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3.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่ วยงาน

ต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ

กับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข่องเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

พัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมีกิจกรรม 19 กิจกรรมดังนี้ 

ตารางที่ 25 โครงการ/กิจกรรมที่ส ่งเสริมด้านคุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา 

โครงการ/กิจกรรม/งาน 
1 กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ 
2 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต 
3 กิจกรรมวันอัสสัมชัญ 
4 กิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจ 
5 กิจกรรมปฏิบัติธรรม 
6 กิจกรรมมิสซา 
7 กิจกรรมท าบุญเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ 
8 กิจกรรมไหว้ครู 
9 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
11 กิจกรรมวันลอยกระทง 
12 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
13 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
14 งานลูกเสือ 
15 งานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
16 กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
17 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
18 กิจกรรมปลูกป่า 
19 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 

 
 
3.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ครูและ

บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐและ

ภาคเอกชน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา 
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โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี มี

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และมีการจัดท า รายงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตารางที่ 26 โครงการ กิจกรรม งานในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1 ประชุมผู้บริหาร สอศ. 
2 ประชุมรับนโยบายที่ สอจ. 
3 ประชุมส่วนราชการอ าเภอท่าอุเทน 
4 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
5 กิจกรรมอบรมสัมมนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
6 กิจกรรมอบรมสัมมนาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7 ประชุมผู้ปกครอง 
8 ประชุมคณะผู้บริหารประจ าเดือนที่มูลนิธิฯ 
9 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา 
10 ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โครงการเรียนฟรี 15 
11 ประชุมฝ่าย 
12 ประชุมครูประจ าเดือน 

 

3.3 ระดับคุณภาพในด้านการจัดการด้านบุคลากร 
ตารางที่ 27 อัตราก าลังครูผู้สอนกับนักเรียน 
สาขาวิชา จ านวนคร ู ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา จ านวนนักเรียน ครู:นร. 

สาขาวิชาช่างยนต์ 3 2 1 34 1:14 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 3 2 1 43 1:11 
สาขาวิชาช่างโครงสร้าง 3 3 - 34 1:13 
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนฯ 3 3 - 27 1:9 
แผนกวิชาสามัญฯ 7 4 3 - - 
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3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 

ตารางที่ 28 การบริหารจัดการด้านการเงิน 
 

รายการ งบประมาณ 
งบบุคลากร 8,955,948.00 
งบด าเนินงาน 14,167,572.10 
งบลงทุน 1,650,265.80 
งบเงินอุดหนุน 413,675.50 
งบรายจ่ายอื่น 62,029.60 
รวมทั้งสิ้น 25,249,491.00 

 
3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ตารางที่ 29 โครงการ/กิจกรรม/งานด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม/งาน 

1    ซ่อมแแซมปรับปรุงอาคารทั่วไป 
2    ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าในโรงฝึกงานและอาคารทั่วไป 
3    ซ่อมบ ารุงระบบประปา 
4    ซ่อมบ ารุงระบบความเย็น 
5    งานดูแลรักษาความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง 
6    งานบ ารุงรักษาปรับปรุงภายในโรงเรียน 
7    งานประกันอัคคีภัย 
8    งานซ่อมบ ารุงงานยานพาหนะ 
9    โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
10    พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ 
11    การบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
12    การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
13    การบ ารุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
14    ซ่อมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
15    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
16    โครงการปรับปรุงอาคารโภชนาการ 

 

 

http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1057
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1058
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1117
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1118
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1119
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1120
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1121
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1122
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1049
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1050
http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=expenses&file=admin&op=side_work&Id_p_s_d=1051
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ตารางที่ 30 จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 
2 switch hub 10 
3 Wifi 11 
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 30 
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 15 
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 15 
6 คอมพิวเตอร์ส านักงาน 20 
7 เครื่องพิมพ์ 9 
8 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 

 

ตารางที่ 31 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ใช้งาน 

ล าดับ รายการ 
1 Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, FREEBSD,Pfsense 
2 Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2016 
3 Solidwork 2013 
4 Autocad 2009, Artcam X6, MasterCAM 
5 Anti Virus Nod32 

 

ตารางที่ 32 โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารงาน 

ล าดับ รายการ 
1 ระบบงานทะเบียน สารบรรณ 
2 ระบบงานการเงิน บัญชี 
3 ระบบงานวัดผล และประเมินผล 
4 ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต 
5 ระบบประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลโรงเรียน 
6 ระบบงานหลักสูตร 
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3.6 สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

  สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือรับนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจ าปีการศึกษา 2561 

จ านวน 12 แห่ง นักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 41 คน 

1. อู่ชมเกาะโพธิ์ จังหวัดชลบุร ี

2. บริษัท มหาชัย แมทชีนเนอรี่ แอนด์ ออโต้ พาร์ท จังหวัดสมุทรสาคร 

3. บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จ ากัด  จังหวัดสมุทรปราการ 

4. บริษัท ไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด (เขตลาดกระบัง กรุงเทพ) 

5. บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบริคเคชั่น จ ากัด จังหวัดสมุครสาคร 

6. บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จ ากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

7. บริษัท ศักดิ์รวมช่าง จังหวัดอุดรธานี 

8. บริษัท สยาม ณภัทร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  ลาดกระบัง กรุงเทพ 

9. บริษัท เอส อาร์ สเตนเลส จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

10. บริษัทเพาเวอร์ สเตนเลส สตีล จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

11. บริษัท ลี วิคเตอร์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด จังหวัดนนทบุรี 

12. บริษัท ริช อินทีเรีย จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

3.7 สถานประกอบการที่รับนักเรียนเข้าท างาน 

 สถานประกอบการที่รับนักเรียนเข้าท างานจ านวน 16 แห่ง นักเรียนจ านวน 42 คน 

ตารางที่ 33 จ านวนสถานประกอบการที่รับนักเรียนเข้าท างาน 

ชื่อสถานประกอบการ 
จ านวนผู้ส าเร็จ 

การศึกษาเข้าท างาน 

1. บริษัท เอสทีเอ็มเอส จ ากัด 12 คน 

2. บริษัท ทีมเทคโนโลยี่ คอนซัลแต้นส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  1 คน 

3. บริษัท พรประเสริฐออโต้ลสิ จ ากัด 1 คน 

4. บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จ ากัด 2 คน 

5. ร้าน 331 แอร์ 1 คน 

6. บริษัท มหาชัย แมทชีนเนอรี่  5 คน 

7. บริษัท ไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จ ากัด   4 คน 

8. บริษัท กรุงเทพ เมทัล แฟ็บบรคิเคชั่น จ ากัด 1 คน 

9. ส. เจริญเเอรเ์ซอร์วสิ 1 คน 

10. บริษัท เพาเวอร์ สเตนเลส สตลี จ ากัด 2 คน 

11. บริษัท เพาเวอร์ สเตนเลส สตลีบริษัท จงสถิตย์ จ ากัด 1 คน 

http://www.atsn.ac.th/index.php?mod=FAQ&file=show_data&year=2555&op=p11&Id=11
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12. บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จ ากัด 3 คน 

13. โรงกลึง ยนต์สยาม ขอนแก่น จ ากัด 1 คน 

14. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเชี่ยนวัน     ซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง 1 คน 

15. บริษัทท่ีประเทศญี่ปุ่น 5 คน 

16. บ้านยุวลัยเซนตห์ลุยส์  แมร ี 1 คน 

 


