูในระดบั ดี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 22    รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ทีรั่บผิดชอบ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะจขากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน มีขอเสนอแนะวา ควรจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาดานวิชาชพีและหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 
ฝายบุคลากรจัดทําแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาในวิชาชพีที่สอนหรือตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ  โดยกําหนดจดัโครงการ/กิจกรรมตางๆ คือ โครงการอบรมสัมมนาเปดปการศึกษา  โครงการสงครู
และบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงานที่หนวยงานภาครฐัและเอกชนจดัขึ้น  โครงการจัดอบรมสัมมนา
ทางวิชาการใหกับบุคลากรในโรงเรียน   โครงการสงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับทีสู่งขึ้น 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายบุคลากร ไดดําเนนิการจดัโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ไดแก  การจัดอบรมสัมมนา
เปดปการศึกษา  อบรมบุคลากรใหม  สงครูใหมเขารับการอบรมระบบปองกันแบบซาเลเซียน   โครงการอบรม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน    โครงการศึกษาดูงานดานการศึกษานอกสถานที่     การอบรมพัฒนา
ครูผูสอน และการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสาขาวิชาตางๆ   
   บุคลากรของโรงเรียนไดเขารับการฝกอบรม  ประชุมสัมมนาที่ตรงกบัสายงานหรือหนาที่ที่รับผิดชอบ
โดยเขารวมกบัหนวยงานภายนอกทั้งภาครฐัและเอกชนจดัขึ้น     
   บุคลากรในระดับตางๆ  ไดเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง และระดับปริญญาตรี  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ครูและบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือตามหนาที่ที่รับผิดชอบ    
คิดเปนรอยละ 57.41   อยูในระดับ ปรับปรงุ  
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ตัวบงชี้ท่ี 23   จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนมีนโยบายจดัการศกึษาชวยเหลือเยาวชนที่ยากจน กําพรา ดอยโอกาสและผูพิการทางการ     
ไดยนิ  ฝายวชิาการจึงจัดทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ  ในการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  วัสด ุ  อุปกรณ  
เครื่องมือ เครื่องจักร และอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอก  เพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ   
 

ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการระดมทรัพยากรบุคคล  เงิน  วัสด ุอุปกรณ  เครื่องมือ เครื่องจักร และอ่ืนๆ  จาก
แหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  การจัดโครงการ/
กิจกรรมระดมทรัพยากรดานเงิน ไดแก  โครงการรวมกับสมาคมศิษยเกาดอนบอสโก เชน แรลลี่การกุศล  กอลฟการ
กุศล  โบวลิงการกุศล   งานนัดพบลูกพอบอสโก    โครงการรวมกับสมาคมผูปกครองและครูฯ เชน  ผาปาเพื่อ
การศึกษา   เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพดอนบอสโกมินิมาราธอน    การรับบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือการศึกษา  โครงการ/
กิจกรรมระดมทรัพยากรบุคคลมาเปนวิทยากรใหความรูแกผูเรียน เชน การอบรมดานวิชาการและวิชาชีพตาม
สาขาวิชา/สาขางาน    การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน   การอบรมพัฒนาบุคลากร   โครงการ/
กิจกรรมระดมทรัพยากรดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร  เชน การรับบริจาคเครื่องมือ เครื่องจักร   การขอ
ความอนุเคราะหสนับสนุนสถานที่ศึกษาดูงานของผูเรียนและบุคลากร 
    โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรภายใน จํานวน 0 คร้ัง  และภายนอก จํานวน 28 คร้ัง  รวม 28 คร้ัง 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  จํานวนครั้งหรอืปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ  จํานวน 28 คร้ัง   อยูในระดับ  ดี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 24 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา     จัดการศึกษาระบบทวภิาค ี

และระบบปกติ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายวิชาการ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ  กําหนดใหมีดาํเนินการจัดทาํโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความ
รวมมือกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อใหการจดัการศึกษาตามหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ทั้งการฝก
ทักษะวิชาชีพและการฝกงานตามสาขาวิชา/สาขางาน 
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ความพยายาม (Attempt)  
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนนิการใหทุกสาขาวิชา/สาขางาน  มีโครงการ/กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรวมกับ
สถานประกอบการ  โดยดําเนินการติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ ไดแก  การศกึษาดูงานในสถาน
ประกอบการตามสาขาวิชา/สาขางาน   การออกฝกงานในสถานประกอบการ  การนิเทศการฝกงานของนักศึกษา 
การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  สถานประกอบการที่มีการจดัการศึกษารวมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบปกติ จํานวน 20 แหง 
อยูในระดับ ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 25 จํานวนคน-ช่ัวโมงของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ิน ที่มีสวนรวมในการพฒันา 

ผูเรียน
ความตระหนกั  (Awareness)  
    จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2552  กรรมการผูตรวจประเมินไดให
ขอเสนอแนะวา ควรเชิญผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ/ภูมิปญญาทองถ่ิน มามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนในการพัฒนา
ผูเรียนระดับ ปวช.  ฝายวิชาการ  ไดจดัทาํแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อดําเนนิการจัดหาผูเชีย่วชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  
หรือภูมิปญญาทองถ่ินเขารวมพัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพใหตรงกับสาขาวิชาชีพใน แตละสาขางาน  รวมทั้งนําผูเรยีน
ไปศึกษาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ  ในหนวยงาน  สถานประกอบการและชมุชน  
 

ความพยายาม (Attempt)  
   สาขาวิชา/สาขางานตางๆ  ไดดําเนนิการเชญิผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิหรือภูมิปญญาทองถ่ินที่ตรงกับ
วิชาชีพ  มาอบรมใหความรูแกผูเรียนตามสาขาวิชา/สาขางานทุกภาคเรียน  และจัดใหผูเรียนออกไปศึกษาดูงาน  
นอกสถานที่ เชน โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ   โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรม  โครงการ
ทัศนศึกษาเชงิอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  จํานวนผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมปิญญาทองถ่ิน  ที่รวมในการพัฒนาผูเรียนทุกสาขางาน 
คิดเปนรอยละ 100  อยูในระดับ ดี   
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ตัวบงชี้ท่ี 26    อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนกําหนดใหฝายบุคลากร   จดัทําแผนงาน/โครงการสรรหาบุคลากรครูผูสอนที่ขาดอยู  ใหตรง
กับแตละสาขาวิชาชีพ และเพียงพอกับจํานวนผูเรียนแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
 

ความพยายาม (Attempt) 
   ฝายบุคลากร  ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับแตละสาขาวิชาชีพ  มาบรรจุเปนครูผูสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัต ิ ใหเพยีงพอกับจํานวนผูเรียนของแตละสาขาวิชา/สาขางาน  โดย
ประสานงานกบัฝายวิชาการ และฝายตางๆ  ที่มีความตองการบุคลากรเพิ่ม  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา/สาขางาน ไดผล 
รอยละ 100    อยูในระดับ ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 27   อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนกําหนดใหฝายบุคลากร   จดัทําแผนงาน/โครงการสรรหาบุคลากรครูผูสอนที่ขาดอยู  ใหตรง
กับแตละสาขาวิชาชีพ และเพียงพอกับจํานวนผูเรียนแตละสาขาวิชา/สาขางาน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายบุคลากร  ไดดําเนินการสรรหาบุคลากรที่ตรงกับแตละสาขาวิชาชีพ  มาบรรจุเปนครูผูสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัต ิ ใหเพยีงพอกับจํานวนผูเรียนของแตละสาขาวิชา/สาขางาน  โดย
ประสานงานกบัฝายวิชาการ และฝายตางๆ  ที่มีความตองการบุคลากรเพิ่ม  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน ไดผล ผูสอน : ผูเรียน     1 : 20.65    อยูในระดบั ดี 
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ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 2 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

13. รอยละหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ  

ดี   มากกวารอยละ 75 
พอใช   รอยละ 60-75 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 60 
รอยละ 100    แฟมที่ 13 

14. รอยละของแผนการ
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ดี   มากกวารอยละ 75 
พอใช   รอยละ 60-75 

ปรับปรงุ  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 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ 10 
(ตองบดําเนนิการทั้งหมด) 

รอยละ 25.88    แฟมที่ 16 

17.ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละ
สาขาวิชา

ดี   1 คนตอ 1 เครื่อง 
พอใช   2 คนตอ 1 เครื่อง 
ปรับปรงุ  3 คนขึ้นไป        

ตอ 1 เครื่อง 

เฉล่ีย 0.68 คน   
ตอ 1 เครื่อง 

   แฟมที่ 17 

18.ระดับความเหมาะสมใน
การจัดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ หองเรียน  หอง
ปฏิบัติ การ โรงฝกงานพื้นที่
ฝกปฏิบัติ งานเหมาะสมกบั
วิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูและเกดิ
ประโยชนสูงสุด

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

ปฏิบัติทุกขอ    แฟมที่ 18 
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ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

19.ระดับความเหมาะสมใน
การจัด ศูนยวิทยบริการให
เหมาะสมกับวชิาที่เรียน มี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียน 
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 ส่ิงอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการ 
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 57.41    แฟมที่ 22 

23.จํานวนครั้งหรือปริมาณ
ในการระดมทรัพยากรจาก
แหลงตางๆทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อ 
สนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดี   25 คร้ังขึ้นไป 
พอใช   20-24 คร้ัง 

ปรับปรงุ  นอยกวา 20 ครั้ง 
28 ครั้ง    แฟมที่ 23 
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ผลการประเมิน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย     
เกณฑการประเมิน 

สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

24.จํานวนสถาน
ประกอบการ ที่มีการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวภิาคี
และระบบปกติ

ดี   20 แหงขึน้ไป 
พอใช   15-19 แหง 

ปรับปรงุ  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 
ปรับปรงุ1 คน:ผูเรียน>30คน 

1: 20.65    แฟมที่ 27 
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มาตรฐานที่ 3    กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี  28   จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรยีนพบครูที่ปรึกษา
ความตระหนกั  (Awareness)  
   คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ไดใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนงานและเอกสาร/
รายงานการพบครูที่ปรึกษา โรงเรียนไดมีคําส่ังแตงตั้งครูที่ปรึกษาตั้งแตตนปการศกึษา  โดยใหฝายกิจการนักเรียน 
นักศึกษา เปนหนวยงานทีก่ํากับ ติดตามการปฏิบัติหนาที่ของครูที่ปรึกษา  มีการกําหนดประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อวาง
แนวทางการดาํเนินงานใหคาํปรึกษา  ปองกัน  แกไข  สงเสริมพัฒนาผูเรียน ตามขอบขายภาระงานของครูที่ปรึกษา  
และจัดตารางใหผูเรียนเขาพบครูที่ปรึกษาเปนประจําและตอเนื่อง    
 

ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการจดัใหผูเรียนพบครูทีป่รึกษา  ทั้งในรูปแบบการพบครูที่ปรึกษาตามอัธยาศัย และ
พบครูที่ปรึกษาในรูปแบบของกิจกรรม Home Room  ซ่ึงผูเรียนพบครูที่ปรึกษาตามตารางที่กําหนดไวทุกสัปดาห 
ตลอดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2   คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี  ทุกวันศกุรคาบเรียนที่ 2 เวลา 09.00-09.45 
น. และระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง  ทุกวันจันทร เวลา 17.00-18.00 น.  เพื่อใหครูที่ปรึกษาติดตามผูเรียนใน
ดานการเรียน  เวลาเรียน  พฤติกรรมและปรึกษาหารือแนวทางการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เชน กิจกรรม
วันไหวครู  กิจกรรมกฬีาส ี  การประชมุผูปกครองและรับผลสอบ  กิจกรรมการแขงขันกีฬาประเพณีสัมพนัธ  
กิจกรรมอวยพรคริสตมาสและปใหม   
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรจดัทําเอกสาร/รายงาน  การจัดใหผูเรียนพบครูทีป่รึกษา   ฝายกิจการนักเรยีน นักศกึษา จึง
กําหนดใหครูที่ปรึกษาบันทกึการเขาพบนกัเรียนเปนประจําทุกครั้ง 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
    จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรยีนทุกสาขาวิชา/สาขางานพบครูที่ปรึกษาตลอดปการศึกษา              
จํานวน 36 คร้ังตอป   อยูในระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 29    จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา  จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการจัดบริการตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียนทัง้หมดในโรงเรียน โดยจดัทาํโครงการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อตรวจหาสารเสพตดิ ส่ิงเสพติดชนิด
รายแรง เชน ยาบา เปนตน 
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ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายกิจการนักเรียน นักศกึษา  ไดดําเนนิการติดตอโรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอรเนชั่นแนล  มา
ใหบริการตรวจสุขภาพประจําป  โดยใหบริการตรวจสขุภาพทั่วไปโดยแพทย   เอ็กซเรยปอด  ตรวจกรุปเลือด  
ตรวจวดัสายตาและตรวจปสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในรางกาย   มีผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวชิา/
สาขางานเขารับการตรวจสุขภาพ จํานวน 947 คน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง  เขารับการตรวจสุขภาพ 
จํานวน 375 คน 
   นอกจากนี้  งานปกครอง  ไดดําเนนิการสงัเกตพฤติกรรม  คัดกรองผูเรียนเขารับการตรวจปสสาวะเพื่อ
หาสารเสพติดในรางกายเปนรายบุคคล ตลอดปการศึกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียนทั้งหมดในสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง
และจํานวนผูเรียนที่ไดรับการตรวจ  คิดเปนรอยละ 88.12  อยูในระดับ พอใช 
 
ตัวบงชี้ท่ี  30   รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายกิจการนักเรียน นกัศึกษา และฝายวิชาการ จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่สงเสริมและพัฒนา
ผูเรียนมีความรู  ทักษะวิชาชีพ สามารถศึกษาไดสําเรจ็ตามหลักสูตร  โดยฝายกิจการนักเรยีน นักศึกษา กําหนดจัด
โครงการ/กิจกรรม ไดแก กจิกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นกัศึกษาใหม กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา การติดตามการหยุด
เรียนและมาสาย การประชุมผูปกครองและรับผลสอบทุกภาคเรียน  โครงการมอบเกียรติบตัรแกนกัเรียนที่มา
โรงเรียนสม่ําเสมอ โครงการคายเยาวชนดอนบอสโก และฝายวิชาการ ไดกําหนดจดัโครงการ/กิจกรรมไดแก  การ
สอนเรียนปรบัพื้นฐานสําหรับนักเรียนทีเ่ขาใหม  และการสอนซอมเสริม 
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรจัดทําวิจยัเพื่อหาสาเหตุของผูเรียนทีอ่อกกลางคัน  แตโรงเรียนยงัไมไดกําหนดแผนงานการวจิัย
ที่เปนรูปธรรม   
 

ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนดําเนนิการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม  ในวนัเปดภาคเรียนวนัแรกของป
การศึกษา  จดักิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ทุกวันศกุรคาบที่ 2 (ปวช.) และทุกวันจนัทรคาบแรก (ปวส.)  มีการกํากับ
ติดตามการหยดุเรียนและมาสายของผูเรียนเปนประจําทกุวัน  มกีารเชิญนักเรียนและผูปกครองมาพบฝายปกครอง 
เพื่อหาสาเหตแุละรวมกันแกไขปญหา   มีการสงจดหมายแจงผูปกครองทางไปรษณยี และโครงการสง SMS แจงการ
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หยุดเรียนและมาสายของผูเรียนทุกวัน  มีการมอบเกียรตบิัตรใหแกผูเรียนที่มีเวลาเรียนครบ 100 % ไมขาด ไมลาและ
ไมมาสาย   จดัโครงการเรียนปรับพื้นฐานสําหรับนักเรียนใหม เพื่อใหนักเรียนปรับตวัเขากับโรงเรยีน และระเบยีบ
ตางๆ  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
    ผูเรียนทั้งหมด ทุกสาขาวิชา/สาขางานที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา   ไดผลรอยละ 11.12      
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 นกัศกึษา   ไดกําหนดแผนงานจดัโครงการ/กิจกรรม ไดแก  กิจกรรมวนัไหวครู  กจิกรรมชมรม  โครงการ
อบรมฟนฟูจิตใจนกัเรียนประจําป   กิจกรรมวันกตัญ ู  กิจกรรมการแขงขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
โดยแตละโครงการ/กิจกรรมกําหนดใหผูทีรั่บผิดชอบ จัดทําเอกสารดําเนินงานกิจกรรม/โครงการที่เปนรูปเลมให
ครบตามระบบ PDCA   
 

ความพยายาม (Attempt)   
  โรงเรียนไดดาํเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน โดยจดั
โครงการ/กิจกรรมการสงเสริมดานวิชาการ ไดแก  โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการตามสาขาวิชา/
สาขางานของนักเรียนระดับ ปวช.3  การเชิญวิทยากรมาอบรมใหความรูดานวิชาการและวชิาชีพแกผูเรียนตาม
สาขาวิชา/สาขางาน  และโครงการวันวิชาการ  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ  ไดแก กิจกรรมวันไหวครู  กิจกรรมชมรม  โครงการ
อบรมฟนฟูจิตใจนกัเรียนประจําป  กจิกรรมวันกตัญู  กจิกรรมการแขงขันกีฬาประเพณีสัมพันธ   การแขงขันกฬีาสี   
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  สาขาวิชา/สาขางานที่จัดกิจกรรมสงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทัง้ดานบุคลิกภาพและมนษุยสมัพันธ    ไดผลรอยละ 100  อยูในระดับ  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณ ี

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ความตระหนกั  (Awareness)  
    ฝายกิจการนักเรียน นักศึกษา  จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  
วัฒนธรรม  ประเพณแีละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยฝายกจิการนักเรียน นกัศึกษา   ไดกาํหนดแผนงานจัด
โครงการ/กิจกรรม ไดแก  โครงการทัศนศึกษาเชงิวัฒนธรรม  โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม   กิจกรรมวนัไหวครู   กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  กิจกรรมวันแม  กจิกรรมวันพอ   กิจกรรมวนักตัญู  
และกิจกรรมที่สงเสริมดานศาสนา 
 

ความพยายาม (Attempt)   
  โรงเรียนไดดาํเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมตางๆ ใหกับผูเรียนทุกสาขาวิชา/สาขางาน โดยจดั
โครงการ/กิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  ประเพณแีละทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก  
โครงการทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยธุยา   โครงการทัศนศึกษาเชิงอนุรักษธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทีจ่ังหวดัชลบุรี   กิจกรรมวันไหวครู    กจิกรรมถวายเทียนพรรษา   กิจกรรมวันแมแหงชาติ   กิจกรรมวัน
พอแหงชาติ   กิจกรรมวนักตัญูและกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาพุทธ  คริสตและอิสลาม 
 

ผลสัมฤทธิ์  (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
ผูเรียนพบครูทีป่รึกษา

ดี   มากกวา 25 ครั้งตอป 
พอใช   20-25 คร้ังตอป 
ปรับปรงุนอยกวา 20 ครั้ง  

ตอป 

36 ครั้งตอป    แฟมที่ 28 

29.จํานวนครั้งของการ
จัดบริการ ตรวจสารเสพติด
ใหกับผูเรียน

ดี   มากกวารอยละ 90 
พอใช   รอยละ 80-90 

ปรับปรงุ นอยกวารอยละ80 
รอยละ 88.12    แฟมที่ 29 

30.รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา

ดี   นอยกวารอยละ 31 
พอใช   รอยละ 31-40 

ปรับปรงุ มากกวารอยละ40 
รอยละ 11.12    แฟมที่ 30 

31.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมทีส่งเสริมดาน
วิชาการคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี  
รวมทั้งดานบคุลิกภาพและ
มนุษยสัมพนัธ

ดี   มากกวารอยละ 80 
พอใช   รอยละ 75-80 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    แฟมที่ 31 

32.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมทีส่งเสริมการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม
วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ดี   มากกวารอยละ 80 
พอใช   รอยละ 75-80 

ปรับปรงุ นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    แฟมที่ 32 
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มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสูสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 33 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชพี
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรจัดทํากิจกรรม/โครงการใหบริการวิชาชีพแกชุมชน สังคมและโครงการฝกทักษะวิชาชพีเพื่อ
การประกอบอาชีพของประชาชน  และควรดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตางๆ  ใหครบถวนตามระบบ PDCA   
   งานสัมพันธชุมชน  ไดกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจรรมโครงการใหบริการวิชาชพีแกชุมชน สังคม
และโครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน  ไดแก  โครงการอบรมคอมพิวเตอรแกชุมชน  
และโครงการใหบริการงานวิชาชีพตามสาขาวิชา/สาขางานแกชุมชนและสังคม 
 

ความพยายาม (Attempt)  
   โรงเรียนไดดาํเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการวชิาชีพแกชุมชน  ไดแก  กิจกรรมคายอาสา
พัฒนา  โครงการคาราวานความดีอาชวีศึกษาพัฒนาสังคม  บริการอบรมวิชาชีพการตรวจเชค็เครื่องปรับอากาศ
เบื้องตน   การซอมไฟฟาเบื้องตนแกชุมชน  การอบรมวิชาชีพโครงการการซิลคสกรีนเบื้องตน  การตรวจเช็ครถยนต
และการเปลี่ยนยางรถยนตเบื้องตน  ซอมแซมไฟฟาวัดมักกะสัน   
   สําหรับการใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม  เขารวมเปนคณะกรรมการตัดสินงานประกวด
ส่ิงพิมพแหงชาติ คร้ังที่ 5   คณะกรรมการแขงขันทักษะฝมือชางศนูยบริการจกัรยานยนตฮอนดา  คณะกรรมการ 
กต.ตร.มักกะสัน   คณะกรรมการชมรมครูสอนพระพุทธศาสนายุวพุทธกิสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม       
ราชูปภัมภ  การเปนวิทยากรใหกับหนวยงานตางๆ  เชน การแกไขปญหาเบื้องตนกรณีรถยนตขดัของบนทองถนน  
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  รวมถึงการใหหนวยงานตางๆ  มาศึกษาดูงาน ไดแก  โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชพีและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
และกิจกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพือ่การประกอบอาชีพของประชาชน  จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม           
อยูระดับ  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 34 รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและฝกทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดกําหนดใหทุกฝาย/ทุกแผนกจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป  ประกอบดวยโครงการ/
กิจกรรมและแผนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศกึษา 
2552  คณะกรรมการตรวจประเมิน ไดใหขอเสนอแนะวา ควรสงเสริมหรือจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดทํา
กิจกรรม/โครงการฝกทักษะวชิาชีพแกประชาชน  งานสัมพันธชุมชน จึงจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณดานการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  กจิกรรม/โครงการการ
ฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของประชาชนนําเสนอคณะผูบริหารของโรงเรียน 
 

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

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  งบประมาณทีใ่ชจริงในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ และฝกทักษะ
วิชาชีพตองบดําเนินการ  ไดผล รอยละ 0.02  อยูในระดบั ปรับปรงุ 

 

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 

ปรับปรงุ  0-1 กิจกรรม/
โครงการ 

12   โครงการ/
กิจกรรม 

   แฟมที่ 33 

34.รอยละของงบประมาณ
ในการจดักิจกรรม/โครงการ
ที่ใหบริการวิชาชีพและฝก
ทักษะวิชาชีพตอ
งบดําเนินการ

ดี   มากกวารอยละ 0.20 
พอใช   รอยละ 0.11-0.20 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ0.11 
รอยละ 0.02    แฟมที่ 34 
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มาตรฐานที่ 5   นวัตกรรมและการวิจยั 
ตัวบงชี้ท่ี 35   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงาน
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนสนับสนุนใหมกีารจัดทํา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและโครงงาน  ตามแผนการเรียน ทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยั  โครงงานของแตละสาขาวิชา/สาขางาน  และสงเสริมใหครูผูสอนจัดทําวจิัยในชั้นเรยีน 
   จากขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบสอง ไดแนะนําใหโรงเรียน
จัดทําระบบการติดตามงานวจิัยของครูอาจารยใหดําเนนิการตามแผนงานที่กําหนดไว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
สามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนหรือเผยแพรออกสูสาธารณะ  และจากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดใหขอเสนอแนะวา ควรดําเนินการจัดทํา
ผลงานดานงานวิจยั    โรงเรียนจึงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553 จัดโครงการสงเสริมใหครูจัดทําผลงานวิจัย
เพื่อการเรียนการสอน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการใหผูที่รับผิดชอบการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและโครงงาน
วางแผนและหลักการแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อใหผูเรียนดําเนินการจัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ งานวิจยัและ
โครงงาน  โดยผูเรียนระดับ ปวช.  มีการจดัทําโครงงานครบทั้ง 4 สาขางาน และระดบั ปวส.  มีการจัดทําโครงงาน/
ส่ิงประดิษฐ  ครบทั้ง 4 สาขางาน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  สาขาวิชา/สาขางาน  ทั้งหลักสูตร ปวช. และ ปวส.  ที่มีการจัดทํานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัย 
และโครงงาน   ไดผล   รอยละ 100  อยูในระดับ  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 36 จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั โครงงาน  ที่มีประโยชนทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ

การเผยแพรระดับชาติ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบสอง ใหขอเสนอแนะวา 
ควรนําผลงานที่เปนสิ่งประดษิฐ นวัตกรรม หรือโครงงานของอาจารยและนักศกึษา เขารวมประกวดหรือรวมแสดง
ผลงานกับหนวยงานอื่น  โรงเรียนจึงมนีโยบายสงเสริมและสนับสนนุใหครูและผูเรียนจัดทํานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ  
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งานวิจยัและโครงงานที่มีประโยชนทางวิชาชีพ และ/หรือไดรับการเผยแพรระดับชาติ  โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและโครงงานที่นําเสนอ 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการใหผูเรียนทัง้ในระดับ ปวช. และ ปวส.   จัดทํานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจยัและโครงงาน เพื่อเปนประโยชนในการจดัทําเปนสื่อการเรียนการสอน ระดับ ปวช. มีจํานวนผลงาน 20 
ช้ินงาน  และระดับ ปวส.  มีจํานวน 21 ช้ินงาน   รวม 41 ช้ินงาน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
   จํานวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและโครงงาน ที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนประโยชนการพัฒนาเปนสื่อ
การเรียนการสอน  จํานวน 41 ชิ้นงาน    อยูในระดบั  ด ี
 
ตัวบงชี้ท่ี 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั

และโครงงานตองบดําเนินการ 
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูตรวจประเมินภายนอกของ สมศ.  โรงเรียนควรสนับสนุน
งบประมาณใหอาจารยและนักศึกษา  เพื่อสรางนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐและงานวิจยัเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมินไดใหขอเสนอแนะวา ควรสนับสนุน
งบประมาณการจัดทําและพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดษิฐ  งานวจิัยและโครงงาน แกครูผูสอน อาจารยและผูเรียน 
เพิ่มขึ้น  โรงเรียนไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงานโครงงานของนักเรียน นกัศึกษา มหีนาที่รับผิดชอบบริหาร
จัดการดานงบประมาณและการดําเนนิงานสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวจิัยและโครงงาน 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการใหผูเรียนทกุสาขาวิชา/สาขางาน  จดัทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั
และโครงงาน  โดยมีงบประมาณทีใ่ชจริงในการสราง  พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและ
โครงงานทุกสาขาวิชา/สาขางาน  จํานวน  326,256.00  บาท (ตองบประมาณดําเนินการทั้งหมด) 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
งบประมาณทีใ่ชจริงในการดําเนินการสราง พัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม   ส่ิงประดิษฐ     งานวิจยั 

และโครงงาน คิดเปนรอยละ 0.40  ตองบประมาณทั้งหมด ยกเวนงบลงทุน  ผลการประเมินอยูในระดับ  ปรับปรงุ 
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ตัวบงชี้ท่ี 38 จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั
และโครงงาน

ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมนิภายนอกของ สมศ.   ควรเผยแพรและประชาสมัพันธ
ส่ิงประดิษฐ   นวัตกรรม  หรือโครงงานของอาจารยและนักศกึษา  ใหมากขึ้นและหลายรูปแบบ  รวมทั้งมีการสราง
เครือขายเพื่อใชประโยชนในวงการอุตสาหกรรม    
   และจากผลการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2552   คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรมีการเพิ่มชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัยและโครงงาน
ใหชุมชนและสังคม    ฝายวิชาการและงานสารสนเทศ    จึงวางแผนงานเพื่อการเผยแพรประชาสมัพันธส่ิงประดิษฐ  
งานวิจยั  โครงงานสูสาธารณชน  ผานสื่อตางๆ   
 
ความพยายาม (Attempt)   
   ฝายวิชาการ  ไดดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัดานสิ่งประดิษฐ จํานวน 2 คร้ัง ผานทางการ
จัดนิทรรศการวันวิชาการและปายประชาสัมพันธ    และโครงงานจํานวน 7  ครั้ง ผานทางอินเตอรเน็ต  นิทรรศการ
และปายประชาสัมพันธ 
 
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
   จํานวนครั้งและจํานวนชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยัและ
โครงงาน  รวม  7   คร้ัง  ผานชองทาง 3 ชองทาง   อยูในระดับ  ด ี
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ตารางสรุปผลมาตรฐานที่ 5 
ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย     

เกณฑการประเมิน 
สัมฤทธิผลของ 
การดําเนินงาน ดี พอใช ปรับปรุง 

ขอมูล/
หลักฐาน
สนับสนุน 

35.จํานวนนวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยัและ
โครงงาน

ดี   รอยละ 100 
พอใช   รอยละ 75-99 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ75 
รอยละ 100    แฟมที่ 35 

36.จํานวนนวตักรรม  
ส่ิงประดิษฐงานวิจยั
โครงงาน  ที่มีประโยชน
ทางวิชาชีพและ/หรือไดรับ
การ เผยแพรระดับชาติ

ดี   3 ช้ินขึ้นไป 
พอใช   2 ช้ิน 

ปรับปรงุ  1 ช้ิน/นอยกวา 
56 ช้ินงาน    แฟมที่ 36 

37.รอยละของงบประมาณ
ที่ใชในการสราง พัฒนา 
และเผยแพรนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ   งานวิจยั
และโครงงานตอ
งบดําเนินการ 

ดี   มากกวารอยละ 1.00 
พอใช   รอยละ 0.50-1.00 

ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ0.50 
รอยละ 0.40    แฟมที่ 37 

38.จํานวนครั้งและชอง
ทางการเผยแพรขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกบันวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ  งานวิจยั
และโครงงาน

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

ชองทาง 
ปรับปรงุ  1 คร้ังและ 1 ชองทาง

หรือนอยกวา 

7 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)   จดัทําแผนปฏิบตัิงานประจําป 2553 
มอบหมายงานใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา โดยใชคําส่ังโรงเรียนเปนลายลักษณอักษร  กําหนดให
ทุกแผนก/ทกุฝาย มีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  วางแผนงาน กํากับ ติดตามงาน เปนประจําทุกเดือน  สงเสริม  
ความรวมมือของบุคลากร  หนวยงานหรือบุคคลภายนอก ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษา ระดมทรพัยากร
จากทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน รวมกันจดัการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรทุกคนของ
โรงเรียนในงานที่เกีย่วของอยางเปนระบบและตอเนื่อง   ผูบริหารกําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐานการศกึษา
ของโรงเรียนโดยใชระบบการประกันคุณภาพภายในใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   จากผลการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ปการศึกษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนจัดทําแฟมสะสมงาน   โรงเรียนยังไมไดกําหนด
แผนงานที่ชัดเจนในเรื่องนี ้
 

ความพยายาม (Attempt)   
   ผูบริหาร  ดําเนินการบริหารการศึกษาโดยใชภาวะผูนําและมีวิสัยทัศน เพื่อผสมผสานความรวมมอืของ
บุคลากรในโรงเรียน  และหนวยงานหรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  ไดแก  ดําเนินการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาโรงเรียน พ.ศ. 2552 – 2554  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2553   มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เชน ขัน้ตอนและกระบวนการวิจยั     ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพภายใน    จัดสงครูและบคุลากรเขารับการอบรมตามหนวยงานภายนอกที่จัดขึน้   จัดอบรมพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชา/สาขางาน    การจัดหาทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร  การเชิญผูเชี่ยวชาญให
ความรูแกนักเรียนทั้งระดับ ปวช.  และระดับ ปวส. จัดทศันศึกษาดูงานภายนอก  
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหาร  ดําเนินการครบ 8 ขอ  อยูในระดบั  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 40   รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
ความตระหนกั  (Awareness)  
   ฝายบุคลากร  จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพ  โดยฝายบุคลากรกําหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาบุคลากร ไดแก จัดทาํคูมือระเบียบของ
โรงเรียนวาดวยการบริหารโรงเรียนดอนบอสโก โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น   เพื่อใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ปการศึกษา 2552 
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 
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ครูที่ผานการประเมินตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวชิาชีพ พ.ศ. 
2548  และสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม  ไดผลรอยละ 100  อยูใน
ระดับ  ด ี
 

ตัวบงชี้ท่ี 41   ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ และการจดัการความรูของสถานศึกษา
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดกําหนดใหงานสารสนเทศของโรงเรียน  เปนผูรับผิดชอบในการวางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  เพือ่จัดระบบสารสนเทศและการจัดทําขอมูลพื้นฐานทั้งหมดของโรงเรียน เชน ขอมูลนักเรียน นักศึกษา  
บุคลากร  งบประมาณ   ใหมรีะบบบริหารจัดการขอมูลที่เปนปจจุบนัและมีประสิทธิภาพ 
   ตามขอเสนอแนะของคณะผูประเมินภายนอกของ สมศ.  ใหโรงเรียนจัดทําระบบฐานขอมูลประสาน 
กันเปนเครือขาย ปรับปรุงใหทันสมัยเสมอและประเมนิประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการขอมูล
อยางตอเนื่อง   และจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปการศกึษา 2552  คณะกรรมการตรวจประเมนิไดให
ขอเสนอแนะวา ควรดําเนินการเรื่องการจดัการความรูในสถานศึกษาใหเปนรูปธรรม  โรงเรียนจึงวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนตามขอเสนอแนะ  
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ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน  โดยมอบหมายใหงานสารสนเทศ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ   มีการดําเนินการจดัการบริหารจดัการขอมูลดานเวลาเรียน ผลการเรียน สามารถสมัครเรียน
ผานระบบ Website ของโรงเรียน ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. มกีารจัดทําระบบ DB Wifi เพื่อบริการอินเตอรเน็ต 
ใหกับบุคลากรและนักเรยีน นักศึกษา  มีการทดลองใชระบบสแกนนิ้วมือสําหรับนักเรียน นักศกึษา  มีการซอม
บํารุงรักษาอุปกรณ ครุภณัฑ สารสนเทศ ทุกฝายของโรงเรียน  ปรับปรุงระบบเว็บไซตของโรงเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจดัการความรู ปฏบิัติได 3  ขอ   อยูในระดับ 
พอใช 

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 

ปรับปรงุ  นอยกวา 6 ขอ 
ครบ 8 ขอ    แฟมที่ 39 

40.รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพ

ดี   มากกวารอยละ 90 
พอใช   รอยละ 85-90 

ปรับปรงุ นอยกวารอยละ85 
รอยละ 100    แฟมที่ 40 

41.ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศ และการ
จัดการความรูของสถานศึกษา

ดี   ปฏิบัติขอ 1-4 หรือครบ
ทั้ง 5 ขอ 

พอใช   ปฏิบัตขิอ 1 – ขอ 3 
ปรับปรงุ ปฏิบัติขอ1–ขอ2 
หรือไมไดดาํเนินการ 

ปฏิบัติได 3 ขอ    แฟมที่ 41 
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มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 42 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในทีก่อใหเกดิการพัฒนาสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ความตระหนกั  (Awareness)  
   จากขอเสนอแนะของคณะผูตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกของ สมศ.  โรงเรียนควรนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกมาใชพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อชวยทาํใหการบริหารงาน
ของโรงเรียนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและไดมาตรฐานมากยิ่งขึน้ 
   โรงเรียนไดจดัทําแผนงานการประกันคุณภาพภายในอยางเปนระบบ โดยจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ  
สนับสนุนงานประกันคณุภาพภายใน  เชน  จัดการอบรมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพอยางเปนระบบและตอเนือ่ง 
 

ความพยายาม (Attempt)   
   โรงเรียนไดดาํเนินการแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  จัดทําแผนงานและงบประมาณ
การดําเนนิงานประกันคณุภาพภายใน   คูมือการประกนัคุณภาพภายใน   มาตรฐานและเกณฑการประกันคุณภาพ   
จัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนระยะ 3 ป (2552-2554)   จัดประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพภายในเปนประจํา       
ทุกเดือน    จัดโครงการ/กิจกรรมเพือ่พัฒนาบุคลากรดานการประกันคณุภาพและบุคลากรของโรงเรียน ไดแก  
โครงการอบรมระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผูตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน   การประชมุจัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลตามมาตรฐานและตวับงชี้  โครงการศึกษาดูงานดาน
การประกันคณุภาพและการบริหารจัดการ  ไดแก โรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา เชียงใหม  โรงเรียนลําปางเทคโนโลยี
(แลมป-เทค)  และโรงเรียนพายพัเทคโนโลยี เชียงใหม  มีการดําเนินการตรวจประเมนิคณุภาพภายในโดย
คณะกรรมการของโรงเรียน ที่ผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูตรวจประเมินคณุภาพภายใน   การจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง (SAR)   มีการจัดทําเวบ็ไซตสํานักงานประกันคณุภาพภายใน เพือ่เผยแพรผลการดําเนินงานการ
ประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน 
 
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  ปฏิบตัิได 5  ขอ   อยูในระดับ  ด ี
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ตัวบงชี้ท่ี 43     ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
ความตระหนกั  (Awareness)  
   โรงเรียนไดมอบหมายใหสํานักงานประกนัคุณภาพภายในรับผิดชอบการดําเนนิงานประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรียน  โดยมีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA 
และกําหนดใหสํานักงานรายงานประสิทธผิลของการประกันคณุภาพภายในตอคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียน  
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 
 
ผลสัมฤทธิ์  (Achievement)  
  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  ปฏิบตัิครบทั้ง 3 ขอ  อยูในระดับ  ด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

 

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 
ปรับปรงุ ปฏิบัติขอ1–ขอ2 
หรือไมไดดาํเนินการ 

ปฏิบัติ 5 ขอ    แฟมที่ 42 

43.ประสิทธิผลของการ
ประกันคณุภาพภายใน

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

ขอเดียว 

ปฏิบัติ 3 ขอ    แฟมที่ 43 
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ตอนที่ 4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศกึษาในอนาคต 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานโดยสรุป 
  การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน  พบวา มาตรฐานและตวับงชี้ตางๆ  โรงเยนมีผลการ
ดําเนินงานในระดับดี  แตมบีางมาตรฐานและตัวบงชี้ทีโ่รงเรียนยังดําเนินการไดไมเปนที่นาพอใจ  ซ่ึงพอสรุปได
ดังนี ้
มาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีอยูในระดับปรับปรุงและระดับพอใช  ตองพัฒนาใหไดระดบัดี  มีดังนี ้
มาตรฐานที่ 1 
ตัวบงชี้ที่ 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   
ตัวบงชี้ที่ 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาตาม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
ตัวบงชี้ที่ 12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จ 

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

วิชาชีพตองบดําเนินการ
มาตรฐานที่ 5 
ตัวบงชี้ที่ 37 รอยละของงบประมาณที่ใชในการสราง พฒันา และเผยแพรนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ    

งานวิจยัและโครงงานตองบดําเนินการ
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
  จากผลการประเมินตนเอง  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนไดกําหนดการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สอศ. และ สมศ.  โดยจะนําไปกําหนดไวในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน  ซ่ึงไดกําหนดรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม/งาน ไวเพื่อการดําเนินการในป
การศึกษาตอไป  พอสรุปภาพรวมไดดังนี ้
ดานพฒันาผูเรียน 

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

วัฒนธรรมไทย 
ดานการพฒันาบุคลากร 

1. จัดประชุม  อบรมสัมมนาภายในโรงเรียน 
2. จัดสงบุคลากรเขารวมประชมุ  อบรม สัมมนาตามหนวยงานตางๆ  ที่จัดขึ้น 
3. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
4. สนับสนุนการจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวจิัยและสื่อการเรียนการสอน 
5. สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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