
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 สารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
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4.1 ระดับคณุภาพในการปฏบิัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมคีณะกรรมการสถานศึกษา ตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  มีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรยีนละ 1 ครั้ง  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตัิงานตามอ านาจหนา้ที่ที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ตามที่ก าหนดในกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 
   2. สถานศึกษาด าเนนิการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

 

 

   3. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยปฏิบตัิตามอ านวยหน้าทีท่ี่
ก าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

   4. สถานศึกษาด าเนนิการให้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกประเมนิความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย ในการปฏิบตัิงานร่วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 – 
5.00 

 

 

   5. สถานศึกษาด าเนนิการให้ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏบิัติงาน 

 

 

ตารางที่ 18 ระดับคุณภาพในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย 
 

4.2 ระดับคณุภาพในการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีการจดัท าแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบคุลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีการจัดท าแผนปฏบิัติ

การประจ าปทีี่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาสถานศึกษา   การด าเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี สถานศึกษาที่มีการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมนิผล และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง สถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 

 

   2. สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 

 

   3. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 
   4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง 

 

 
   5. สถานศึกษาจัดท ารายงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 

 
ตารางที่ 19 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนบรหิารจดัการสถานศึกษา 
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4.3 ระดับคณุภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอตัลักษณ์ 

 โรงเรียนมีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีแผนงานโครงการพัฒนา

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน โครงการโดยมีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการและการน าผลการประเมินไปปรบัปรงุการบริหารจัดการ 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. มีการก าหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
   2. สถานศึกษามีการแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขอลสถานศึกษา 
โดยมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

   3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 

 
   4. สถานศึกษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 

 
   5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ  

 

ตารางที่ 20 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 
4.4 ระดับคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนรบัมอบนโยบายการบรหิารจัดการจากหน่วยงานต้นสังกัด  จัดประชุมครู และบคุลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง  จดัประชุม ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

ครั้ง น าความคดิเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวิทยาลัย ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา ผู้ปกครอง รวมทัง้ผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา   

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 
   2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอย่าน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

 

 
   3. สถานศึกษาจัดมีการประชุมผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

 

 

   4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย ครูและบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผทูี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมนิผลการบริหารงาน และภาวะผู้น าของผู้บรหิารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย และมีผลการประเมนิเฉลีย่ 3.51 - 5.00  

 

ตารางที่ 21 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผู้บริหารสถานศึกษา 
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4.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษา 
 โรงเรียนมีการจดัท าระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญหายของ
ข้อมูล โดยมีข้อมูลพื้นฐาน ได้แก ่ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบคุลากร 
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ขอ้มูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ และเป็นปจัจบุัน มีการด าเนินการใหค้รูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมี
การประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบคุลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผู้เรียน (http://www.atsn.ac.th) 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีข้อมูล 9 ประการและอาจมีข้อมูลอืน่ ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงเปน็ระบบ และมีระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องการการสูญหายของข้อมูล  

 

   2. สถานศึกษามีการพัฒนาข้อมลูสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเปน็ปัจจบุัน 
 

 
   3. สถานศึกษาด าเนนิการให้ คร ูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมลู
และใช้ประโยชนจ์ากฐานข้อมูลสารสนเทศ  

 

   4. สถานศึกษามีการประเมนิความพึงพอใจในการบริการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน  

 

   5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00  

 

ตารางที่ 22 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
4.6 ระดับคณุภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญอย่างนอ้ย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมนิผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
มีผลท าใหค้วามเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีวิเคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย ด้านทะเละวิวาท ด้านสิ่งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพัฒนาและมั่วสุมโดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียนและผู้ปกครอง 

 

 

   2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
 

 
   3. สถานศึกษาจัดมีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 

 
   4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรงุการบริหารความเสี่ยง 

 

 
   5. สถานศึกษามีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 

 

 
ตารางที่ 23 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
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4.7 ระดับคณุภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน 
 โรงเรียนมีระบบดูแลผูเ้รียนโดยมกีารปฐมนิเทศผูเ้รียน มีการตั้งแตค่รูทีป่รึกษา มีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อ
ร่วมกันดูแลผู้เรียน ส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน มีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลศิ 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผู้เรียน 

 

 
   2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูทีป่รึกษาและจดัให้ผู้เรียนพบครูทีป่รึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ 

 

 
   3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อช่วยดูแลผู้เรียน 

 

 
   4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของ
จ านวนผู้เรียน  

 

   5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมผู้เรียนปญัญาเลิศ 
 

 
ตารางที่ 24 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน 

 
4.8 ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วทิยบริการ 

โรงเรียนวางแผนการใช้พื้นที่ปฏิบัติการ ห้องเรียน อย่างเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน  จ านวนช่ัวโมงของการใช้

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานต่อสัปดาห์  ครูผู้สอนจะใช้งานห้องเรียนตามตารางการใช้ห้องเรียน

มีการส ารวจ กรณีที่มีข้อเสนอแนะก็จะน าเสนอต่อฝา่ยบริหาร กรณีที่ครูผู้สอนพบเห็นปัญหาหรือ การช ารุดให้ท าบันทึกแจ้ง

ฝ่ายอาคารสถานที่ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน ศนูย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 

 

   2. สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
 

 
   3. สถานศึกษามีการประเมนิความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศนข์องสถานศึกษาและการใช้
อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน ศนูย์วิทยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

 

 

   4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
 

 
   5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุง การบรหิารจดัการ 

 

 
ตารางที่ 25 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศนข์องสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ 

ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 
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4.9 ระดับคณุภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์จ านวน 1 ห้องเรียน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 40  เครื่อง ห้องเรียนสาขา

เครื่องมือกลฯ   จ านวน   12    เครือ่ง  รวมมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  52 เครื่อง ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอน โดยนักเรียน

เข้าเรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่เกินครั้งละ 40  คน  

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 

 
   2. สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 

 

 
   3. สถานศึกษามีการประเมนิความพึงพอใจต่อจดัหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน  

 

   4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
 

 
   5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุง การบรหิารจดัการ 

 

 
ตารางที่ 26 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

 
4.10 ระดับคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 

   2. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รบัทุนการศึกษา ทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

 

   3. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่วมร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอื่น องค์กรภายนอกตรงกับ
สาขาวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 

 

   4. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  

 

   5. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รแูละบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรตคิุณยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

 

ตารางที่ 27 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

4.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
โรงเรียนจัดส่งครูผู้สอนและบุคลากรข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งสายงานด้านวิชาชีพ จากสถาน

ประกอบการ  สายงานวิชาการตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม และการท างานร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  โดยจัดตั้งหน่วยงาน

บริหารทรัพยากรมนุษย์  รับผิดชอบดูแลร่วมกับฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งครู

และบุคลากรการศึกษา  โดยจัดแผนการพัฒนาทั้งภายในและส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
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ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการจ่ายค่าวัสดฝุึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรยีนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของงบด าเนนิการ 

 

 

   2. สถานศึกษามีรายได้หรือมีมูลค่าของผลติ ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝกึ 

 

 

   3. สถานศึกษามีการจ่ายค่าวัสดฝุึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการและวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
ของงบด าเนนิการ 

 

 

   4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนใหค้รูและผู้เรยีนจัดท าและด าเนนิการประกวด จัด
แสดงโครงการ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อย 5 

 

 

   5. สถานศึกษารายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 

 

ตารางที่ 28 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงนิและงบประมาณ 
 
4.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอวชีวศกึาษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศหรอืต่างประเทศ 

โรงเรียน ได้มีการติดต่อประสานงาน และร่วมมือ กับสถานประกอบการในการวางแผนการด าเนนิงานด้านต่าง ๆ           

โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการระดมทรัพยากรบคุคล เงิน เครื่องมือ เครื่องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น 

การเป็นวิทยากรให้ความรู ้สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องคอมพิวเตอร ์สถานที่ เป็นต้น เพื่อให้การจัด

การศึกษาเปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ  

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

 

 

   2. สถานศึกษามีสาขางานทีจ่ัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ หรือ
ต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขาที่เปดิสอน 

 

 

   3. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรอืต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 

 

 

   4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาไม่นอ้ยกว่า 5 รายการ 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุง 

 
 

ตารางที่ 29 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอวชีวศึกาษา กับเครือข่ายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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4.13 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบรกิารและวิชาชีพ 
โรงเรียนไดด้ าเนนิงานโครงการ กิจกรรม เพื่อการให้บริการวิชาชีพอย่างทั่วถึงสู่ประชาชน โดยมีการวางแผนการ

ด าเนินงาน มีค าส่ังมอบหมายหนา้ที่ด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย แล้วสรุปผลการด าเนินงาน 
ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี

   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนนิการใหทุ้กสาขาด าเนินงานไม่น้อยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อป ี
 

 
   3. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วม
โครงการ กิจกรรม 

 

 

   4. สถานศึกษาด าเนนิการให้ผูเ้รยีนในแต่ละสาขางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
 

 
   5. สถานศึกษามีการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการและมผีลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

 

 
ตารางที่ 30 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพ 

 
4.14 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผู้เรยีน 

โรงเรียนก าหนดให้  ผู้เรียน โครงงานส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และโครงงานวิชาชีพ  โดยเฉพาะโครงงาน

วิชาชีพ  ทุกแผนกวิชาด าเนินการในแผนการเรียนก าหนดให้ผู้เรียน ระดับ ปวช. 3   จัดท าโครงการวิชาชีพโดยน าความรู้  

ความสามารถทางวิชาชีพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน  การสอน   การประกอบอาชีพ  และการพัฒนาชุมชนต่อไป 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ใหผู้้เรียนจัดท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

 

   2. สถานศึกษาด าเนนิการให้ผูเ้รยีนระดับ ปวช. 3 และระดับช้ันปวส. 2 จัดท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จ านวน 3 
คน : 1 ช้ิน และระดับ ปวส. 2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 

 

 

   3. สถานศึกษาได้จดัประกวดและได้น าโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  

 

   4. สถานศึกษาได้น าโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพรต่อ่สาธารณชน  

 

   5. สถานศึกษาด าเนนิการให้โครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชนห์รือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จงัหวัด ภาค และชาติ  

 

ตารางที่ 31 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของผูเ้รียน 
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4.15 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู 
โรงเรียนไดจ้ัดสรรงบประมาณซ่ึงเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ เพื่อใช้ในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม 

ส่ิงประดษิฐ ์งานวิจัยและโครงงานต่องบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากผู้รบัใบอนุญาต และหน่วยงานอื่น  

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ใหค้รูจดัท าและด าเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม 
ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  

 

   2. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รทูุกคน จัดท านวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 

 
   3. สถานศึกษาได้จดัประกวดและได้น านวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ในสถานศึกษา  

 

   4. สถานศึกษาได้น านวัตกรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพรต่อ่สาธารณชน  

 

   5. สถานศึกษาด าเนนิการให้นวตักรรม ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใช้ประโยชนห์รือได้รับรางวัลในระดับชุมชน จงัหวัด ภาค และชาติ  

 

ตารางที่ 32 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ของครู 
 

4.16 ระดับคุณภาพในการปลกูฝังจิตส านึกด้านรักชาติ เทิตทูนพระมหากษัตรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารงุ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

โรงเรียนด าเนินการให้ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทนูพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ และทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามโครงการ 

กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียน เพื่อน าผลไปปรบัปรงุ การบริหารจดัการและมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติเทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ และ
ทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนนิการให้ผูเ้รยีนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม การปลกูฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ 
เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุข และทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

 

   3. สถานศึกษาด าเนนิการใหค้รแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม 
การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทนู พระมหากษตัริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 

 

   4. สถานศึกษามีการประเมนิผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรัก
ชาติ เทิดทนู พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนบุ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   5. สถานศึกษามีการประเมนิความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านกึด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โดยเฉลีย่ 3.51 - 5.00 

 

 

ตารางที่ 33 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านรักชาติ เทิตทูนพระมหากษัตรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และทะนบุ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
4.17 ระดับคุณภาพในการส่งเสรมิด้านกีฬาและนันทนาการ 

โรงเรียนด าเนินการให้ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

การปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าผลไปปรบัปรุงการบริหารจัดการและมีการประเมนิความพึงพอใจของ

ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาทีม่ีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ ด้านการกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
กิจกรรม 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนินการให้ผูเ้รียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

 
   3. สถานศึกษาด าเนินการให้ครแูละบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม โครงการ กิจกรรม 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 

 

   4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าไปปรบัปรุงการบริหารจัดการ 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

 

 

   ตารางที่ 34 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
   จากข้อมูลในเวบ็ไซต์โรงเรียน http://www.atsn.ac.th พบว่ามีกิจกรรมในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
จ านวน 17 ครั้ง 
 
4.8 ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

โรงเรียนด าเนินการให้ครูและบคุลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม 

ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบคุลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผู้เรียนเพื่อน าไปปรับปรุงการบรหิารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้องภายนอก

สถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 

http://www.atsn.ac.th/


36 
 

ประเด็นพิจารณา มี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามการให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายสถานศึกษา และผู้เรียน  

 

   2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายสถานศึกษา และผู้เรียน  

 

   3. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
   4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
ขพอเพียง โดยครูและบคุลากรทกุฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าไปปรับปรุงการบริหารจดัการ  

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาต่อการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการประเมนิ โดยเฉลี่ย 3.51 - 
5.00 

 

 

ตารางที่ 35 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จากข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียน http://www.atsn.ac.th พบว่ามีกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 3 ครั้ง 

http://www.atsn.ac.th/

