ึ ษา ปี การศก
ึ ษา 2560
แบบติดตามผลการประก ันคุณภาพการศก
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รายการประเมิน

ตบช

ค่า

ผู ้

คะแนนรายงาน

ึ ษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจ ัดการศก
2.2

ั ัด
ระด ับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาค ัญของหน่วยงานต้นสงก
3. ผู ้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกัน กาหนดแผนงานโครงการ กิจกรรม เป้ าหมาย และดาเนินงานเพือ
่ ประสบผลสาเร็จตามนโยบายฯ ผง.
สอศ.

4. ผู ้อานวยการมีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม และเป้ าหมายทีก
่ าหนด
5. ผู ้อานวยการมีการประเมินผลการดาเนินงานตามเป้ าหมายและกาหนดแผนพัฒนาต่อไป
2.4

ผง.
ผง.

ระด ับคุณภาพในการบริหารจ ัดการด้านการเงิน
1. มีแผนปฏิบัตงิ านประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณเป็ นค่าใช ้จ่ายของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ
่ สาหรับการเรียนการสอนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20 ของงบดาเนินการ
2. มีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสือ
3. มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนั บสนุนให ้ผู ้เรียนใช ้ความรู ้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทาประโยชน์ตอ
่ ชุมชน

ผง.
ผง.
ผง.

สังคมไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 1 ของงบดาเนินการ
4. มีรายจ่ายในการส่งเสริม สนั บสนุน การจัดทาการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์

ผง.

งานสร ้างสรรค์ของผู ้เรียนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
5. มีรายจ่ายในการจัดกิจกรรมด ้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษั ตริย ์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ผง.

การอนุรักษ์ สง่ิ แวดล ้อม การกีฬาและนั นทนาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 ของงบดาเนินการ
2.5 ระด ับคุณภาพในการบริหารจ ัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภ ัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล สารสนเทศ

4. มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช ้ในการบริหารจัดการระบบฐานข ้อมูล อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ (ตามประเด็น)

ศม.

5. ส่งเสริมให ้ ผู ้บริหาร ครู บุคลากร และผู ้เรียน สามารถใช ้ประโยชน์จากการบริหารจัดการฐานข ้อมูลสารสนเทศ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ศม.
2.6

ระด ับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพือ
่ การบริหารจ ัดการศึกษา
คม.
1. มีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา

คม.
2. มีจานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีร่ ว่ มมือในการจัดการศึกษาด ้านระบบทวิภาคี หรือด ้านการฝึ กประสบการณ์
ั ส่วนของความร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู ้เรียนไม่เกิน 40 คน
ทักษะวิชาชีพหรือด ้านการศึกษาดูงานของผู ้เรียนด ้านใดด ้านหนึง่ หรือหลายด ้าน โดยมีสด

คม.
3. ได ้รับความร่วมมือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องในการรับเชิญเป็ นครูพเิ ศษ วิทยากร ร่วมพัฒนาผู
้เรียน

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจ ัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาค ัญ
3.3

ระด ับคุณภาพในการจ ัดการศึกษา
3. ให ้ผู ้เรียนทุกคนทาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทีส
่ อดคล ้องกับสาขางานทีเ่ รียนเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นกลุม
่ ตามความเหมาะสม

วจ.

โดยผลงานทีเ่ กิดขึน
้ สามารถนาไปใช ้ประโยชน์ได ้ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของจานวนโครงการทัง้ หมด

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประก ันคุณภาพภายใน
4.1 ระด ับคุณภาพในการดาเนินการประก ันคุณภาพภายใน
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทีม
่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ปก.

ของสถานศึกษาโดยการมีสว่ นร่วมของครู บุคลากร ทางการศึกษา ผู ้เรียน ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. สถานศึกษาได ้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดให ้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให ้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาได ้จัดทารายงานประจาปี ทเี่ ป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
5. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ
่ งจากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก
4.2

ปก.
ปก.
ปก.
ปก.

้ ม
ร้อยละของต ัวบ่งชีท
ี่ ก
ี ารพ ัฒนา
้ ม
้ ัง้ หมดทีม
ร ้อยละของจานวนตัวบ่งชีท
ี่ ก
ี ารพัฒนาเทียบกับจานวนตัวบ่งชีท
่ ก
ี ารประเมิน

ปก.

้ ม
ตัวบ่งชีท
ี่ ก
ี ารพัฒนา มีเกณฑ์ดังนี้ (สูตรการคานวณ ตามประเด็น)
้ ม
้ ัน
1. ตัวบ่งชีท
ี่ ค
ี า่ คะแนนหรือมีระดับคุณภาพอย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่างในปี ปัจจุบน
ั สูงกว่าในปี ทผ
ี่ า่ นมา ถือว่าตัวบ่งชีน
้ มีการพัฒนา
้ ม
้ ัน
2. ตัวบ่งชีท
ี่ รี ะดับคุณภาพในปี ทผ
ี่ า่ นมา “ดีมาก” และมี ระดับคุณภาพในปี ปัจจุบน
ั “ดีมาก” โดยมีคา่ คะแนนสูงขึน
้ หรือเท่าเดิม ถือว่าตัวบ่งชีน
้ มีการพัฒนา

………………………….ผู ้รับรองข ้อมูล
(นางรุจริ า

ื่ …………………………………….ผู ้ติดตามข ้อมูล
ลงชอ
ฟูเจริญ)
(นายอานาจ สงั ข์ทอง)
ผู ้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุร ี

รายงาน

มีการพัฒนา

