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4.1 ระดบัคุณภาพในการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั 

ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 คร้ัง  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ตามท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 
   2. สถานศึกษาด าเนินการใหมี้ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง 

 

 

   3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัปฏิบติัตามอ านวจหนา้ท่ีท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

   4. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวทิยาลยั ในการปฏิบติังานร่วมกบัสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 
– 5.00 

 

 

   5. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้ท้รงคุณวฒิุภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบติังาน
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยัเพื่อพฒันาคุณภาพการปฏิบติังาน 

 

 

ตารางท่ี 20 ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั 
 

4.2 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนบริหารจดัการสถานศึกษา 

 โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีการจดัท าแผนปฏิบติั

การประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษา   การด าเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี สถานศึกษาท่ีมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

เสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง สถานศึกษาและมีการจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 

 

   2. สถานศึกษามีการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

 

 

   3. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 
 

 
   4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

 

 
   5. สถานศึกษาจดัท ารายงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 

 

 
ตารางท่ี 21 ระดบัคุณภาพในการจดัท าแผนบริหารจดัการสถานศึกษา 
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4.3 ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

 โรงเรียนมีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีแผนงานโครงการพฒันา

สถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การด าเนินการเป็นไปตามแผนงาน โครงการโดยมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการและการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. มีการก าหนดอตัลกัษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
   2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพฒันาสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
โดยมีส่วนร่วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

   3. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 
 

 
   4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 

 
   5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจดัการ 

 

 
ตารางท่ี 22 ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 

 
4.4 ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนรับมอบนโยบายการบริหารจดัการจากหน่วยงานตน้สงักดั  จดัประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง  จดัประชุม ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอาชีวศึกษา อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 

คร้ัง น าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือวทิยาลยั ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผู ้

ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา   

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการบริหารจดัการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั 

 

 
   2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาอยา่นอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

 

 
   3. สถานศึกษาจดัมีการประชุมผูป้กครอง ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการอาชีวศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง 

 

 

   4. สถานศึกษามีการน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั ครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูป้กครอง รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลยั และมีผลการประเมินเฉล่ีย 3.51 - 5.00 

 

 

ตารางท่ี 23 ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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4.5 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 โรงเรียนมีการจดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือป้องกนัการสูญหายของ
ขอ้มูล โดยมีขอ้มูลพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของสถานศึกษา ขอ้มูลนกัเรียน นกัศึกษา ขอ้มูลตลาดแรงงาน ขอ้มูลบุคลากร 
ขอ้มูลงบประมาณและการเงิน ขอ้มูลหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ขอ้มูลครุภณัฑ ์ขอ้มูลอาคารสถานท่ี และขอ้มูล
พ้ืนฐานของจงัหวดัโดยขอ้มูลจะตอ้งครบถว้น เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ และเป็นปัจจุบนั มีการด าเนินการใหค้รูและ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ จากฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมี
การประเมินความพึงพอใจ ในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาและผูเ้รียน (http://www.atsn.ac.th) 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีขอ้มูล 9 ประการและอาจมีขอ้มูลอ่ืน ท่ีจ าเป็นส าหรับสถานศึกษาท่ีครบถว้นและ
เช่ือมโยงเป็นระบบ และมีระบบส ารองขอ้มูลสารสนเทศเพื่อป้องการการสูญหายของขอ้มูล 

 

 

   2. สถานศึกษามีการพฒันาขอ้มูลสารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั 
 

 
   3. สถานศึกษาด าเนินการให ้ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงขอ้มลู
และใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

 

 

   4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริการจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 

 

   5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 

 

 

ตารางท่ี 24 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
4.6 ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
 โรงเรียนจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการ
ทะเลาะววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสงัคม ดา้นการพนนัและการมัว่สุม โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง มีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และ
มีผลท าใหค้วามเส่ียงในดา้นต่าง ๆ ลดลง 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีวเิคราะห์และจดัท าแผนงาน โครงการบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความปลอดภยั ดา้นทะเละววิาท ดา้นส่ิงเสพติด ดา้นสงัคม ดา้นการพฒันาและมัว่สุมโดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผูเ้รียนและผูป้กครอง 

 

 

   2. สถานศึกษามีการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ 
 

 
   3. สถานศึกษาจดัมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ 

 

 
   4. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 

 

 
   5. สถานศึกษามีความเส่ียงลดลงอยา่งนอ้ย 3 ดา้น 

 

 
ตารางท่ี 25 ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
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4.7 ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลนักเรียน 
 โรงเรียนมีระบบดูแลผูเ้รียนโดยมีการปฐมนิเทศผูเ้รียน มีการตั้งแตค่รูท่ีปรึกษา มีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพ่ือ
ร่วมกนัดูแลผูเ้รียน ส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน มีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้รียน 

 

 
   2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาและจดัใหผู้เ้รียนพบครูท่ีปรึกษาอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

 

 
   3. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายผูป้กครองเพ่ือช่วยดูแลผูเ้รียน 

 

 
   4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริมสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 10 
ของจ านวนผูเ้รียน 

 

 

   5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้รียนกลุ่มเส่ียง และส่งเสริมผูเ้รียนปัญญาเลิศ 
 

 
ตารางท่ี 26 ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลนกัเรียน 

 
4.8 ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมทิศัน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที ่ห้องเรียน 
ห้องปฏบิัตกิาร โรงฝึกงาน ศูนย์วทิยบริการ 

โรงเรียนวางแผนการใชพ้ื้นท่ีปฏิบติัการ ห้องเรียน อย่างเหมาะสมกบัจ านวนผูเ้รียน  จ านวนชัว่โมงของการใช้

หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบติังานต่อสปัดาห์  ครูผูส้อนจะใชง้านหอ้งเรียนตามตารางการใชห้อ้งเรียน

มีการส ารวจ กรณีท่ีมีขอ้เสนอแนะก็จะน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร กรณีท่ีครูผูส้อนพบเห็นปัญหาหรือ การช ารุดใหท้ าบนัทึกแจง้

ฝ่ายอาคารสถานท่ีด าเนินการซ่อมแซม เพ่ือใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาและการ
ใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

 

 

   2. สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
 

 
   3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศันข์องสถานศึกษาและการ
ใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ โดยการมีส่วนร่วมของครู 
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

 

 

   4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 
 

 
   5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ 

 

 
  ตารางท่ี 27 ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้ม และภูมิทศันข์องสถานศึกษาและการใชอ้าคาร
สถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ทิยบริการ 
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4.9 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และคอมพวิเตอร์ 
มีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 หอ้งเรียน โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 40  เคร่ือง หอ้งเรียนสาขา

เคร่ืองมือกลฯ   จ านวน   12    เคร่ือง  รวมมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  52 เคร่ือง ท่ีสามารถใชใ้นการเรียนการสอน โดยนกัเรียน

เขา้เรียนวชิาท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ไม่เกินคร้ังละ 40  คน  

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ 

 

 
   2. สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 

 

 
   3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อจดัหา การใชว้สัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และ
คอมพิวเตอร์ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 

 

   4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 
 

 
   5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารจดัการ 

 

 
ตารางท่ี 28 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ 

 
4.10 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ไดรั้บการฝึกอบรมดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพ และจรรยาบรรณไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไดรั้บทุนการศึกษา ทุน
วจิยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

 

 

   3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขา้ร่วมโครงการ
แลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา กบัสถานศึกษาอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน องคก์รภายนอกตรง
กบัสาขาวชิา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

 

 

   4. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีเหมาะสม 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 

 

 

   5. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณยกยอ่งดา้น
วชิาการหรือวชิาชีพจรรยาบรรณวชิาชีพ จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 

 

 

ตารางท่ี 29 ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

4.11 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงนิและงบประมาณ 
โรงเรียนจดัส่งครูผูส้อนและบุคลากรขา้รับการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  ทั้ งสายงานดา้นวิชาชีพ จากสถาน

ประกอบการ  สายงานวิชาการตลอดจนการพฒันาดา้นสังคม และการท างานร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ  โดยจดัตั้งหน่วยงาน

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ รับผิดชอบดูแลร่วมกบัฝ่ายวิชาการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาความกา้วหนา้ของบุคลากรทั้งครู

และบุคลากรการศึกษา  โดยจดัแผนการพฒันาทั้งภายในและส่งไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 
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ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการเรียนการสอนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของงบด าเนินการ 

 

 

   2. สถานศึกษามีรายไดห้รือมีมูลค่าของผลิต ผลงานจากการใชว้สัดุฝึกในการจดัการเรียนการสอน 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของค่าวสัดุฝึก 

 

 

   3. สถานศึกษามีการจ่ายค่าวสัดุฝึก อุปกรณ์และส่ือส าหรับการบริการและวชิาชีพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
1 ของงบด าเนินการ 

 

 

   4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนบัสนุนใหค้รูและผูเ้รียนจดัท าและด าเนินการประกวด 
จดัแสดงโครงการ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไม่นอ้ยกวา่ร้อย 5 

 

 

   5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและโลก ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

 

 

ตารางท่ี 30 ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 
4.12 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกาษา กบัเครือข่ายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

โรงเรียน ไดมี้การติดต่อประสานงาน และร่วมมือ กบัสถานประกอบการในการวางแผนการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ           

โดยการใชท้รัพยากรร่วมกนั มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น 

การเป็นวทิยากรใหค้วามรู้ สนบัสนุนเงิน วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สถานท่ี เป็นตน้ เพื่อใหก้ารจดั

การศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรือต่างประเทศ 

 

 

   2. สถานศึกษามีสาขางานท่ีจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญ ผูท้รงคุณวฒิุทั้งในประเทศและ 
หรือต่างประเทศร่วมพฒันาผูเ้รียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนสาขาท่ีเปิดสอน 

 

 

   3. สถานศึกษามีจ านวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 20 แห่ง 

 

 

   4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอ่ืน ๆ เช่น งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ฯลฯ เพ่ือ
ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัอาชีวศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 5 รายการ 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งในประเทศและ หรือต่างประเทศ เพ่ือการปรับปรุง 

 

 

ตารางท่ี 31 ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกาษา กบัเครือข่ายทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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4.13 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการและวชิาชีพ 
โรงเรียนไดด้ าเนินงานโครงการ กิจกรรม เพ่ือการใหบ้ริการวชิาชีพอยา่งทัว่ถึงสู่ประชาชน โดยมีการวางแผนการ

ด าเนินงาน มีค าสัง่มอบหมายหนา้ท่ีด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย แลว้สรุปผลการด าเนินงาน 
ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี

   1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริการวชิาการและวชิาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนินการใหทุ้กสาขาด าเนินงานไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี 
 

 
   3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วม
โครงการ กิจกรรม 

 

 

   4. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 เขา้ร่วมโครงการ 
 

 
   5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการและมีผลการประเมินโดยเฉล่ีย 3.51 - 
5.00 

 

 

ตารางท่ี 32 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการการบริการและวชิาชีพ 
 
4.14 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั ของผู้เรียน 

โรงเรียนก าหนดให้  ผูเ้รียน โครงงานส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และโครงงานวิชาชีพ  โดยเฉพาะโครงงาน

วิชาชีพ  ทุกแผนกวิชาด าเนินการในแผนการเรียนก าหนดให้ผูเ้รียน ระดบั ปวช. 3   จดัท าโครงการวิชาชีพโดยน าความรู้  

ความสามารถทางวชิาชีพมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียน  การสอน   การประกอบอาชีพ  และการพฒันาชุมชนต่อไป 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหผู้เ้รียนจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดงโครงการ 
งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนระดบั ปวช. 3 และระดบัชั้นปวส. 2 จดัท าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั โดยมีจ านวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑเ์ฉล่ีย ระดบัชั้น ปวช. 3 จ านวน 
3 คน : 1 ช้ิน และระดบั ปวส. 2 จ านวน 2 คน : 1 ช้ิน 

 

 

   3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยัไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชป้ระโยชน์ในสถานศึกษา 

 

 

   4. สถานศึกษาไดน้ าโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ของ
จ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ตอ่สาธารณชน 

 

 

   5. สถานศึกษาด าเนินการใหโ้ครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บรางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค และ
ชาติ 

 

 

ตารางท่ี 33 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ของผูเ้รียน 
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4.15 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดษิฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวจิยั ของครู 
โรงเรียนไดจ้ดัสรรงบประมาณซ่ึงเป็นไปตามแผนงานงบประมาณ เพื่อใชใ้นการสร้างและพฒันา นวตักรรม 

ส่ิงประดิษฐ ์งานวจิยัและโครงงานต่องบประมาณท่ีโรงเรียนไดรั้บจดัสรรจากผูรั้บใบอนุญาต และหน่วยงานอ่ืน  

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูจดัท าและด าเนินการจดัประกวด จดัแสดง นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูทุกคน จดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั 
 

 
   3. สถานศึกษาไดจ้ดัประกวดและไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนผลงานทั้งหมด ไปใชใ้นสถานศึกษา 

 

 

   4. สถานศึกษาไดน้ านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ของจ านวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 

 

   5. สถานศึกษาด าเนินการใหน้วตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 5 ของจ านวนผลงานทั้งหมด น าไปใชป้ระโยชนห์รือไดรั้บรางวลัในระดบัชุมชน จงัหวดั ภาค 
และชาติ 

 

 

ตารางท่ี 34 ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการโครงการ ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวจิยั ของครู 
 

4.16 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านรักชาต ิเทดิทูนพระมหากษัตรย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

โรงเรียนด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม 

การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะวฒันธรรม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพ่ือน าผลไปปรับปรุง การบริหารจดัการและมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติเทิดทูน 
พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ กิจกรรม 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ 
เทิดทูน พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

 

 

   3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม โครงการ 
กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 
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ประเดน็พจิารณา มี ไม่มี 
   4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 

  

ตารางท่ี 35 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นรักชาติ เทิตทูนพระมหากษตัรย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม 

 
4.17 ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมด้านกฬีาและนันทนาการ 

โรงเรียนด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม 

การปลูกฝังจิตส านึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการบริหารจดัการและมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ของสถานศึกษา 

ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีจ านวนโครงการ ดา้นการกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ ไม่นอ้ยกวา่ 5 โครงการ 
กิจกรรม 

 

 

   2. สถานศึกษาด าเนินการใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
 

 
   3. สถานศึกษาด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคนเขา้ร่วม โครงการ 
กิจกรรม ดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 

 

 

   4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ดา้นการกีฬาและ
นนัทนาการ โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าไปปรับปรุงการบริหาร
จดัการ 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ โดยเฉล่ีย 3.51 - 5.00 

 

 

   ตารางท่ี 36 ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
   จากขอ้มูลในเวบ็ไซตโ์รงเรียน http://www.atsn.ac.th พบวา่มีกิจกรรมในการส่งเสริมดา้นกีฬาและนนัทนาการ
จ านวน 7 คร้ัง 
 
4.18 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจติส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

โรงเรียนด าเนินการใหค้รูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้รียนทุกคน เขา้ร่วมโครงการ กิจกรรม 

ดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน

สถานศึกษาและผูเ้รียน เพ่ือน าไปปรับปรุงการบริหารจดัการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

http://www.atsn.ac.th/
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ประเดน็พจิารณา ม ี ไม่ม ี
   1. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายสถานศึกษา และผูเ้รียน 

 

 

   2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริหารจดัการสถานศึกษา ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผูเ้รียน 

 

 

   3. สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
   4. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผูเ้รียน เพื่อน าไปปรับปรุงการ
บริหารจดัการ 

 

 

   5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสถานศึกษาท่ีมีต่อภาพลกัษณ์
ของสถานศึกษาต่อการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการประเมิน โดยเฉล่ีย 
3.51 - 5.00 

 

 

ตารางท่ี 37 ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จากขอ้มูลในเวบ็ไซตโ์รงเรียน http://www.atsn.ac.th พบวา่มีกิจกรรมในการปลูกฝังจิตส านึกดา้นปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจ านวน 3 คร้ัง 

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

