ส่ วนที่ 4 สารสนเทศด้ านการบริหารจัดการ
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4.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นพิจารณา
มี
1. สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ตามที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สถานศึกษาดาเนินการให้มี การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยอย่างน้อยภาค
เรี ยนละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษาดาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยปฏิบตั ิตามอานวจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับสถานศึกษาและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51
– 5.00
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ผทู ้ รงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 20 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย

ไม่ มี

4.2 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริหารจัดการสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา การดาเนินงานเป็ นไป ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี สถานศึกษาที่มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
เสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง สถานศึกษาและมีการจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
4. สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ ง
5. สถานศึกษาจัดทารายงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ตารางที่ 21 ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนบริ หารจัดการสถานศึกษา

มี

ไม่ มี
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4.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
โรงเรี ยนมีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีแผนงานโครงการพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการเป็ นไปตามแผนงาน โครงการโดยมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการและการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1. มีการกาหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานศึกษามีการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการ
ตารางที่ 22 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์

มี

ไม่ มี

4.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรี ยนรับมอบนโยบายการบริ หารจัดการจากหน่วยงานต้นสังกัด จัดประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง จัดประชุม ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1
ครั้ง นาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา หรื อวิทยาลัย ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
2. สถานศึกษามีการประชุมครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาอย่าน้อยภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง
3. สถานศึกษาจัดมีการประชุมผูป้ กครอง ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาอย่างน้อยภาคเรี ยน
ละ 1 ครั้ง
4. สถานศึกษามีการนาความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย ครู และบุคลากร
ทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูป้ กครอง รวมทั้งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการบริ หารงาน และภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย และมีผลการประเมินเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ตารางที่ 23 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

มี

ไม่ มี
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4.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้ อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องกันการสูญหายของ
ข้อมูล โดยมีขอ้ มูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรี ยน นักศึกษา ข้อมูลตลาดแรงงาน ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน ข้อมูลครุ ภณ
ั ฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ และข้อมูล
พื้นฐานของจังหวัดโดยข้อมูลจะต้องครบถ้วน เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบ และเป็ นปัจจุบนั มีการดาเนินการให้ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและมี
การประเมินความพึงพอใจ ในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน (http://www.atsn.ac.th)
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษามีขอ้ มูล 9 ประการและอาจมีขอ้ มูลอื่น ที่จาเป็ นสาหรับสถานศึกษาที่ครบถ้วนและ
เชื่อมโยงเป็ นระบบ และมีระบบสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้ องการการสูญหายของข้อมูล
2. สถานศึกษามีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงข้อมูล
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
4. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจในการบริ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
5. สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ตารางที่ 24 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
4.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
โรงเรี ยนจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการ
ทะเลาะวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพนันและการมัว่ สุม โดยการมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง มีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และ
มีผลทาให้ความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษามีวเิ คราะห์และจัดทาแผนงาน โครงการบริ หารความเสี่ ยงที่สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย ด้านทะเละวิวาท ด้านสิ่ งเสพติด ด้านสังคม ด้านการพัฒนาและมัว่ สุมโดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ผูเ้ รี ยนและผูป้ กครอง
2. สถานศึกษามีการดาเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษาจัดมีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ
4. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ ยง
5. สถานศึกษามีความเสี่ ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
ตารางที่ 25 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
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4.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน
โรงเรี ยนมีระบบดูแลผูเ้ รี ยนโดยมีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน มีการตั้งแต่ครู ที่ปรึ กษา มีระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อ
ร่ วมกันดูแลผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน มีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงและส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปั ญญาเลิศ
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษามีการปฐมนิเทศผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษามีการแต่งตั้งครู ที่ปรึ กษาและจัดให้ผเู ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีระบบเครื อข่ายผูป้ กครองเพื่อช่วยดูแลผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการส่งเสริ มสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยนอย่างน้อยร้อยละ 10
ของจานวนผูเ้ รี ยน
5. สถานศึกษามีระบบดูแลผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยง และส่งเสริ มผูเ้ รี ยนปัญญาเลิศ
ตารางที่ 26 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรี ยน
4.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้ อม และภูมทิ ศั น์ ของสถานศึกษาและการใช้ อาคารสถานที่ ห้ องเรียน
ห้ องปฏิบัตกิ าร โรงฝึ กงาน ศู นย์ วทิ ยบริการ
โรงเรี ยนวางแผนการใช้พ้ืนที่ ปฏิบตั ิการ ห้องเรี ยน อย่างเหมาะสมกับจานวนผูเ้ รี ยน จานวนชัว่ โมงของการใช้
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานต่อสัปดาห์ ครู ผสู ้ อนจะใช้งานห้องเรี ยนตามตารางการใช้หอ้ งเรี ยน
มีการสารวจ กรณี ที่มีขอ้ เสนอแนะก็จะนาเสนอต่อฝ่ ายบริ หาร กรณี ที่ครู ผสู ้ อนพบเห็นปั ญหาหรื อ การชารุ ดให้ทาบันทึกแจ้ง
ฝ่ ายอาคารสถานที่ดาเนินการซ่อมแซม เพื่อให้การใช้งานมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการ
ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง การบริ หารจัดการ
ตารางที่ 27 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วทิ ยบริ การ

44
4.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
มีหอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้องเรี ยน โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 40 เครื่ อง ห้องเรี ยนสาขา
เครื่ องมือกลฯ จานวน 12 เครื่ อง รวมมีคอมพิวเตอร์ท้ งั หมด 52 เครื่ อง ที่สามารถใช้ในการเรี ยนการสอน โดยนักเรี ยน
เข้าเรี ยนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่เกินครั้งละ 40 คน
ประเด็นพิจารณา
มี
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
2. สถานศึกษามีการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
3. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อจัดหา การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษามีผลการประเมิน ความพึงพอใจ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
5. สถานศึกษามีการนาผลการประเมินไปปรับปรุ ง การบริ หารจัดการ
ตารางที่ 28 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
4.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการฝึ กอบรมด้าน
วิชาการหรื อวิชาชีพ และจรรยาบรรณไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับทุนการศึกษา ทุน
วิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เข้าร่ วมโครงการ
แลกเปลี่ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กับสถานศึกษาอื่นหรื อหน่วยงานอื่น องค์กรภายนอกตรง
กับสาขาวิชา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เหมาะสม
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75
5. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องด้าน
วิชาการหรื อวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ตารางที่ 29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

มี

ไม่ มี

ไม่ มี

4.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
โรงเรี ยนจัดส่ งครู ผูส้ อนและบุคลากรข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ทั้งสายงานด้านวิชาชี พ จากสถาน
ประกอบการ สายงานวิชาการตลอดจนการพัฒนาด้านสังคม และการทางานร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ โดยจัดตั้งหน่วยงาน
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ รับผิดชอบดูแลร่ วมกับฝ่ ายวิชาการดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรทั้งครู
และบุคลากรการศึกษา โดยจัดแผนการพัฒนาทั้งภายในและส่งไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก
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ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการเรี ยนการสอนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของงบดาเนินการ
2. สถานศึกษามีรายได้หรื อมีมลู ค่าของผลิต ผลงานจากการใช้วสั ดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก
3. สถานศึกษามีการจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่ อสาหรับการบริ การและวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
1 ของงบดาเนินการ
4. สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริ ม สนับสนุนให้ครู และผูเ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการประกวด
จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อย 5
5. สถานศึกษามีรายจ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและ
เสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองไทยและโลก ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
ตารางที่ 30 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ

มี

ไม่ มี

4.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกาษา กับเครื อข่ ายทั้งในประเทศหรื อต่ างประเทศ
โรงเรี ยน ได้มีการติดต่อประสานงาน และร่ วมมือ กับสถานประกอบการในการวางแผนการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
โดยการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน มีการระดมทรัพยากรบุคคล เงิน เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น
การเป็ นวิทยากรให้ความรู ้ สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ สถานที่ เป็ นต้น เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้ง
ในประเทศและ หรื อต่างประเทศ
2. สถานศึกษามีสาขางานที่จดั หาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ในประเทศและ
หรื อต่างประเทศร่ วมพัฒนาผูเ้ รี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนสาขาที่เปิ ดสอน
3. สถานศึกษามีจานวนสถานประกอบการทั้งในประเทศและ หรื อต่างประเทศที่มีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 20 แห่ง
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรอื่น ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ ฯลฯ เพื่อ
ส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 รายการ
5. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งในประเทศและ หรื อต่างประเทศ เพื่อการปรับปรุ ง
ตารางที่ 31 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกาษา กับเครื อข่ายทั้งในประเทศหรื อต่างประเทศ
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4.13 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการและวิชาชีพ
โรงเรี ยนได้ดาเนินงานโครงการ กิจกรรม เพื่อการให้บริ การวิชาชีพอย่างทัว่ ถึงสู่ประชาชน โดยมีการวางแผนการ
ดาเนินงาน มีคาสัง่ มอบหมายหน้าที่ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วสรุ ปผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กิจกรรม บริ การวิชาการและวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่ วมของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ทุกสาขาดาเนินงานไม่นอ้ ยกว่า 2 โครงการ กิจกรรมต่อปี
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วม
โครงการ กิจกรรม
4. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนในแต่ละสาขางาน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่ วมโครงการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การและมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 5.00
ตารางที่ 32 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการการบริ การและวิชาชีพ
4.14 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ของผู้เรียน
โรงเรี ยนกาหนดให้ ผูเ้ รี ยน โครงงานสิ่ งประดิ ษฐ์ งานสร้างสรรค์ และโครงงานวิชาชี พ โดยเฉพาะโครงงาน
วิชาชี พ ทุกแผนกวิชาดาเนิ นการในแผนการเรี ยนกาหนดให้ผเู ้ รี ยน ระดับ ปวช. 3 จัดทาโครงการวิชาชี พโดยนาความรู ้
ความสามารถทางวิชาชีพมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยน การสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชนต่อไป
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ผเู ้ รี ยนจัดทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ
งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนระดับ ปวช. 3 และระดับชั้นปวส. 2 จัดทาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั โดยมีจานวนผลงานทั้งหมด ตามเกณฑ์เฉลี่ย ระดับชั้น ปวช. 3 จานวน
3 คน : 1 ชิ้น และระดับ ปวส. 2 จานวน 2 คน : 1 ชิ้น
3. สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นาโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้โครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และ
ชาติ
ตารางที่ 33 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
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4.15 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู
โรงเรี ยนได้จดั สรรงบประมาณซึ่งเป็ นไปตามแผนงานงบประมาณ เพื่อใช้ในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่องบประมาณที่โรงเรี ยนได้รับจัดสรรจากผูร้ ับใบอนุญาต และหน่วยงานอื่น
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษาส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ครู จดั ทาและดาเนินการจัดประกวด จัดแสดง นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู ทุกคน จัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
3. สถานศึกษาได้จดั ประกวดและได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนผลงานทั้งหมด ไปใช้ในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้นานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
ของจานวนผลงานทั้งหมด เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
5. สถานศึกษาดาเนินการให้นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 5 ของจานวนผลงานทั้งหมด นาไปใช้ประโยชน์หรื อได้รับรางวัลในระดับชุมชน จังหวัด ภาค
และชาติ
ตารางที่ 34 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั ของครู
4.16 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตรย์ ส่ งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
โรงเรี ยนดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาผลไปปรับปรุ ง การบริ หารจัดการและมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูน
พระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ
เทิดทูน พระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วม โครงการ
กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

มี

ไม่ มี
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มี
ไม่มี
ประเด็นพิจารณา
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ งศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ตารางที่ 35 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านรักชาติ เทิตทูนพระมหากษัตรย์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และทะนุบารุ ง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4.17 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริมด้ านกีฬาและนันทนาการ
โรงเรี ยนดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
การปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยนเพื่อนาผลไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ประเด็นพิจารณา
มี
ไม่ มี
1. สถานศึกษามีจานวนโครงการ ด้านการกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ไม่นอ้ ยกว่า 5 โครงการ
กิจกรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
3. สถานศึกษาดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่ วม โครงการ
กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00
ตารางที่ 36 ระดับคุณภาพในการส่งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ
จากข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรี ยน http://www.atsn.ac.th พบว่ามีกิจกรรมในการส่งเสริ มด้านกีฬาและนันทนาการ
จานวน 7 ครั้ง
4.18 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้ านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรี ยนดาเนินการให้ครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาทุกคน และผูเ้ รี ยนทุกคน เข้าร่ วมโครงการ กิจกรรม
ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประเมินผล การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายใน
สถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปปรับปรุ งการบริ หารจัดการและมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
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ประเด็นพิจารณา
1. สถานศึกษามีการให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู และ
บุคลากรทุกฝ่ ายสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ การบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีส่วนร่ วมของครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษา และผูเ้ รี ยน
3. สถานศึกษาดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถานศึกษามีการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยครู และบุคลากรทุกฝ่ ายในสถานศึกษาและผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ
5. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องภายนอกสถานศึกษาที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาต่อการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีผลการประเมิน โดยเฉลี่ย
3.51 - 5.00
ตารางที่ 37 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มี

ไม่ มี

จากข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรี ยน http://www.atsn.ac.th พบว่ามีกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจานวน 3 ครั้ง

