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Best Practice กลุ่มอาชีพงานอุตสาหกรรม       
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
……………………………………….. 

1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ต้ังอยู่เลขท่ี ๔๕/๔๕ หมู่ท่ี ๓ ต าบลบางกรวย อ าเภอบาง
กรวยจังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๓๐ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๖-๐๓๕๓     โทรสาร  ๐-
๒๔๔๖-๐๔๑๔     e-mail: -  website: www.ssbk.ac.th  เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ถึง
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เนื้อที ่๖ ไร่  ๒ งาน     

เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๐๔  สอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑   
 ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เป็นโรงเรียนประจ า  จัดการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส  ๑๐  ประเภท
ประกอบด้วยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก เด็กเร่ร่อน เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณีเด็ก 
เด็กท่ีถูกทอดท้ิง/ก าพร้า  เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ  เด็กยากจน(มากเป็นพิเศษ)  เด็กในชนกลุ่มน้อย  เด็กท่ีมี
ปัญหาเกี่ยวกับ ยาเสพติด  เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสังคมรังเกียจ และเด็ก
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ประจ าเขตการศึกษา  ๑   

เปิดท าการสอนในระดับช้ันประถมศึกษา  ถึงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  แบบสหศึกษาประเภทประจ า สังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  
ต้ังอยู่ในเนื้อท่ีของวัดลุ่มคงคาราม  ต าบลบางกรวย  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  ริมฝ่ังขวาของแม่น้ า
เจ้าพระยา  ใกล้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ห่างจากตัวจังหวัดนนทบุรีประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  
(ทางรถยนต์)  ได้รับการอนุมัติจัดต้ังวันท่ี  ๑๐  มกราคม  ๒๕๐๓  เปิดท าการสอนครั้งแรก  ๑๗  พฤษภาคม  
๒๕๐๔ 

        วัตถุประสงค์แรกเริ่มของการจัดต้ังโรงเรียนต่างจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แห่งอื่น ๆ  เพราะ 
เป็นโรงเรียนท่ีรับเฉพาะเด็กชาวเรือท่ีเร่ร่อนขาดโอกาสศึกษาเล่าเรียน  เนื่องจากต้องติดตามบิดามารดา  
ประกอบอาชีพในการรับจ้างบรรทุกสินค้าทางเรือหรือรับจ้างลากจูงในล าน้ าเจ้าพระยา  ซึ่งอยู่ไม่เป็นท่ีแน่นอน 

 

 

 

http://www.ssbk.ac.th/


     โรงเรียนต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของ  หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อยุธยา  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น  ได้เดินทางมาเย่ียม  โรงเรียนประชาบาลวัดลุ่ม ท่านเห็นว่าบริเวณวัดลุ่มคงคา
รามซึ่งอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาเหมาะสมท่ีจะต้ังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  เพื่อรับบุตรหลานของชาวเรือ  จึง
ปรึกษากับท่านพระครูนนทกิจสุนทร  เจ้าอาวาสวัดลุ่มคงคาราม  ท่านเห็นชอบด้วย  และสนับสนุนโดยกรุณา
มอบท่ีดินของวัด เนื้อท่ี  ๖ ไร่  ๒  งาน  เพื่อจัดต้ังโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  โรงเรียนได้เปิดท าการ
สอนต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๐๔  เป็นต้นมา  ปัจจุบันชาวเรือลดน้อยลง  โรงเรียนจึงได้รับเด็กด้อยโอกาสอื่น  ๆ  
เข้าเรียนด้วย  ได้แก่  เด็กท่ีถูกทอดท้ิง  เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ  เด็กยากจน  (มากเป็นพิเศษ)  เด็กในชนกลุ่ม
น้อย  เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน  เด็กเร่ร่อน  เด็กในสถานพินิจ  เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์  
โรคติดต่อร้ายแรง  เด็กอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ  เด็กท่ีมีปัญหายาเสพติด  นักเรียนในโครงการเสมาพัฒนา
ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตราประจ าโรงเรียน 

   เสมา   หมายถึง การจัดการศึกษา 

   ธรรมจักร  หมายถึง คุณธรรม 

                    ตรีเพชร   หมายถึง พระราชบัญญัติการศึกษา 

   พังงาเรือ  หมายถึง ลูกชาวเรือ 

   ปรัชญาของโรงเรียน     น้ าใจสูง  รักก้าวหน้า  สามัคคี  มีความเพียร  ยึดสัจธรรม 

   คติพจน์ของโรงเรียน     ปญญา  นราน   รตน      ปัญญาคือรัตนะของนรชน 

   ค าขวัญของโรงเรียน     พ่อแม่รักลูกดังดวงจิต  ครูก็รักและห่วงศิษย์ดังดวงใจ 

   อักษรย่อ  ศส.บ 

   ต้นไม้ประจ าโรงเรียน     ต้นราชพฤกษ์ 

   สีประจ าโรงเรียน        น้ าตาล – เหลือง 

      สีน้ าตาล หมายถึง    ความเข้มแข็ง  อดทน 

      สีเหลือง  หมายถึง คุณธรรมความดี 

 

 

 

 

 

 



ภารกิจสถานศึกษา 

เขตบริการที่บริการรับนักเรียน 

1. กรุงเทพมหานครทุกเขต 

2. จังหวัดนนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร และนครปฐมทุกอ าเภอ 

 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน ๓ ปีย้อนหลัง 

ปีการศึกษา 

ระดับช้ัน 

รวมทั้งส้ิน เพิ่ม-ลด ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

๒๕๕๙ ๑๕๐ ๑๔๐ ๓๐ ๓๒๐ -๙.๘๖ 

๒๕๖๐ ๑๔๑ ๑๒๗ ๓๐ ๒๙๘ -๖.๘๘ 

๒๕๖๑ ๑๓๕ ๑๑๑ ๒๖ ๒๗๒ -๘.๗๒ 

 

 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ  มิถุนายน  ๒๕๖๑) 

   จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน ๒๗๒  คน 
              จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน   ๒๗๒  คน  จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
 

 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประถมศึกษา  

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๒ ๖ ๑๘ 

๒๓ ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๘ ๗ ๑๕ 



ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๒๐ ๑๑ ๓๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๑๘ ๑๖ ๓๔ 

รวมประถมศึกษา ๖ ๘๑ ๕๔ ๑๓๕  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนต้น  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒ ๒๙ ๒๓ ๕๒ 

๑๙ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๑๘ ๑๖ ๓๔ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๑๔ ๑๑ ๒๕ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖ ๖๑ ๕๐ ๑๑๑  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๒ ๗ ๙ 

๗ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๖ ๕ ๑๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๔ ๒ ๖ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ๑๒ ๑๔ ๒๖  

รวมทั้งสิ้น ๑๕ ๑๕๔ ๑๑๘ ๒๗๒  

 

ข้อมูลผู้บริหาร 

              ช่ือ-สกุล นายเชาวลิต  รนขาว  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  ก ากับดูแลงานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศป.บ. (ดุริยางค์ไทย) โทรศัพท์  ๐๘๗-๙๑๔-๓๕๒๐ e-mail : 
rchaowalit10@gmail.com  

mailto:10@gmail.com


ข้อมูลข้าราชการครู (ข้อมูล ณ ธันวาคม  ๒๕๖๑)    

ข้อมูลลูกจ้างประจ า (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

ต าแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

พนักงานบริการ o ๑ ๑ 

ช่างไฟฟ้า/ประปา ๑ o ๑ 

พนักงานพิมพ ์ o ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑ ๒ ๓ 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง 
เพศ การศึกษา 

รวม 
ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท 

รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ๑ o      ๑ o ๑ 

ครู คศ.๓ ๕ ๑๐ ๑๑ ๔ ๑๕ 

ครู คศ.๒ ๓ ๓ ๕ ๑ ๖ 

ครู คศ.๑ ๐ ๒ ๑ ๑ ๒ 

ครูผู้ช่วย ๕ ๗ ๑๑ ๑ ๑๒ 

รวม ๑๔ ๒๒ ๒๙ ๗ ๓๖ 



ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

2. ชื่อผลงานที่เป็น Best Practice  
อาชีพช่างติดต้ังและซ่อมบ ารุง 
 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการในรูปแบบ PDCA 
3.1 ขั้นตอนการวางแผน (P) 
3.1.1  ศึกษาสภาพปัญหา และวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และ
ชุมชน โดยการจัดเวทีประชาคม เพื่อน ามาวางแผนจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบท ศักยภาพ
ของชุมชน ปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  
3.1.2  วิเคราะห์งานตามบทบาทหน้าท่ี และวิเคราะห์ความสอดคล้องท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ 
และ จุดเน้นการด าเนินงานของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ฯลฯ ซึ่ง จาการวิเคราะห์งาน จะเห็นได้ว่า เป็นงานตามบทบาทหน้าท่ีของครู ท่ี
จะต้องจัดการเรียนรายวิชาอาชีพเพื่อการมีงานท าเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดยต้อง
มีความสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี 
3.1.3  ค้นหา Best Practice โดยพิจารณาประเด็น ดังนี้  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจโดยตรง 
ของบทบาทหน้าท่ี  สนองนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ด้านการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานท าในกลุ่ม อาชีพเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ความคิดสร้างสรรค์และ พาณิชย์และการ
บริการ  ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี  มีผลผลิต/
ความส าเร็จเพิ่มขึ้น  สามารถน าไปใช้เป็นมาตรฐานการท างานต่อไปได้  มีการพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป จากการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังกล่าว เพื่อค้นหา Best Practice ในการจัดกิจกรรมท่ี 
สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  

ต าแหน่ง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ครูธุรการ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ) O ๑ ๑ 

จ้างเหมาบริการ  ๒ ๒ ๔ 

พี่เล้ียงเด็กพิการ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ) ๒ ๒ ๔ 

ครูอัตราจ้าง (งบประมาณกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต) O ๐ ๐ 

รวม ๔ ๕ ๙ 



พบว่า นักเรียนมีความสนใจและเล็งเอาความถนัดท่ีตนเองสนใจเป็นอาชีพเพื่อความต้องการ และเป็น
การด าเนินงานท่ีสนองนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ด้านการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า จึงได้วางแผนเพื่อด าเนินการตามบทบาทภารกิจ ดังนี้  

1) ครู ผู้เรียน และชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนและออกแบบกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหา ความต้องการ โดยการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการด าเนินงาน ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ผลท่ีผู้ร่วม
กิจกรรมจะได้รับ ท าให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 15 คน  

2) ศึกษาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการจักการเรียนการสอนและหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานท า 
จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ และวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน และวิทยากร  

3) ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และท าข้อตกลง คือ ต้องมีการจัดท า
บัญชี รายรับ รายจ่าย ของกลุ่ม และก าไรท่ีได้จากการขายสินค้าต้องมีการปันผลให้กับสมาชิก กลุ่ม และ
น าบางส่วนเป็นทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมอาชีพต่อไป  

4) น าข้อมูลจากการวิเคราะห์และพิจารณาในข้อ 1 – 3 มาก าหนดกรอบการด าเนินงานท่ี
พิจารณาแล้ว ว่าเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) โดยด าเนินการ ดังนี้  

1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ  
2) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  
3) ก าหนดวิธีด าเนินการ  
4) ก าหนดวิธีการประเมินผลและเครื่องมือการประเมินผล  

 
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ (D) 

1) จัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยให้ความรู้เรื่อง ช่องทางการประกอบ
อาชีพช่างติดต้ังและซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการอธิบายจากใบความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น สาธิตการใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า และ
เทคนิคการวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การติดต้ังสายไฟฟ้า สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต สายสัญญาณ
โทรศัพท์ และสายสัญญาณโทรทัศน์ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจนเข้าใจและเกิดความช านาญ รวมทั้งมี
การเน้นย้ าในเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก มีบริการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน และวางแผ่นรับบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟา้ส าหรับบุคคลภายนอก  

2) ให้ความรู้เรื่องการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของกลุ่ม โดยมีครู เป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า 
 

3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ (C) 
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานการติดต้ังและซอ่มบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ โดยครู  ประเมิน 

จากการปฏิบัติจริง ความช านาญ คุณภาพการติดต้ัง และประเมินความรู้ ความเข้าใจจาก
การสอบปากเปล่า  

2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  ได้มีนิเทศติดตามการจักการเรียนการสอนวิชาอาชีพ 
เพื่อการมีงานท า เพื่อติดตาม ประเมนิการจัด กิจกรรม และครู ได้มีการติดตามการด าเนินงาน โดยการใช้
แบบติดตามผู้เรียนและการท าเชิงประจักษ์ 



 3) สรุปผลการด าเนินโครงการท่ีได้จากการติดตามนักเรียนหลังเรียนจบวิชาอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา น าเสนอผลการจัดกิจกรรม และจุดท่ีควรพัฒนา รวมทังข้อเสนอแนะ และ
จัดท ารายงาน เพื่อน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) วิชาอาชีพเพื่อการมีงานท า  

4) เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) วิชาอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยการน าเสนอ 
ผลงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวยและส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน จัดกิจกรรมครั้งต่อไป รวมทั้งน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น น าเสนอข้อมูลในท่ีประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ การเรียนฯ น าเสนอ
ผ่าน เว็บเพจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย และทางเฟสบุ๊คของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บาง
กรวย  

 
3.4 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข (A) 

ข้อเสนอแนะขอนักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มาปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการด าเนินงานการ
สอนอาชีพเพื่อการมีงานท า เพื่อเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่น ฯ อื่นท่ีมีสภาพบริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกัน 
ได้น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพต่อไป 

 
4 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบระหว่างการด าเนินการ และแนวทางแก้ไข 

4.1 ปัญหา อุปสรรค 
- สถานท่ีห้องปฏิบัติการเล็กเกินไปท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างไม่สะดวก 
- วัสดุ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
- เวลาในการจัดการเรียนรู้น้อยเกินไป 

4.2 แนวทางแก้ไข 
- จัดท าห้องปฏิบัติการใหม่ให้เพียงพอแก่การจัดการเรียนการสอนและเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและวิทยากร 
- เพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

5 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนและนักเรียน 
5.1 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  

- โรงเรียนมีการพฒันานวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านอาชีพนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพรอบด้าน 

- โรงเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารและคณะครูให้ความส าคัญในการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา

อาชีพเพื่อการมีงานท า(ช่างติดต้ังและซ่อมบ ารุง) 
5.2 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

-   นักเรียนสามารถน าความรู้และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
     -   เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ในอาชีพท่ีตนเลือก 
     -   เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขั้นตอนการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขการปฏิบัติงาน 



 
   6. ช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตและการประชาสัมพันธ ์
 - ประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็ปไซต์ของโรงเรียน ตลาดนัด ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
 - น าเสนอผลงานของตนเองและแจกเอกสารแนะน าผู้เข้าร่วมประชุม 
 - เผยแพร่ผลงานให้แก่เพื่อนครูในโรงเรียนและโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย และผู้มาศึกษาดูงานจากจังหวัด
ต่าง ๆ  
   7. แนวทางการด าเนินงานที่ส่งผลต่อความยั่งยืน 
 - นักเรียนได้มีการฝึกทักษะอาชีพช่างติดต้ังและซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเกิดความช านาญและ
สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนไประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด ารงชีวิต 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการร้อยละ 80 

   
   8. ปัจจัยต่อความส าเร็จ 
 - เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และสามารถประกอบอาชีพเป็นช่างติดต้ังและซ่อมบ ารุง
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 - เป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   9. ภาพกิจกรรม  
 

 

 





 



 

 


