1
ตารางมอบหมายงานจัดทาข้อมูลประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคน่าน
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
1.1 ด้านความรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตาม
หลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัตติ ่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือ
ทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และ
หรือข้อเท็จจริงเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี

รายการเก็บข้อมูล
ผลสอบ V-NET ระดับ ปวช.
ผลสอบ V-NET ระดับ ปวส.

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบทดสอบ V-NET ระดับ ปวช.
แบบทดสอบ V-NET ระดับ ปวส.

ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวช. แบบทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพระดับ ปวช.
ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับ ปวส. แบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวส.
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
แบบตรวจสอบรายการแผนการจัดการ
บูรณาการทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ เรียนรู้แบบบูรณาการทักษะที่จาเป็น
ที่ 21 ระดับ ปวช.
ในศตวรรษที่ 21 ระดับ ปวช.
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
แบบตรวจสอบรายการแผนการจัดการ
บูรณาการทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ เรียนรู้แบบบูรณาการทักษะที่จาเป็น
ที่ 21 ระดับ ปวส.
ในศตวรรษที่ 21 ระดับ ปวส.

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

ร้อยละของผูเ้ ข้าสอบ V-NET ระดับ
ปวช./ปวส. สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
สอศ.กาหนด เทียบกับจานวนผู้เข้าสอบ
ร้อยละของผูเ้ ข้าสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับ ปวช./ปวส. สอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ สอศ.กาหนด เทียบกับ
จานวนผู้เข้าสอบ

-งานวัดผล*
-งานหลักสูตรฯ
-แผนกวิชา

ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับ ปวช. เทียบกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งหมด
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ระดับ ปวส. เทียบกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้งหมด

-งานหลักสูตร*
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่านที่
......../ 2561

2
มาตรฐานที่ 1 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
(ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช. การประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ มีสขุ
ภาวะที่ดี
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ ปวส. การประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ มีสขุ
ภาวะที่ดี

แบบสอบถามการประเมินผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา ด้านทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
ทักษะชีวิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับ ปวช. การประยุกต์ใช้
การดารงชีวิต การอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีสุขภาวะที่ดี
แบบสอบถามการประเมินผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา ด้านทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ
ทักษะชีวิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับ ปวส. การประยุกต์ใช้
การดารงชีวิต การอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ มีสุขภาวะที่ดี

การวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

งานที่รับผิชอบ
-งานหลักสูตร*
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่านที่
......../ 2561

3
มาตรฐานที่ 1 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
(ต่อ)

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและ
รักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพ
กฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาจาแนก
เป็นผู้ที่ได้งานทาในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระ ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องภายในหนึ่งปี

จานวนแบบสอบถามการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ปวช./ปวส.
ที่ตอบกลับ จาแนกตามระดับ
การศึกษา

การประเมินคุณภาพหลักสูตร ปวช.
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
การประเมินคุณภาพหลักสูตร ปวส.
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
การประเมินคุณภาพหลักสูตร ปวช.
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
การประเมินคุณภาพหลักสูตร ปวส.
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา

แบบสอบถามประเมินคุณภาพหลักสูตร
ปวช. ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
แบบสอบถามประเมินคุณภาพหลักสูตร
ปวส. ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร ปวช.
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา
แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร ปวส.
ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละของแบบสอบถามการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ปวช./ปวส.
ทีต่ อบกลับ แต่ละระดับการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ
จิตสาธารณะ หรือบริการสังคม
หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
แบบตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วม
จานวนครั้งการเข้าร่วมโครงการ
โครงการจิตสาธารณะ หรือบริการสังคม จิตสาธารณะ หรือบริการสังคม
แบบตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วม
จานวนครั้งการเข้าร่วมโครงการ
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเกีย่ วกับ คุณธรรม
จริยธรรม

แบบตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ คุณธรรม
จริยธรรม

จานวนครั้งการเข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม

งานที่รับผิชอบ
-งานแนะแนว*
-ครูที่ปรึกษา
-งานศูนย์ข้อมูล
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานแนะแนว*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานกิจกรรม*
-งานโครงการ
พิเศษ
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

4
มาตรฐานที่ 1 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

1.4 ด้านมาตรฐานอาชีพ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาได้รบั
การรับรองมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา จากสถาบันทดสอบ
มาตรฐานอาชีพภาครัฐ หรือสถาบัน
ทดสอบมาตรฐานอาชีพภาคเอกชนที่
ได้รับอนุญาตและรับรองโดยหน่วย
ราชการที่กากับดูแล

ผลสอบมาตรฐานอาชีพ
ระดับ ปวช.
(อย่างน้อย 1 มาตรฐาน)
ผลสอบมาตรฐานอาชีพ
ระดับ ปวส.
(อย่างน้อย 1 มาตรฐาน)

1.5 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาผ่าน
การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(CEFR : The Common European
Framework of Reference For
Languges) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ตากว่
่ า
ระดับ AO ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ากว่าระดับ A1

ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(CEFR : The Common
European Framework of
Reference For Languges) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช. ระดับ A0

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

แบบทดสอบมาตรฐานอาชีพตาม
มาตรฐานที่ทดสอบ ดังนี้
1. ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับ
2. แบบทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
3. มาตรฐานอาชีพอื่น ๆ ที่ได้รับการ
รับรองโดยหน่วยงานภาครัฐ
แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(CEFR : The Common European
Framework of Reference For
Languges) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับ A0

ร้อยละของผูเ้ ข้าสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ อย่างน้อย 1
มาตรฐานอาชีพ เทียบกับจานวนผู้เข้า
สอบ

-งานหลักสูตร*
-งานวัดผล
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

ร้อยละของผูเ้ ข้าสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
ระดับ A0 เทียบกับจานวนผู้มสี ทิ ธิสอบ

-หมวด
ภาษาอังกฤษ*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

5
มาตรฐานที่ 1 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
1.5 ด้านทักษะภาษาอังกฤษ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล
ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(CEFR : The Common
European Framework of
Reference For Languges) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับ ปวส. ระดับ A1

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ

แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
ร้อยละของผูเ้ ข้าสอบวัดระดับ
(CEFR : The Common European
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CEFR
Framework of Reference For
ระดับ A1 เทียบกับจานวนผู้มสี ทิ ธิสอบ
Languges) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาระดับ A1

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาประกอบด้วย ประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุม่ วิชาเพิ่มเติมให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และ ความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการเก็บข้อมูล
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ดูแล ให้ครูศึกษาสารวจ
ข้อมูลความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
หรือกลุ่มวิชา

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบตรวจสอบข้อมูลความต้องการใน
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาหรือกลุม่ วิชา

การวิเคราะห์ข้อมูล
ร้อยละของความต้องการในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา หรือ
กลุ่มวิชา เทียบกับหลักสูตรรายวิชา
ทั้งหมด จาแนกตามสาขาวิชา

งานที่รับผิชอบ
-งานหลักสูตร*
-งานทวิภาคี
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

6
มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ)

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับ ดูแล ให้ครูพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือ
พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ)

สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จานวนแผนสมรรถนะระดับ ปวช.
จานวนแผนสมรรถนะระดับ ปวส.

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

ร้อยละของหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
หรือกลุ่มวิชา ที่ได้รับการพัฒนาหรือ
จัดทาใหม่ จากเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้
เทียบกับหลักสูตรรายวิชาทั้งหมด
แบบตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรฐาน ร้อยละของของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
สมรรถนะรายวิชาหรือกลุม่ วิชา ร่วมกับ รายวิชาหรือกลุม่ วิชาที่พัฒนาร่วมกับ
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง เทียบกับหลักสูตรรายวิชา
ทั้งหมด
แบบตรวจสอบจานวนหลักสูตร
ร้อยละของหลักสูตรสาขาวิชาที่จัด
สาขาวิชาที่จัดการศึกษาแบบทวิภาคี
การศึกษาแบบทวิภาคีในสถานศึกษา
ในสถานศึกษา
เทียบกับจานวนสาขาวิชาทั้งหมด
แบบตรวจสอบจานวนผูเ้ รียนระบบ
ร้อยละของผูเ้ รียนระบบทวิภาคีใน
ทวิภาคีในสถานศึกษา จาแนกตาม
สถานศึกษา จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา และสาขาวิชา
และสาขาวิชา
แบบตรวจสอบรายการ
ร้อยละของแผนสมรรถนะระดับ
แผนสมรรถนะระดับ ปวช.
ปวช./ปวส. เทียบกับจานวน
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด
แบบตรวจสอบรายการ
แผนสมรรถนะระดับ ปวส.

-งานหลักสูตร*
-งานทวิภาคี
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานทวิภาคี*
-งานหลักสูตร
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานหลักสูตร*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

งานที่รับผิชอบ

7
มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ)

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่
กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทัง้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและความเข็มแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
ทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตามหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครู
จัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

จานวนแผนสมรรถนะการศึกษา
ระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.
จานวนแผนสมรรถนะการศึกษา
ระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาทุกคน เป็นผู้ที่จบการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาทีส่ อน
หรือเป็นผู้ทไี่ ด้เข้ารับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที่สอน

แบบตรวจสอบรายการแผนสมรรถนะ
การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช.
แบบตรวจสอบรายการแผนสมรรถนะ
การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวส.
แบบตรวจสอบรายการจานวนครูที่มีวุฒิ
การศึกษาตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน หรือเป็นผู้ทไี่ ด้เข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน จาแนกตามสาขาวิชา

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้มีจานวนครูทั้งหมด
เทียบกับจานวนผูเ้ รียนทั้งหมดตาม
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังใน
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะ
กรรรมการการอาชีวศึกษาตาม
หนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ. 0206.6/55
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557

แบบตรวจสอบรายการจานวนครูผู้สอน
จาแนกตามสาขาวิชา

ร้อยละของแผนสมรรถนะรายวิชา
การศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ
ปวช./ปวส. เทียบกับจานวนแผน
การจัดการเรียนรู้ระดับทวิภาคีทั้งหมด
ร้อยละของครูทมี่ ีวุฒิการศึกษาตรง หรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาทีส่ อน หรือเป็นผู้ที่ได้
เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิม่ เติมตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน เทียบ
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของครูจ้างสอนที่มีวุฒิการศึกษา
ตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน หรือ
เป็นผู้ที่ได้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม
เพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราส่วนของครูผู้สอนต่อจานวนผู้เรียน
จาแนกตามสาขาวิชา เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน
อัตราส่วนของครูผู้สอนวิชาสามัญ
ต่อจานวนผู้เรียนทั้งหมด เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน

แบบตรวจสอบรายการจานวนครูผู้สอน
วิชาสามัญ

งานที่รับผิชอบ
-งานทวิภาคี*
-งานหลักสูตร
-แผนกวิชา
-งานบุคลากร*
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

8
มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา (ต่อ)

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้ครูได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับรายวิชาทีส่ อน
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทุกรายวิชาที่สอน
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแลให้ครูทุกคนจัดการเรียน
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา และมีการบันทึกหลัง
การสอน

แบบตรวจสอบรายการ หนังสือราชการ
คาสั่ง ให้ครูเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับรายวิชาที่สอน
แบบตรวจสอบรายการ แผนการจัด
การเรียนรู้รายวิชาบูรณาการ คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. ร้อยละของครูที่ได้ได้ศึกษา ฝึกอบรม
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
ที่สอน
2. จานวนชั่วโมงพัฒนาของครู
ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-งานบุคลากร*
-แผนกวิชา

-งานหลักสูตร*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

แบบตรวจสอบรายการ แผนการจัด
การเรียนรู้รายวิชาของครูผสู้ อน
แบบตรวจสอบรายการ
บันทึกหลังการสอน

ร้อยละของแผนการสอนรายวิชาทีส่ มบูรณ์ -งานหลักสูตร*
เทียบกับจานวนรายวิชาทั้งหมด
-แผนกวิชา
ร้อยละของบันทึกหลังการสอน เทียบกับ
จานวนแผนการสอนทั้งหมด

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบตรวจสอบรายการ คาสั่งการนิเทศ 1. คาสั่งการนิเทศการสอน (มี/ไม่มี)
การสอน และการนิเทศการสอน
2. จานวนครั้งการนิเทศการสอนรายวิชา
แบบตรวจสอบรายการ การวัดผล
ตามสภาพจริง
แบบตรวจสอบรายการ การนาผลการ
วัดผลตามสภาพจริงไปใช้พัฒนาผู้เรียน
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
แบบตรวจสอบรายการ จานวนรายวิชา
กากับ ดูแล ให้มีการนิเทศติดตาม เรียนร่วมฯ ของสาขาวิชา
การเรียนร่วม
แบบตรวจสอบรายการ จานวนครั้งการ
นิเทศรายวิชาเรียนร่วมฯ ของสาขาวิชา
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
แบบตรวจสอบรายการ จานวนรายวิชา
กากับ ดูแล ให้มีการนิเทศการ
เรียนร่วมฯ ของสาขาวิชา ระบบทวิภาคี
เรียนการสอนระบบทวิภาคี
แบบตรวจสอบรายการ จานวนครั้งการ
นิเทศรายวิชาเรียนร่วมฯ ของสาขาวิชา
ระบบทวิภาคี
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้สอน
แบบตรวจสอบรายการสื่อการเรียนรู้
ใช้สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรมทาง จาแนกตามรายวิชา
การศึกษา ที่เหมาะสมกับรายวิชา แบบตรวจสอบรายการนวัตกรรมทาง
การศึกษา จาแนกตามรายวิชา

ร้อยละของรายวิชาที่มีการวัดผล
ตามสภาพจริง
ร้อยละของครูผสู้ อนที่นาผลการวัดผล
ตามสภาพจริงไปใช้พัฒนาผู้เรียน
จานวนรายวิชาเรียนร่วมฯ ของสาขาวิชา
จานวนครั้งการนิเทศรายวิชาเรียนร่วมฯ
ของสาขาวิชา เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนรายวิชาเรียนร่วมฯ ของสาขาวิชา
ระบบทวิภาคี
จานวนครั้งการนิเทศรายวิชาเรียนร่วมฯ
ของสาขาวิชา ระบบทวิภาคี
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนสื่อการเรียนรู้จาแนกตามรายวิชา
จานวนนวัตกรรมทางการศึกษา
จาแนกตามรายวิชา

งานที่รับผิชอบ
-งานหลักสูตร*
-แผนกวิชา
-งานวัดผล*
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานหลักสูตร*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานทวิภาคี*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานสื่อ
การสอน*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ
แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภณ
ั ฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ

สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล ให้มีจานวนบุคลากรทาง
การศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก

แบบตรวจสอบรายการจานวนบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก

จานวนบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก เทียบเกณฑ์มาตรฐาน

-งานบุคลากร*
-แผนกวิชา

สถานศึกษาบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การบริหารของวิทยาลัยฯ

ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

-งานวิจัย*

สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาให้สะอาดเรียบร้อย
สวยงามและปลอดภัย

แบบตรวจสอบรายการการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
วิทยาลัยฯ

จานวนโครงการเกี่ยวกับการจัด
-งานอาคาร*
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายในวิทยาลัย สถานที่
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ภายในวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล
สถานศึกษามีการกากับ ดูแล
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้
ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความ
ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย
สวยงาม

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบตรวจสอบรายการ การกากับ
ดูแล การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ และอื่น ๆ ให้มีสภาพที่
พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ และอื่น ๆ
สถานศึกษามีการกากับ ดูแล ใน แบบตรวจสอบรายการการจัดหา
การจัดหา การใช้ การทานุบารุง
ครุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอและมี
รักษาครุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอ ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จดั การ
และมีความปลอดภัยในทุกสาขางาน เรียนการสอน
ที่จัดการเรียนการสอน
แบบตรวจสอบรายการ การกากับ
ดูแล การใช้ การทานุบารุงรักษา
ครุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการครุภณ
ั ฑ์
การศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

จานวนครั้งการใช้อาคารสถานที่
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และอื่น ๆ
รายงานฉบับสมบูรณ์การใช้ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ และอื่น ๆ
ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

-งานอาคาร
สถานที่*
-แผนกวิชา

จานวน โครงการ/แผนงาน เกี่ยวกับการ
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ความปลอดภัยในทุกสาขางานที่จดั การ
เรียนการสอน
จานวนครั้งการใช้งานครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

-งานพัสดุ*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานพัสดุ*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

จานวนครั้งการบารุงรักษาครุภัณฑ์
การศึกษา

ค่าเฉลี่ย X
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
สถานศึกษามีการนาเทคโนโลยี
แบบตรวจสอบรายการ การนา
1. มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูล -งานศูนย์ข้อมูล* คาสั่งวิทยาลัย
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จากภายในและภายนอก (มี/ไม่มี)
เทคนิคน่าน
จัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 4 บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 2. มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ
ที่ ......./ 2561
ประเภท อย่างเป็นระบบและมี
4 ประเภท อย่างเป็นระบบและมี
ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน (มี/ไม่มี)
ประสิทธิภาพ คือ (1) มีระบบ
ประสิทธิภาพ คือ (1) มีระบบป้องกัน 3. มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus
ป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจาก ผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและ เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่อง
ภายในและภายนอก (2) มีการ
ภายนอก (2) มีการกาหนดสิทธิการ
ลูกข่าย (มี/ไม่มี)
กาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน
4. มีฐานข้อมูล มีการ Update เป็น
ฐานข้อมูลอย่างชัดเจน (3) มีการ (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus ปัจจุบัน และ (5) มีการสารอง
ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อ เพื่อป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครื่อง ฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ (มี/ไม่ม)ี
ป้องกันไวรัสและกาจัดไวรัสในเครือ่ ง ลูกข่าย (4) มีฐานข้อมูล มีการ
ลูกข่าย (4) มีฐานข้อมูล มีการ
Update เป็นปัจจุบัน และ (5) มีการ
Update เป็นปัจจุบัน และ (5) มี สารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
การสารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้
-งานศูนย์ข้อมูล* คาสั่งวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย X
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน การบริหารการฐานข้อมูลสารสนเทศ
เทคนิคน่าน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
สามารถใช้ประโยชน์จากการบริหาร อย่างมีคุณภาพ
ที่ ......./ 2561
การฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างมี
คุณภาพ
รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล
สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิงาน
ประจาปี มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นค่าใช้จ่ายของแผนงาน
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ
สถานศึกษามีรายจ่ายค่าวัสดุฝึก
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ
วิชาชีพหรือทาประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
งบดาเนินการ

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
ในแผนปฏิบัติงานประจาปี

จานวนโครงการในแผนปฏิบตั ิงาน
ประจาปี และ จานวนงบประมาณ
ต่อโครงการ

แบบตรวจสอบรายการ โครงการจัดหา
วัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับการ
เรียน

ร้อยละของการใช้งบประมาณโครงการ
จัดหาวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสาหรับ
การเรียน เทียบเกณฑ์มาตรฐาน

แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน

ร้อยละของการใช้งบประมาณโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการวิชาชีพ
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน

แบบตรวจสอบรายการ โครงการศึกษา
ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์

ร้อยละของการใช้งบประมาณโครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ เทียบเกณฑ์มาตรฐาน

งานที่รับผิชอบ
-งานแผน*
-งานการเงิน

-งานแผน*
-งานการเงิน
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.3 ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารง
ตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของงบดาเนินการ
สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดทา การประกวด
การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของงบดาเนินการ

แบบตรวจสอบรายการ โครงการด้าน
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการดารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละของการใช้งบประมาณโครงการ
-งานการเงิน*
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ -งานแผน
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย -งานกิจกรรม
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการดารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบ
เกณฑ์มาตรฐาน

แบบตรวจสอบรายการ โครงการด้าน
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน

ร้อยละของการใช้งบประมาณโครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน

-งานการเงิน*
-งานแผน
-งานวิจัยฯ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการ
ดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา
มอบหมาย โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูเ้ รียน รวมทั้งการช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ผู้อานวยการสถานศึกษามี
ความสามารถในการสื่อสารให้
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง
ชุมชน สถานประกอบการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าใจในนโยบายที่
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายได้เป็นอย่างดี
ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน ร่วมกันกาหนด แผนงาน
โครงการ กิจกรรมและเป้าหมาย
และดาเนินงานเพื่อให้นโยบาย
สาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายให้เป็นอย่างดี

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบบันทึกการประชุมมอบนโยบายที่
สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย

แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
กิจกรรม ที่เป็นนโยบายทีส่ าคัญที่
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
แบบตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
ร่วมกันกาหนด แผนงาน โครงการ
ที่เป็นนโยบายทีส่ าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดมอบหมาย
ผลสาเร็จของ โครงการ กิจกรรมที่ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นนโยบายทีส่ าคัญที่หน่วยงาน
การประเมินโครงการ
ต้นสังกัดมอบหมาย

การวิเคราะห์ข้อมูล
จานวน งาน/กิจกรรม ที่ตอบสนอง
นโยบายที่สาคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด

งานที่รับผิชอบ
-งานบุคลากร*
-ผู้ประสานงาน
สถาบันฯ

จานวนโครงการ กิจกรรม ที่เป็นนโยบาย -งานแผน*
ทีส่ าคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
-งานบุคลากร
แบบบันทึก การมีส่วนร่วมของครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน
ร่วมกันกาหนด แผนงาน โครงการ
ที่เป็นนโยบายทีส่ าคัญที่หน่วยงานต้น
สังกัดมอบหมาย
รายงานการประเมินโครงการ

-งานบุคลากร*
-งานวิจัย
-งานกิจกรรม

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

16
มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(ต่อ)

สถานศึกษามีการกาหนด
“วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์”
โดยกลุม่ ผู้บริหาร กลุ่มครู บุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มผูเ้ รียน
กรรมการสถานศึกษา และ
กรรมการบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การของวิทยาลัยฯ โดย กลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู บุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่มผู้เรียน กรรมการ
สถานศึกษา และ กรรมการบริหาร
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการกาหนด
“อัตลักษณ์ของสถานศึกษา”
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ กลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และ กลุ่มผู้เรียน ด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจ และโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกคน

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รบั ผิชอบ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

แบบบันทึกการประชุมการจัดทา
“วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์”
ของวิทยาลัยฯ

ผลสาเร็จของกิจกรรม
ได้ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์”
ของวิทยาลัยฯ

-งานบุคลากร*
-งานแผนฯ

แบบบันทึกการประชุมการจัดทา
แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ

ผลสาเร็จของกิจกรรม
ได้แผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ
ที่สอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์” ของวิทยาลัยฯ

-งานแผน*

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

แบบบันทึกการประชุมการกาหนด
“อัตลักษณ์ของสถานศึกษา”

ผลสาเร็จของกิจกรรม
ได้ “อัตลักษณ์ของสถานศึกษา”

-งานบุคลากร*
-งานแผนฯ

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(ต่อ)

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้
มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม
การปกครองประบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม

แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองประบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
แบบตรวจสอบจานวนผูร้ ่วมโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม
ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองประบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แบบตรวจสอบจานวนผูร้ ่วมโครงการ
จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จานวนโครงการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ประบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

-งานกิจกรรม*
-แผนกวิชา

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้
มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-แบบบันทึกผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ
-รายงานประเมินโครงการ

-จานวนโครงการสนับสนุน ให้มีการจัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-แบบบันทึกผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ
-รายงานประเมินโครงการ

-งานกิจกรรม*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
มีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา และ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
ด้านการกีฬา และนันทนาการ
แบบตรวจสอบจานวนผูร้ ่วมโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม
ด้านการกีฬา และนันทนาการ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม
การดารงตามปรัชญาของเศรษฐกิจ ด้านการส่งเสริมการดารงตามปรัชญา
พอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบตรวจสอบจานวนผูร้ ่วมโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมการดารงตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ แบบตรวจสอบรายการ โครงการ
ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้
ทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่มใน
ความสามารถ ทางานโดยใช้กระบวน
การบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทา การกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
หรือทาประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
แบบตรวจสอบจานวนผูร้ ่วมโครงการฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

-จานวนโครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้มี -งานกิจกรรม*
การจัดกิจกรรมด้านการกีฬา และ
นันทนาการ
-แบบบันทึกผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ
-รายงานประเมินโครงการ
-จานวนโครงการส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการ
ดารงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-งานกิจกรรม*

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-แบบบันทึกผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ
-รายงานประเมินโครงการ

-จานวนโครงการฯ เช่น ออกค่ายอาสา

-แบบบันทึกผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ
-รายงานประเมินโครงการ

-โครงการพิเศษ* คาสั่งวิทยาลัย
-งานกิจกรรม
เทคนิคน่าน
-แผนกวิชา
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
(ต่อ)

สถานศึกษามีการดาเนินโครงการ
ทีส่ อดคล้องกับ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษามีแผนงาน โครงการใน
การประสานความร่วมมือกับบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหาร
จัดการศึกษา
สถานศึกษามีจานวนบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือ
ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงาน
ของผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความ
ร่วมมือ 1 แห่งต่อผู้เรียนไม่เกิน
40 คน

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

โครงการในแผนปฏิบัติการ

-ร้อยละของโครงการที่ในแผนปฏิบัติการ
ที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
-จานวนโครงการนอกแผนปฏิบัตกิ าร
ที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
โครงการ/แผนงาน ประสานความ
จานวน โครงการ/แผนงาน ประสาน
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม ความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม
สถานประกอบการ หน่วยงานที่
ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร
เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยากร
ในการบริหารจัดการศึกษา
ในการบริหารจัดการศึกษา
แบบตรวจสอบรายการ สถานศึกษามี
จานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี
หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

จานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการหน่วยงานที่ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาด้านระบบทวิภาคี
หรือด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะ
วิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของ
ผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

งานที่รับผิชอบ
-งานแผน*
-งานฯ
-แผนกวิชา
- งานความ
ร่วมมือ*
งานแผนฯ
-งานแนะแนวฯ
-งานโครงการ
พิเศษ
-งานทวิภาคี*
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

20
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความ
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา
การจัดทรัพยากรทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ การบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเชิญ
เป็นครูพิเศษ วิทยากร ร่วมพัฒนา
ผู้เรียนในทุกสาขางานที่จัดการเรียน
การสอน
สถานศึกษาได้รับความช่วยเหลือ
จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์หรือสิ่ง
อื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เพี่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา

แบบตรวจสอบรายการ สถานศึกษา
ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร
ร่วมพัฒนาผู้เรียนในทุกสาขางานที่
จัดการเรียนการสอน
แบบตรวจสอบรายการ สถานศึกษา
ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน
สมาคม ชมรม สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริจาคเงิน
หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภณ
ั ฑ์หรือ
สิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเพี่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

-ร้อยละของชั่วโมงสอนของครูพิเศษ
จากภายนอก จาแนกตามสาขาวิชา
-ร้อยละของชั่วโมงสอนของวิทยากร
ภายนอก จาแนกตามสาขาวิชา

-งานหลักสูตร*
-งานทวิภาคี
-แผนกวิชา

-(จานวนครั้ง)/(จานวนวัสดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ เงิน หรือสิ่งอื่น ๆ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง) ทีส่ ถานศึกษา
ได้รับความช่วยเหลือ เพี่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา
จาแนกเป็น งาน แผนกวิชา

-งานพัสดุ*
-แผนกวิชา
-งานที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
-งานสารบรรณ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

21
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถานศึกษามีการประสานงาน
กับหน่วยงาน องค์กร ในและ
ต่างประเทศ เพื่อร่วมมือในการ
จัดการศึกษา หรือศึกษาดูงาน
สถานศึกษามีการสารวจความ
ต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
หรือศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรในและต่างประเทศ
สถานศึกษามีโครงการความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา หรือศึกษาดู
งานร่วมกับหน่วยงาน องค์กร
ในและต่างประเทศ
สถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
โครงการความร่วมมือในการจัด
การศึกษา หรือศึกษาดูงานร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรในและ
ต่างประเทศ

แบบบันทึกการประสานงานกับ
หน่วยงาน องค์กร ในและต่างประเทศ
เพื่อร่วมมือในการจัดการศึกษา หรือ
ศึกษาดูงาน
แบบสารวจความต้องการเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาหรือศึกษาดูงานร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรในและต่างประเทศ

-จานวนครั้งการประสานงานฯ
-รายงานสรุปการประสานงานฯ

แบบตรวจสอบรายการ โครงการความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา หรือศึกษาดู
งานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรในและ
ต่างประเทศ
-เครื่องมือประเมินโครงการ

จานวนโครงการความร่วมมือในการ
จัดการศึกษา หรือศึกษาดูงานร่วมกับ
หน่วยงาน องค์กรในและต่างประเทศ

-ค่าเฉลี่ย X
-ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.

รายงานการประเมินโครงการ

งานที่รับผิชอบ
-งานความ
ร่วมมือ*

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

22
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
“PLC” ของครูผู้สอนใน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบบันทึกหลักฐานการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ “PLC” ของครูผู้สอน
ในวิทยาลัยเทคนิคน่าน
แบบบันทึกการดาเนินงานการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ “PLC” ของ
ครูผสู้ อนในวิทยาลัยเทคนิคน่าน
สถานศึกษามี หลักสูตรการฝึกอบรม แบบบันทึกจานวน หลักสูตรการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ใช้
ฝึกอบรม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ฝึกอบรมประชาชน บุคลากร
ภาครัฐและเอกชน
สถานศึกษามีการจัดฝึกอบรม หรือ แบบบันทึก โครงการฝึกอบรม หรือ
สอนวิชาชีพระยะสั้น ตามหลักสูตร โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น
ที่มีอยู่
สถานศึกษามีการจัดทาแผนการ
แบบตรวจสอบแผนการฝึกอบรม หรือ
ฝึกอบรม หรือสอนหลักสูตรวิชาชีพ สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
ระยะสั้นประจาปี โดยการมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
-จานวนกลุ่ม PLC
-ร้อยละของครูผู้สอนที่ร่วมกลุม่ PLC
สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์
ตามกลุม่ PLC

งานที่รับผิชอบ
-งานหลักสูตร*
-งานบุคลากร
-งานวัดผลฯ
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

จานวนหลักสูตรการฝึกอบรม และ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

-งานหลักสูตร*

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

ร้อยละของโครงการฝึกอบรม หรือ
โครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น ที่ใช้
หลักสูตรของสถานศึกษา
แผนการฝึกอบรม หรือสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นประจาปี

-งานหลักสูตร*

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-งานแผน*
-งานหลักสูตร

23
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

สถานศึกษามีการดาเนินงานตาม
แผนการฝึกอบรม หรือสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจาปี
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
สถานศึกษามีการจัดทารายงานผล
การดาเนินงาน ตามแผนการ
ฝึกอบรม หรือสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจาปี

หลักฐานการดาเนินงานตามแผนการ
ฝึกอบรม หรือสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจาปี
หลักฐานการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและเสนอข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการ
ฝึกอบรม หรือสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นประจาปี

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

สรุปรายงานการดาเนินงานตามแผนการ -งานหลักสูตร*
ฝึกอบรม หรือสอนหลักสูตรวิชาชีพ
-งานวิจัย
ระยะสั้นประจาปี
สรุปผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายงานประเมินโครงการ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

24
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผสู้ อน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นจัดการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชา
ตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชา
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แบบบันทึกข้อมูล
1. ข้อมูลครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการฝึกอบรม
3. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมาย
รายวิชาที่จัดการสอน
4. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการ
จัดการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ตามแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาด้วย
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการ
ฝึกอบรม

1. ข้อมูลครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการสอน
3. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชา
ที่จัดการสอน
4. หลักฐานของรายวิชาที่ดาเนินการ
จัดการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. หลักฐานของรายวิชาที่มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสอน

-งานหลักสูตร*
-งานความ
ร่วมมือ
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

25
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบบันทึกข้อมูล (ต่อ)
6. หลักฐานการกาหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอนของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นในทุกรายวิชาที่จัดสอน
7. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในทุกรายวิชาที่จัดการสอน
8. หลักฐานการนาผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุก
รายวิชาที่จัดการสอน

6. หลักฐานการกาหนดและแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในทุก
รายวิชาที่จัดการสอน
7. หลักฐานการใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสม
ของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ในทุกรายวิชาที่จัดการสอน
8. หลักฐานการนาผลจากการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุก
รายวิชาที่จัดการสอน

งานที่รับผิชอบ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
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มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

สถานศึกษามีการจัดหาภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็นผูส้ อน
ในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สถานศึกษาจัดหาสถาน
ประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น
รายการทรัพยากรอื่นๆ เช่น
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รบั
การสนับสนุนในการจัดการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักฐานการจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร
หรือร่วมเป็นผูส้ อนในการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น
แบบบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ
ทีม่ ีส่วนร่วมในการจัดการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

รายงานประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

หลักฐานงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ที่สถานศึกษาได้รบั
การสนับสนุนในการสอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
-งานหลักสูตร*
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรหรือร่วมเป็น
-งานความ
ผู้สอนในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมมือ
-แผนกวิชา
จานวนข้อมูลสถานประกอบการ ทีม่ ีส่วน
ร่วมในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

-จานวนครั้งของการได้รับการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ
-จานวน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ
ที่ได้รับการสนับสนุน
-ร้อยละของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ที่ได้รับการสนับสนุน
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน รายงานการประเมินโครงการ
โครงการ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ

ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่รับผิดชอบ
เทียบกับครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นทั้งหมดในสถานศึกษา โดย
พิจารณาจากภาพรวมของ
สถานศึกษา

แบบบันทึกข้อมูล
1. ข้อมูลครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดของสถานศึกษา
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาเปิดสอน
3. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมาย
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
4. ข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทีส่ อดคล้องกับหลัก
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่
รับผิดชอบ
5. ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชา
และภาพรวมของสถานศึกษา

1. ข้อมูลครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดของสถานศึกษา
2. ข้อมูลรายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นทั้งหมดที่สถานศึกษาเปิดสอน
3. หลักฐานหรือคาสั่งมอบหมายรายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน
4. ข้อมูลการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นทีส่ อดคล้องกับหลัก
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาที่
รับผิดชอบ
5. ร้อยละของครูผสู้ อนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา ด้านวิชาชีพที่
สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รายวิชา ที่รับผิดชอบเทียบกับครูผู้สอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นทั้งหมดใน
สถานศึกษา จาแนกตามแผนกวิชา และ
ภาพรวมของสถานศึกษา

-งานหลักสูตร*
-งานความ
ร่วมมือ
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

28
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)

การบริการวิชาชีพแก่ บุคคล
ชุมชน องค์กร

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบบันทึกข้อมูล (ต่อ)
6. รายงานประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการ
ปรับปรุง
แบบบันทึกหลักฐานการบริการวิชาชีพ
แก่ บุคคล ชุมชน องค์กร

6. รายงานประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนงาน โครงการ การระดม
ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อการปรับปรุง

จานวนครั้งของการบริการวิชาชีพ
แก่ บุคคล ชุมชน องค์กร เช่น
โครงการ Fix It
รายงานฉบับสมบูรณ์การบริการวิชาชีพ
แก่ บุคคล ชุมชน องค์กร เช่น
โครงการ Fix It

งานที่รับผิชอบ

-งานโครงการ
พิเศษ*
-งานความ
ร่วมมือ

บุคลากรที่
รับผิดชอบ

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

29
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดยผู้บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือ
ร่วมกับบุคคล ชุมชนองค์กรต่าง ๆ
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตาม
วัตถุประสงค์และเผยแพร่สสู่ าธารณชน

สถานศึกษามีการให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษามีการให้ความรู้แก่
นักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สถานศึกษามีการสรุปรายงาน
การดาเนินการ เกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ประจาปีการศึกษา

แบบบันทึก สถานศึกษามีการให้ความรู้
แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
แบบบันทึก สถานศึกษามีการให้ความรู้
แก่นักเรียนนักศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
แบบบันทึก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

จานวนครั้งสถานศึกษามีการให้ความรู้แก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จานวนครั้งสถานศึกษามีการให้ความรู้
แก่นักเรียนนักศึกษาเกีย่ วกับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

-เครื่องมือประเมินโครงการ

รายงานการประเมินโครงการ

งานที่รับผิชอบ
-งานวิจัย*

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

30
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล
สถานศึกษามีการสรุปรายงานการดาเนินการ
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ของนักเรียนนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียนนักศึกษา ต่อสาธารณะ
ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ หรือการ
ประกวด อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
สถานศึกษาจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนนักศึกษา ทางอินเตอร์เน็ต
และมีการประเมินผลกิจกรรม
นวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่เกิดจาก
การเรียนการสอนวิชาโครงการ

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

งานที่รับผิชอบ
-งานวิจัย*
-แผนกวิชา

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-เครื่องมือประเมินโครงการ

รายงานการประเมินโครงการ

-เครื่องมือประเมินโครงการ

รายงานการประเมินโครงการ

-เครื่องมือประเมินโครงการ

รายงานการประเมินโครงการ

-งานศูนย์ข้อมูล* คาสั่งวิทยาลัย
-งานวิจัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

แบบบันทึก นวัตกรรมของนักเรียน
ระดับ ปวช. และนักศึกษาระดับ
ปวส. ที่เกิดจากการเรียนการสอน
วิชาโครงการ

-จานวนนวัตกรรมของนักเรียน
นักศึกษาที่เกิดจากการเรียนการ
สอนวิชาโครงการ เทียบเกณฑ์
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ต่อ 1 เรื่อง

-งานวิจัย*
-แผนกวิชา

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ของนักเรียนนักศึกษา

โครงการสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ของนักเรียน
นักศึกษา
ที่ได้รับทุนสนับสนุน

โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนนักศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล
จานวนโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของ
นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน
จานวนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับทุน
จานวนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
แต่ละระดับ
เอกสารประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ตาม
ข้อกาหนดกฎเกณฑ์กติกาของสิ่งประดิษฐ์ฯ
มีจานวนตามผลงานที่เข้าร่วมประกวด
จานวนครั้งการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
รูปแบบและวิธีการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ
จาแนกตามวิธีการเผยแพร่
รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปโครงการสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ของนักเรียนนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา
จานวนโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุน
จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ทไี่ ด้รับทุนสนับสนุน

-งานวิจัย*

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

-หมวด
วิทยาศาสตร์*
-งานวิจัย

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

งานที่รับผิชอบ

32
มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

โครงงานวิทยาศาสตร์ (ต่อ)

โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนนักศึกษา (ต่อ)

นวัตกรรมทางการศึกษาของครู

โครงการจัดทานวัตกรรม
การศึกษาของครูผสู้ อน

จานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
แต่ละระดับ
เอกสารประกอบผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ตามรูปแบบที่กาหนด มีจานวนตามผลงานที่เข้า
ร่วมประกวด
จานวนครั้งการเผยแพร่ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จาแนกตามวิธีการเผยแพร่
รูปแบบและวิธีการเผยแพร่ผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปโครงการโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
จานวนโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาของครู
จานวนนวัตกรรมทางการศึกษาของครูตาม
โครงการที่เสร็จสมบูรณ์ เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของนวัตกรรมทางการศึกษาของครูเทียบ
กับจานวนครูทั้งหมด
จานวนครั้งการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา
ของครู

งานที่รับผิชอบ
-หมวด
วิทยาศาสตร์*
-งานวิจัย

-งานสื่อ
การสอน*
-แผนกวิชา
-งานวิจัย

บุคลากรที่
รับผิดชอบ
คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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มาตรฐานที่ 3 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย (ต่อ)

รายการเก็บข้อมูล
นวัตกรรมทางการศึกษาของครู
(ต่อ)
งานวิจัยของครู

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการจัดทานวัตกรรม
การศึกษาของครูผสู้ อน (ต่อ)
งานวิจัยในชั้นเรียนของครู
งานวิจัยปฏิบัติการของครู

งานวิจัยของผู้บริหาร

งานวิจัยปฏิบัติการของ
ผู้บริหาร

การวิเคราะห์ข้อมูล
รูปแบบและวิธีการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา
ของครู จาแนกตามวิธีการเผยแพร่
จานวนงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนโครงร่างงานวิจัยปฏิบัติการของครู
จานวนรายงานวิจัยปฏิบัติการของครู
ตามโครงร่างการวิจยั
ร้อยละของงานวิจัยปฏิบัติการของครู
เทียบกับจานวนครูทั้งหมด
จานวนครั้งการเผยแพร่งานวิจยั ปฏิบัติการ
ของครู
รูปแบบและวิธีการเผยแพร่งานวิจยั ปฏิบัติการ
ของครู จาแนกตามวิธีการเผยแพร่
จานวนโครงร่างงานวิจัยปฏิบัติการ
ของผู้บริหาร
จานวนรายงานวิจัยปฏิบัติการของผู้บริหาร
ตามโครงร่างการวิจยั
ร้อยละของงานวิจัยปฏิบัติการของผู้บริหาร
เทียบกับจานวนผู้บริหารในสถานศึกษา
จานวนครั้งการเผยแพร่งานวิจยั ปฏิบัติการ
ของผู้บริหาร จาแนกตามวิธีการเผยแพร่

งานที่รับผิชอบ

-งานวิจัย*

บุคลากรที่
รับผิดชอบ

คาสั่งวิทยาลัย
เทคนิคน่าน
ที่ ......./ 2561
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