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ตบช

ค่า
ผู ้
คะแนนรายงาน

ึ ษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจ ัดการศก
1.2

ร้อยละของผูส
้ าเร็ จการศึกษาเทียบก ับจานวนผูเ้ ข้าเรียน (ปวช.รห ัส. 58 ปวส.รห ัส. 59)
ร ้อยละของจำนวนผู ้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู ้เข ้ำเรียนแรกเข ้ำของรุน
่ นั น
้ (คำนวณค่ำคะแนนตำมสูตรตำมประเด็น)

ทบ.

ึ ษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจ ัดการศก
2.2

ั ัด
ระด ับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาค ัญของหน่วยงานต้นสงก
1. ผู ้อำนวยกำรมีควำมรู ้ ควำมเข ้ำใจ ในนโยบำยสำคัญทีห
่ น่วยงำนต ้นสังกัดมอบหมำย ได ้อย่ำงถูกต ้อง
่ สำรให ้ ผู ้บริหำร ครู นั กเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำร และหน่วยงำน
2. ผู ้อำนวยกำรมีควำมสำมำรถในกำรสือ

บท.
ปช.

ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้รู ้และเข ้ำใจนโยบำยสำคัญทีห
่ น่วยงำนต ้นสังกัดมอบหมำย ได ้เป็ นอย่ำงดี
2.3

ระด ับคุณภาพในการบริหารจ ัดการด้านบุคลากร
บค.
บค.
3. ครู ไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ 75 ได ้ศึกษำ อบรม ประชุม ศึกษำดูงำน ด ้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ตรงกับสำขำวิชำทีส
่ อน ไม่น ้อยกว่ำ 10 ชัว่ โมงต่อปีบค.
4. มีจำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลัง สอศ.
บค.
5. ครูและบุคลำกรฯ ได ้รับกำรประกำศเกียรติคณ
ุ
ยกย่องควำมรู ้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ (จำกภำยนอก มำกว่ำร ้อยละ บค.
5)
1. จำนวนครูทัง้ หมดเทียบกับจำนวนผู ้เรียนทัง้ หมด ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลัง สอศ.

2. ครูผู ้สอน เป็ นผู ้ทีจ
่ บกำรศึกษำ หรือเข ้ำรับกำรศึกษำ ฝึ กอบรม เพิม
่ เติม ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำทีส
่ อน

2.5 ระด ับคุณภาพในการบริหารจ ัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภ ัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล สารสนเทศ

อค.
2. มีกำรกำกับดูแลกำรใช ้อำคำรสถำนที่ ห ้องเรียน ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ำร โรงฝึ กงำน อืน
่ ๆ สภำพทีพ
่ ร ้อมใช ้งำน ปลอดภัย สะอำด เรียบร ้อย สวยงำม
อค.
้
3. มีกำรกำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช กำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์ทเี่ หมำะสม เพียงพอ และมีควำมปลอดภัย
พด.
2.6 ระด ับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพือ
่ การบริหารจ ัดการศึกษา
5. ได ้รับควำมร่วมมือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนทีเ่ กีย
่ วข ้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอป
ุ กรณ์
บท.
1. มีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล ้อม ภูมท
ิ ัศน์ของสถำนศึกษำให ้สะอำด เรียบร ้อย สวยงำม และปลอดภัย

หรือครุภัณฑ์ หรือสิง่ อืน
่ ๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือหลำยอย่ำง เพือ
่ ส่งเสริม สนั บสนุน กำรจัดกำรศึกษำ

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจ ัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาค ัญ
3.3

ระด ับคุณภาพในการจ ัดการศึกษา
5. จัดให ้ผู ้เรียนได ้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคณ
ุ ยกย่องควำมรู ้ควำมสำมำรถ คุณธรรมจริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก

บท.

หรือองค์กรภำยนอก ไม่น ้อยกว่ำร ้อยละ 5 ของจำนวนผู ้เรียนทัง้ หมด

ื่ …………………………………….ผู ้รับรองข ้อมูล
ลงชอ
(นำงวรำพร
ตันพิรย
ิ ะกุล)
รองผู ้อำนวยกำรฝ่ ำยบริหำรทรัพยำกร

ื่ …………………………………….ผู ้ติดตำมข ้อมูล
ลงชอ
(นำยอำนำจ
สงั ข์ทอง)
ผู ้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนนทบุร ี

รายงาน

