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ตอนท่ี  3 

 

การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี  1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีความรูในเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค สามารถเปนผูประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเปนท่ี
ยอมรับหรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

ตัวบงช้ีท่ี  1.1 รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ข้ึนไป 
ความตระหนัก (Awareness) 
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดชี้แจงใหครูผูสอน    ผูเรียนและผูปกครอง 
ทราบถึงเกณฑของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละชั้นป     ตามระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนตาม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ  เพ่ือให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนดตามชั้นปใหมากท่ีสุด ดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและประชุมผูปกครอง เพ่ือสรางความเขาใจดานการจัดการศึกษาและ
ระบบการวัดผลและประเมินผล 

2. มีการจัดทําและแจกคูมือนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงในคูมือดังกลาวไดประมวลสาระท่ีนักเรียนนักศึกษา 
และผูปกครองควรทราบไว  รวมถึงเกณฑการวัดและประเมินผลดังกลาวดวย 

3. ใหครูจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรียนรวมท้ัง สงเสริมใหครูจัด
กระบวนการการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศติดตามการเรียนการสอน 

4. ใหครูจัดทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรูใบงาน 
5. ใหครูประเมินผลตามสภาพจริง 
6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
7. มีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชิด โดยใหมีครูท่ีปรึกษาทุก

หองเรียน มีคาบกิจกรรมโฮมรูมสัปดาหละ 1 ชั่วโมง เพ่ือใหครูและนักศึกษาไดพบปะพูดคุยและให
ความชวยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสม  

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
  ผลจากการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ   สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ี 
กําหนดตามชั้นป จํานวน  475  คน จากผูเรียนท้ังหมด 490  คน  คิดเปนรอยละ  96.94  ของผูเรียน 
ท้ังหมดซ่ึงผลการประเมินอยูในเกณฑระดับ ดีมาก 
 
 



๒๗ 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดวางแผนการจัดสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  หนวยงาน ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน   มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเครื่องมือ
สํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพผูเรียน  ๓  ดาน  ไดแก  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป   ดาน
สมรรถนะวิชาชีพ   และดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
เก็บรวบรวมขอมูลโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝายวิชาการ 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะวิชาชีพ  โครงการสัมมนารวมกับสถานประกอบการ
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการตองการ  โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคกอนเขาสูสถานประกอบการ  การนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
 สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยจากสถานประกอบการ หนวยงาน บุคคลในชุมชน
จํานวน 28 แหง ไดคาเฉลี่ย 3.51 – 5.00 คิดเปนรอยละ 100 ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก  
    
ตัวบงช้ีท่ี 1.3   รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในรูป

ของคณะกรรมการ  มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  จัดประมวลผลและรวบรวมขอมูล  โดยงาน
วัดผลและประเมินผล   ฝายวิชาการ    
 

ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ การจดัการเรียนการสอนมุงเนนสมรรถนะ 
การจัดแขงขันทักษะวิชาชีพ  โครงการฝกทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน  การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษาจังหวัด  โครงการสอนเสริมเพ่ือเตรียมความพรอมการสอบมาตรฐาน 
วิชาชีพ 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
 ผูเรียนระดับ ปวช.  ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ดีมาก     คิดเปนรอยละ   100 
 ผูเรียนระดับ ปวส.  ผานเกณฑมาตรฐานวิชาชีพในระดับ ดีมาก     คิดเปนรอยละ   100 
 
    

ตัวบงช้ีท่ี 1.4  รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน 
                   อาชีวศึกษา ( V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
 

 



๒๘ 
 
 
  

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมาไดดําเนินการจัดสอบผูเรียนในระดับชั้นปวช. 3 
และ ปวส. 2 โดยใชแบบทดสอบดานอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยงานวัดและประเมินผล  ฝายวิชาการ  
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงพัฒนานักเรียน ปวช. 3และ ปวส.2  เขาสูการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  
โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
 (V-NET) ระดับ ปวช. ผานการทดสอบ  คิดเปนรอยละ 51.07    ระดับ ปวส. ผานการทดสอบคิดเปนรอย
ละ 33.34    ซ่ึงผูเรียนท้ังระดับ ปวช.และ ปวส.   ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ปการศึกษา 2558    คิดเปนรอยละ 44.60    ระดับคุณภาพ ดี   
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5   รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมาไดดําเนินการจัดสอบผูเรียนในระดับชั้นปวช. 3 

และ ปวส.2 โดยใชแบบทดสอบดานอาชีวศึกษา (V-NET) กลุมวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยงานวัดและประเมินผล  ฝายวิชาการ 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงพัฒนานักเรียน ปวช. 3 และ ปวส.2  เพ่ือเตรียมความพรอมในรายวิชาภาษาอังกฤษ และเตรียม
เขาสูการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา  โครงการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  
( (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปวช. คิดเปนรอยละ 48.94  
ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 62.97   ซ่ึงผูเรียนท้ังระดับ ปวช.และ ปวส. ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ปการศึกษา 2558   คิดเปนรอยละ 54.06   ระดับคุณภาพ ดีมาก  
   

ตัวบงช้ีท่ี 1.6   รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  

 

( ยกเวนการประเมิน ) 
 
 

 



๒๙ 
 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา  
  

ความตระหนัก (Awareness)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา ไดดําเนินการสํารวจจํานวนผูเรียนท่ีออก
กลางคัน  โดยการลาออกและพนสภาพการเปนนักเรียนนักศึกษา  หรือในกรณีอ่ืน   เม่ือเทียบกับผูเรียนแรก
เขาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนนักศึกษาในปการศึกษาเดียวกัน   โดยรวบรวมขอมูลจากงานทะเบียน  ฝาย
บริหารทรัพยากร    
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ   กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา  โครงการเครือขายผูปกครอง  โครงการวิจัย ปญหาและสาเหตุการออก
กลางคันของผูเรียน 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 

  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขาคือ รอยละ 17.63  ระดับ ตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8   รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา   หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน  
1 ป 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดดําเนินการติดตามผลการไดงานทํา  
ประกอบอาชีพอิสระ   หรือศึกษาตอภายใน  1  ป   โดยแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  มีการดําเนินการ
หลากหลายรูปแบบ  อาทิ  การติดตามทางไปรษณีย  ทางโทรศัพท  การแจงขอมูลเพ่ือนตอเพ่ือน  และการ
จัดงานชุมนุมศิษยเกา  มีการใชแบบสํารวจ   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล   โดยงานแนะแนวและสวัสดิการ
การศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาตอ  โครงการปจฉิมนิเทศกอนจบการศึกษา  โครงการศูนยกําลัง
อาชีวศึกษา  โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 
  

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
  ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําและศึกษาตอรอยละ 66.41   อยูในระดับ  ดี 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดวางแผนการจัดสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการตอผูสําเร็จการศึกษา   มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเครื่องมือสํารวจความพึงพอใจ  ๓  

 



๓๐ 
 
ดาน  ไดแก  ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป   ดานสมรรถนะวิชาชีพ   และดานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคดานคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวชิาชีพ   เก็บรวบรวมขอมูลโดยงานแนะแนวและ
สวัสดิการการศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกทักษะวิชาชีพ  โครงการสัมมนารวมกับสถาน
ประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการตองการ  โครงการ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกอนเขาสูสถานประกอบการ  การนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
สถานประกอบ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรับบริการท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา มี

ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.51- 5.00 คิดเปนรอยละ 80 ข้ึนไป ระดับ ดีมาก 
  
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1   ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00  

ข้ึนไป 

- ดีมาก 4.51-5.00 

 - ดี      3.51-4.50 
 - พอใช 2.51-3.50 
 - ตองปรับปรุง 1.51-2.50 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 

96.94 5 (ดีมาก) 

2. ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพของผูเรียน 
 

 - ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)และมี
ผล(5) 

5 )ดีมาก(  

3. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 4.51-5.00 

 - ดี      3.51-4.50 
 - พอใช 2.51-3.50 
 - ตองปรับปรุง 1.51-2.50 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 

100 5 )ดีมาก(  

4. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
อาชีวศึกษา( V-NET) ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป  

- ดีมาก 4.51-5.00 

 - ดี      3.51-4.50 
 - พอใช 2.51-3.50 
 - ตองปรับปรุง 1.51-2.50 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 
 

44.60 4 (ด)ี 

5. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน 
อาชีวศึกษา( V-NET)ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ย 
ระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 4.51-5.00 

 - ดี      3.51-4.50 
 - พอใช 2.51-3.50 
 - ตองปรับปรุง 1.51-2.50 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 

54.06 5 )ดีมาก(  

6. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑจากการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 4.51-5.00 

 - ดี      3.51-4.50 
 - พอใช 2.51-3.50 
 - ตองปรับปรุง 1.51-2.50 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 

ยกเวนการ
ประเมิน 

ยกเวนการ
ประเมิน 

 



๓๑ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เทียบกับแรกเขา 

- ดีมาก 4.51-5.00 

 - ดี      3.51-4.50 
 - พอใช 2.51-3.50 
 - ตองปรับปรุง 1.51-2.50 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 

17.63 1(ตองปรับปรุง
เรงดวน) 

8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา   
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาตอภายใน  
1 ป 

- ดีมาก 4.51-5.00 

 - ดี      3.51-4.50 
 - พอใช 2.51-3.50 
 - ตองปรับปรุง 1.51-2.50 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน 0.00-1.50 

66.41 4 (ด)ี 

9. ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมี
ตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)และมี
ผล(5) 

5 )ดีมาก(  

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 4.25 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
จุดเดน  ไดแก 

1. รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ข้ึนไป 2.00 
2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หนวยงาน ชุมชน ท่ีมีตอคุณภาพผูเรียน 

จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 
1. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 

                                                                                                                                                                                                                                                        

มาตรฐานที่  2  ดานหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

               พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มุงเนนสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

  

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรโดยรวมมือกับ
สถานประกอบการ   หนวยงาน  ชุมชน  และทองถ่ิน     และใหนักเรียนนักศึกษาไดศึกษาตามหลักสูตร
ครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร    โดยการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการรายวิชาเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
สงเสริมและสนับสนุนใหผู เรียนมีความรูและทักษะวิชาชีพ  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน    มีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ โดยแผนกวิชา     รวบรวมขอมูลโดยงานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน  ฝายวิชาการ   

 



๓๒ 
 
ความพยายาม (Attempt) 

วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน 
คุณภาพคือ  เนนฝกทักษะการปฏิบัติงานควบคูไปกับการเรียนภาคทฤษฎี     วิทยาลัยฯ ไดจัดแผนการเรียน
ใหนักเรียน -นักศึกษาไดฝกทักษะการปฏิบัติงาน  ท้ังภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามสถาน
ประกอบการตางๆ นอกจากนั้นจะติดตามดูแลใหครูผูสอนปรับปรุงแผนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุงสงเสริมทักษะ  โครงการนิเทศการสอน  
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 การใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียนมีระดับคุณภาพคือ ดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 5 
  
ตัวบงช้ีท่ี 2.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   สนับสนุน  สงเสริมใหผูสอนใชวิธีการสอนท่ี
หลากหลายและเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนมี
คุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชา  โดยเนนการฝกปฏิบัติจากสถานประกอบการ  ผูสอนมีการจัดทําแผนการสอน
แบบบูรณาการเพ่ือใหสอดคลองกับสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงตอความตองการของตลาดแรงงาน  ผูสอนทําวิจัย
ในชั้นเรียนและมีการประเมินตามสภาพจริง  มีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ โดยแผนกวิชา  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝายวิชาการ    
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ 0โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การจัดอบรมใหความรูและทํา
ความเขาใจการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และมอบหมายใหครูผูสอบจัดทําแผนการจัดการเรียนรูครบทุก
รายวิชา  
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
              การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชามีระดับคุณภาพดีมาก  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5 
  
ตัวบงช้ีท่ี 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา 
  

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา ไดดําเนินการใหผูสอนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะพึงประสงค  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และใหผูสอนใชสื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ใหมีการนิเทศการเรียนการสอนและใหผูสอนทําบันทึกหลังการสอน และนําผล
จากการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศไปจัดทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปแกไข
ปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝาย
วิชาการ    
 
 

 



๓๓ 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ ไดดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยมอบหมายใหผูสอนจัดการเรียนการสอนดวย
เทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม กําหนดใหมีการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน  รวมท้ังการจัดทําบันทึกหลังสอน และนําผลไปจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือแกไขปญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 5   

  

ตัวบงช้ีท่ี 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ดําเนินการใหผูสอนทุกคนกําหนด และแจง
หลักเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลใหผู เรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู  ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม ใหผูเรียนมี
สวนรวมในวัดและประเมินผล  และนําผลไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานวัดและ
ประเมินผล  ฝายวิชาการ    
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรมโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพ ดวยการ
ใหครูผูสอนทุกคนไดแจงหลักเกณฑวิธีการวัดและประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน และให
ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีคุณภาพอยูในระดับ  ดีมาก   ปฏิบัติตาม

ประเด็น 1 - 5 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5   ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หนวยงาน 
และทําความรวมมือในการสงผูเรียนเขาฝกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศกอนการฝกงานพรอมมีคูมือการ
ฝกงาน มีการนิเทศการฝกงานของผูเรียนในสถานประกอบการ หนวยงาน  มีการวัดผลการฝกงานของผูเรียน
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงาน  มีการสัมมนาการฝกงานของผูเรียน  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงาน
อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี   ฝายวิชาการ    
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม /แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการปฐมนิเทศกอนการฝกงาน  โครงการสัมมนาการฝกงาน  โครงการนิเทศการฝกงาน   
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
  ระดับคุณภาพในการฝกงานของผูเรียนอยูในระดับดีมาก   ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 5 
 

 



๓๔ 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2   ในแตละตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)และ 
มีผล (5) 

5 (ดมีาก) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ 
เรียนรูรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)และ 
มีผล (5) 

5 (ดีมาก) 

3.  ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 

 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ  

ปฏิบัติ (1)และ 
มีผล (5) 

5 (ดีมาก) 

4.  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 

 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพในการฝกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 

 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

   ปฏิบัติ  5  ขอ  5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  2 5.00 
 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
จุดเดน  ไดแก 

1. ระดับคุณภาพในการฝกงาน 
2.   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

  

มาตรฐานที่  3  ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                     บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ ผูบริหารมีภาวะ
ผูนํา มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผูเรียน มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมภูมิทัศนอาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรพัยากรในการจัดการอาชีวศึกษา
กับเครือขาย 
 

 



๓๕ 
 
ตัวบงช้ีท่ี  3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา  โดยมี
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา  และมีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการใน
การปฏิบัติงานรวมกับสถานศึกษา  โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก   ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานบริหารงานท่ัวไป  
ฝายบริหารทรัพยากร  
 

ความพยายาม  (Attempt) 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรมท ี่ดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพโครงการ/แผนงาน
คือ  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความ
พึงพอใจ  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษามีระดับคุณภาพ ดีมาก  
 

ตัวบงช้ีท่ี  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ
และเอกชน   และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และมีการ
ดําเนินงานตามแผน  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พรอมท้ัง
จัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  โดยงานแผนและงบประมาณ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป  ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ
ครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน    
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
    การจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษามีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการพัฒนาตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง 
ตามอัตลักษณ ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยการมี
สวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานแผนและ
งบประมาณ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรมดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐานคุณภาพโครงการ/ 
แผนงานคือ  มีการกําหนดอัตลักษณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีแผนงาน  โครงการ 
พัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ  มีการประเมินผลการดําเนินงาน  เพ่ือนําผลไปพัฒนาในปตอไป 
 

 



๓๖ 
 
สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 

การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณมีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.4    ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีผูบริหารท่ีบริหารงานตามนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัดโดยใชภาวะผูนําและการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ  และมีการประเมินผลการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานบริหารงานท่ัวไป  ฝายบริหารทรัพยากร 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรรมโครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน/แผนงาน/ 
คุณภาพคือ  มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด  มีการประชุมครูและบุคลากร
ทุกฝายอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง   มีการประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการประเมินผล
การบริหารงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
 การบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษามีระดับคุณภาพ ดีมาก  
 
 

ตัวบงช้ีท่ี  3.5      ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน  9  ประเภทไดแก 
ขอมูลท่ัวไป ขอมูลนักเรียนนักศึกษา  ขอมูลบุคลากร  ขอมูลตลาดแรงงาน  ขอมูลงบประมาณและการเงิน  
ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ขอมูลครุภัณฑ  ขอมูลอาคารสถานท่ี  และขอมูลพ้ืนฐานของจังหวัด  
โดยมีขอมูลครบถวนสามารถเชื่อมโยงอยางเปนระบบและเปนปจจุบัน    และดําเนินการใหครูและบุคลากร
ทุกฝาย  ผูเรียนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากฐานขอมูลสารสนเทศ   ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานศูนย
ขอมูลสารสนเทศ   ฝายแผนงานและความรวมมือ    
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ     มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดาํเนินการเพ่ือนําไปสู 
มาตรฐานคุณภาพคือ  มีการจัดระบบสารสนเทศ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของงานศูนยขอมูลสารสนเทศ  
มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของขอมูล    รวมท้ังการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศให 
ทันสมัยอยูเสมอ มีโครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศของสถานศึกษา  ใชระบบบริหารจัดการสารสนเทศใน 
สถานศึกษา โครงการจัดการความรูของสถานศึกษา 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรูของสถานศึกษาอยูในระดับ   

ดีมาก  
 
 
 
  

 



๓๗ 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี  3.6    ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการ
บริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางนอย 5  ดาน  ไดแก ดานความปลอดภัย ดานการทะเลาะวิวาท ดานสิ่งเสพติด 
ดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย  ผูเรียน ผูปกครอง  มี
การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  โดยงานกิจกรรมฯ งานครู
ท่ีปรึกษา งานปกครอง  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการสงเสริมวันพระพุทธศาสนา  โครงการคายคุณธรรม  โครงการวิทยาลัยฯ สีขาว  โครงการ
พัฒนาภาวะผูนํา   
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
     ผลสัมฤทธิ์จากการวิเคราะหและจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอยางนอย  5  
ดานมีระดับคุณภาพดีมาก   
  

ตัวบงช้ีท่ี  3.7    ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ดําเนินการจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการ
ปฐมนิเทศ  การแตงตั้งครูท่ีปรึกษา  มีระบบเครือขายผูปกครอง  สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน  
และมีระบบดูแลผูเรียนกลุมเสี่ยงและสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานครูท่ีปรึกษา  
ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการจัดหาทุนการศึกษาเรียนดี   โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  ประชุมผูปกครอง 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
ผลสัมฤทธของการจัดระบบดูแลผูเรียนมีระดับคุณภาพดีมาก 

  

ตัวบงช้ีท่ี  3.8   ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการ 
                        ใชอาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนยวิทยบริการ 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดจัดหองเรียน   หองปฏิบัติการ  ท่ีมุงเนน
ตอการเรียนรูของผูเรียน  ดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการใชหองเรียน  
หองปฏิบัติการเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงเพ่ิมเติมใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงาน
อาคารสถานท่ี  ฝายบริหารทรัพยากร 
 
  

 



๓๘ 
 
 

 
ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ 0มีการวิเคราะหการใชประโยชนจากอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ พ้ืนท่ี
ฝกปฏิบัติงาน   โครงการจัดทําหองปฏิบัติการกลาง   แตงตั้งผูดูแลประจําหอง    สํารวจความพึงพอใจการใช
หอง0  รวมท้ังมีการบริหารจัดการใหเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูใหมากท่ีสุด 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
   การพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี หองเรียน 
หองปฏิบัติ ศูนยวิทยบริการ มีระดับคุณภาพดีมาก 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี  3.9    ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   มีการจัดหา การใชวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
และคอมพิวเตอร  สอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจและนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการอยางมีประสิทธภิาพ    โดยการรวบรวมขอมูลของงานพัสดุ  ฝายบริหารทรัพยากร 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ 0มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝกตามท่ีผูสอนไดกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 
โครงการจัดระดมทุนเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ ครุภัณฑการศึกษา0   
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
 การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร มีระดับคุณภาพดีมาก 
 
   

ตัวบงช้ีท่ี  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในดานวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  สงเสริมใหมีโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับหนวยงาน องคกรภายนอก  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสม  และสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการประกาศเกียรติคุณ  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูล
โดยงานบุคลากร  ฝายบริหารทรัพยากร 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรฯ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน  โครงการกีฬาวันครู  โครงการพัฒนาบุคลากรดานสื่อ  นวัตกรรมและงานวิจัย 
 
 

 



๓๙ 
 
 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับคุณภาพพอใช 

  

ตัวบงช้ีท่ี  3.11  ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของวิทยาลัยฯ  ในดานวัสดุฝก อุปกรณและสื่อสําหรับการจัดการเรียน
การสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การสงเสริม สนับสนุนใหครูและผูเรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงาน
การเงิน งานการบัญชี  ฝายบริหารทรัพยากร 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา  โครงการคายคุณธรรม 
โครงการพัฒนางานวิจัย  
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
    ผลสัมฤทธิ์จากการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปมีระดับ
คุณภาพคือพอใช 
 
ตัวบงช้ีท่ี  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศ

และ หรือตางประเทศ 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือขาย  ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน  ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 
สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝาย
วิชาการ 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ     มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ืองานบริการวิชาการและวิชาชีพฯ  โครงการ 
ครูอาสาสมัครภาษาจีน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
  การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ หรือตางประเทศ มี 
ระดับคุณภาพดีมาก 
 
 

 



๔๐ 
 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)- (5) 5 )ดีมาก(  

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)- (5) 5 )ดีมาก(  

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 )ดีมาก(  

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบฐาน 
ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ  5 )ดีมาก(  

6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)  - (5) 5 )ดีมาก(  

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 )ดีมาก(  

8.ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม
และภมูิทัศนของสถานศึกษาและการใชอาคารสถานท่ี 
หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนยวิทยบรกิาร 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ 5  ขอ 5 )ดีมาก(  

9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ 5  ขอ 5 )ดีมาก(  

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 
 
 
 

ปฏิบัติ  3  ขอ 3 (พอใช) 

 



๔๑ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ  

ปฏิบัติ  4  ขอ 4 (ดี) 

12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังใน
ประเทศและ หรือตางประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  3 4.75 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
จุดเดน  ไดแก 

1. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน 
3. ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษาและการใช

อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติ ศูนยวิทยบริการ 
จุดท่ีตองพัฒนา  ไดแก 

1.  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

มาตรฐานที่  4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                      บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ชุมชน 

ตัวบงช้ีท่ี  4.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย  ผูเรียนทุกสาขางาน  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงาน
พัฒนาหลักสูตรฯ    ฝายวิชาการ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการอาชีวะบริการ 0   โครงการ Fix it center   โครงการทําดีมีอาชีพ  โครงการรวมมือผลิต
กําลังคนดานอาชีวศึกษา  โครงการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรและ
ผูเรียน 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพมีระดับคุณภาพดีมาก  
 
 

 



๔๒ 
 

 
 
   

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4  
 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ    

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  4 5 
 
 สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
จุดเดน  ไดแก   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 
 

มาตรฐานที่  5  ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 
                   สงเสริมใหครู และผูเรียนจัดทํานวัตกรรม สงประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยท่ีเปน 
ประโยชน  ตลอดจนมีการเผยแพร 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ
ผูเรียน 

 
ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนระดับชั้น 
ปวช. 3 และ ปวส. 2 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ 
และจัดใหมีการประกวด แสดงและเผยแพรผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใชประโยชนในระดับตางๆ  ซ่ึงเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  0โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ กิจกรรมการทําโครงงานของผูเรียน 
โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐและโครงงาน โครงการงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
กิจกรรม สัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา การจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีมาก 
 
 

 



๔๓ 
 
ตัวบงช้ีท่ี   5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของ

คร ู
 
     

ความตระหนัก  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา มีการสงเสริมใหครูจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย  และจัดใหมีการประกวด จัดแสดงและเผยแพรผลงาน  รวมท้ังการ
นําผลงานไปใชประโยชนในสถานศึกษา  มีการสงเสริมใหเขารวมแสดง แขงขัน และไดรับรางวัลหรือนําไปใช
ประโยชนในระดับตางๆ  ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลโดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ  ฝายแผนงาน
และความรวมมือ 
 

ความพยายาม (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการพัฒนาบุคลากรดานสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูมี

ผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดีมาก  
  

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยของผูเรียน 

 - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ  

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค 
หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  5 5.00 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 
จุดเดน  ไดแก   คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของคร ู
 
 

มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
                   ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก       ในดานการรักชาต ิ
เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษส่ิงแวดลอม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริม 
กีฬาและนันทนาการ 
 

 



๔๔ 
 
ตัวบงช้ี  6.1    ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียน
ทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  มี
การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝาย  เก็บรวบรวมขอมูลโดย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม  (Attempt) 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการเทิดพระคุณพอแม  โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา  โครงการพัฒนาภาวะผูนํา 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   และทะนุบํารุงศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม คือ 
ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 5 ขอ) 

  
ตัวบงช้ีท่ี   6.2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
     

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียน
ทุกคนเขารวมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝาย  เก็บรวบรวมขอมูลโดยงานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt) 
             วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู 
มาตรฐานคุณภาพคือ  โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม  โครงการ Big Cleaning Day 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
           การปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับคุณภาพคือ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 
5 ขอ) 
ตัวบงช้ีท่ี  6.3   ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ดําเนินการใหครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียน
ทุกคน  เขารวมโครงการ กิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม  โดยครูและบคุลากรทุกฝาย  เก็บรวบรวมขอมูลโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 

 



๔๕ 
 
 
ความพยายาม  (Attempt) 
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน 
คุณภาพคือ  โครงการกีฬาภายใน   โครงการแขงขันกีฬาวันครู  โครงการเทศกาลปใหม   
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
การสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการอยูในระดับคุณภาพคือ ดีมาก  

 

ตัวบงช้ีท่ี  6.4   ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ใหความรูและสรางความเขาใจ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียนทุกคน  เพ่ือนําไปใชประโยชน มีแผนงาน โครงการใน
การบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝาย ผูเรียนทุกคน
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝาย  เก็บรวบรวมขอมูลโดย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝายพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ความพยายาม (Attempt) 
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู 
มาตรฐานคุณภาพคือ  ทุกโครงการ  กิจกรรม  แผนงานของวิทยาลัยฯ  อาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
การปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับคุณภาพคือ ดีมาก (ปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ขอ) 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนนิงาน 
ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง
จิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย  สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และ
ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง 
จิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการสงเสริมดาน
การกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

 



๔๖ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนนิงาน 
ผลการ
ประเมิน 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝง 
จิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  6 5.00 

 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 
 

จุดเดน  ไดแก   
1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 

2.   ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
3.   ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 
 

 

มาตรฐานที่  7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  และนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบงช้ีท่ี   7.1   ระดบัคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

 ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบดวยการประเมินคุณภาพภายใน  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2555 
 

ความพยายาม(Attempt)  
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู 
มาตรฐานคุณภาพคือ  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูการประกันคุณภาพ โดยการมี
สวนรวมของครู บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชนและสถานประกอบการ 
   
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
             ระบบการประกันคุณภาพภายในมีระดับคุณภาพคือ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 5) 
 
 
 

 



๔๗ 
 
ตัวบงช้ีท่ี  7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 
 

ความตระหนัก (Awareness) 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   มีการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 สวนท่ี 1  การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน  34  ตัวบงชี้ และแสดงถึงคุณภาพ
ของการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้  
 

ความพยายาม (Attempt) 
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสูมาตรฐาน 
คุณภาพคือ  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูการประกันคุณภาพ และมีการมอบหมายใหบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําป 
พ.ศ. 2555 
 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
             การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2555 มีระดับคุณภาพคือ  
 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแตละตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดบัคุณภาพในระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)  - (5) 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.2555 
 

จํานวนตัวบงชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
- ดีมาก 30 – 34 ตัวบงชี้และไมมีตัวบงชี้ใด
ที่อยูในเกณฑตองปรับปรุงหรือตองปรับปรุง
เรงดวน 
- ดี             24 – 33 ตัวบงชี้ 
- พอใช        18 – 23 ตัวบงชี้ 
- ตองปรับปรุง 12 – 17ตัวบงชี้ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน < 12 ตัวบงชี้ 

ดีมาก 28 ตัวบงชี ้

 ดี 4 ตัวบงชี้ 

พอใช 1 ตัวบงชี้ 

ปรับปรุงเรงดวน 1 ตัวบงชี้ 

 

4 (ดี) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  7 4.50 
 
         

สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 
จุดเดน   

1. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีตอเนื่อง 
2. ใชฐานขอมูลงานประกันคุณภาพในการบริหารจัดการ 

 

จุดท่ีตองพัฒนา   
      ควรพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ  เปนการรองรับการประเมินจาก
ภายนอก 

 



๔๘ 
 
 
มาตรฐานที่  8  ดานการจัดการฝกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
                   จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันสอดคลองกับความตองการของชุมชนสถาน
ประกอบการ 

 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตร 
 วิชาชีพระยะส้ัน 
 
ความตระหนัก(Awareness)  

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดสรางความตระหนักในการพัฒนา
สถานศึกษา โดยจัดทําแผนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของครูและบุคลากรในสถานศึกษา  และชุมชนมี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน 
 

ความพยายาม(Attempt)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   จัดทําแผนพัฒนาการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  โดยการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา ผูเขารับการฝกอบรม 
ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  และมีการจัดทําแผนการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําปท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ของสถานศึกษา  มีการดําเนินงานตามแผน มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรงุ  พรอมท้ังจัดทํารายงานตามแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป 
 

 สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
          จากการท่ีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา มีความตระหนักและความพยายาม
ในการจัดทําแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรในสถานศึกษา 
นักศึกษา ชุมชนและสถานประกอบการ พบวา วิทยาลัยฯ สามารถปฏิบัติไดตามประเด็นพิจาณาท้ัง 5 ขอ ซ่ึง
สงผลใหระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก  
 
ตัวบงช้ีท่ี 8.2  ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอง 
                  กับความตองการของชุมชน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน
การฝกอบรมแตละรายวิชา มีการสํารวจ และประเมินความตองการฝกอบรมของผูเก่ียวของ เชน ชุมชน 
สถานประกอบการ มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน
ทองถ่ิน และนําหลักสูตรท่ีพัฒนาแลวไปใชในการฝกอบรม  
 

ความพยายาม(Attempt)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดวางแผนพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน สถานประกอบการ โดยมีการสํารวจความตองการฝกอบรม
ของชุมชน มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรวมกับผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชน และสถาน

 



๔๙ 
 
ประกอบการ  และนําหลักสูตรท่ีพัฒนาแลวไปใชในการฝกอบรม และประเมินความคิดเห็นผลการใชเพ่ือ
นํามาปรับปรุงไดสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ และความตองการของบชุมชนอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
                    วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  สามารถปฏิบัติไดตามประเด็นพิจารณาท้ัง 
5 ขอ  ซ่ึงสงผลใหระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมี
ผลการประเมินอยูในเกณฑระดับ ดีมาก  
 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 3  ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดดําเนินการสงเสริมและสรางความรูความ
เขาใจและใหครูเห็นคุณคาของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการเรียน
การสอน  เพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน ชุมชน ทองถ่ิน 
   

ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดมีการพัฒนาศักยภาพการฝกอบรมของ
ครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เนนผูเขารับการฝกอบรมเปนสําคัญ  โดยมีการสงเสริม สนับสนุนให
ครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ท่ีมุงเนนสมรรถนะอาชีพ 
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และใหผูเรียนมีคุณลักษณะ 3D ทุกรายวิชาท่ีสอน  เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู 
ทักษะความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรายงานการจัดการเรียนการสอนเม่ือเสร็จสิ้นการสอน และ
นําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
                  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนท่ี
หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพจํานวน 35 รายวิชา  คิดเปนรอยละ 100 และสามารถปฏิบัติตาม
ประเด็นการพิจารณาไดผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 4  ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดมีการพัฒนาศักยภาพการจัดการฝกอบรม
ของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา ใชสื่อและเทคโนโลยี มีการนิเทศการฝกอบรมและทําบันทึกหลังการฝกอบรม มีการวัดผลและ
ประเมินผลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 
 

 



๕๐ 
 
ความพยายาม(Attempt)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดจัดการฝกอบรมโดยเนนผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนสําคัญมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ มีการ
ใชสื่อท่ีทันสมัย มีบันทึกหลังการฝกอบรม มีการนิเทศการฝกอบรมจนนําไปสูความสําเร็จ 
 
สัมฤทธิ์ผล(Achievement)   
                  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดดําเนินการใหครูผูสอนจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการจัดการเรียนรู  สงผลใหสามารถปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณาครบ 
5 ขอ ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 5  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน  

 

ความตระหนัก(Awareness)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ตระหนักดีวา การระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในดานภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถาน
ประกอบการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน
ปจจุบัน อันจะสงผลใหผูเรียนไดเรียนรูไดอยางเต็มความสามารถ  ท้ังนี้  สถานศึกษาไดรวมกันวางแผน
เก่ียวกับการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีแผนงานดําเนินการโครงการระดม
ทรัพยากรในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเชิญวิทยากรและสถานประกอบการมาถายทอด
ความรู และรวมฝกปฏิบัติจริงใหแกผูเขารับฝกอบรม 
 
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
                  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดระดมทรัพยากรในจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแผนการจัดการเรียนรู  สงผลใหสามารถปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณาครบ 
4 ขอ ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดี 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 6  รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีไดรับการพัฒนา 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดสนับสนุนใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นควรไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  เพ่ือเสริมกิจกรรมดานทักษะวิชาชีพใน
การเรียนการสอน 
ความพยายาม(Attempt)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดดําเนินการใหครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ  โดยสนับสนุนใหเขารับ
การฝกอบรมตามหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

 



๕๑ 
 
 
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
                  ครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพระยะสั้นท่ีสอดคลองกับหลักสูตรท่ี
รับผิดชอบ คิดเปนรอยละ  100  สงผลใหสามารถปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ขอ ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 7  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา   ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ซ่ึงแตละหลักสูตรตองมีวัสดุฝก อุปกรณ และสื่อการสอน รวมท้ังคาตอบแทน 
วิทยาลัยฯ จึงไดวางแผนและจัดสรรงบประมาณไวในแผนการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประจําป 
 
ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดดําเนินจัดสรรงบประมาณในการบริหาร
งบดําเนินการดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในดานวัสดุฝก อุปกรณ สื่อการสอน รวมท้ัง
คาตอบแทนอยางเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฝกอบรม 
 
สัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
                   วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณใน
ดานการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สงผลใหสามารถปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ขอ 
ผลการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 8 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม 2.00  
                 ข้ึนไป   
 
ความตระหนัก(Awareness)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดสรางความตระหนักใหครูผูสอนในดานการ
วัดผลและประเมินผล  ซ่ึงผูฝกอบรมท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตองไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00  เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑประเมินของการประกันคุณภาพภายใน 
 
ความพยายาม(Attempt)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดมีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู
ฝกอบรมอยางเปนระบบและเปนกระบวนการ  เพ่ือใหผูสําเร็จการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 
2.00 สําหรับทุกรายวิชา  โดยวิทยาลัยฯ ไดกําหนดใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีมุงเนนฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ  จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการฝกปฏิบัติจริง  จัดทําสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
และวัดผลประเมินผล 
 
 
 

 



๕๒ 
 
 สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
                   วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีการวัดผลประเมินผลผูเขาฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทําใหมีผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีผลคะแนนการฝกอบรม 
2.00 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ  97.90  สงผลใหสามารถปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณาครบ 5 ขอ ผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 9  รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 
ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดใหความสําคัญกับการสําเร็จการฝกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยจัดใหมีระบบการติดตามผล ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใหผูเขารับการ
ฝกอบรมทุกคน โดยมุงเนนการสนับสนุนความสามารถทางการเรียนรู การเสริมแรงเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ทักษะ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในความสําเร็จการฝกอบรม 
 

 ความพยายาม (Attempt) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา ไดดําเนินการใหผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นแจงหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล  จัดใหมีการทดสอบความรูท้ังกอนและหลังการฝกอบรม  นําผู
ฝกอบรมเขารวมกิจกรรมกับสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ เพ่ือใหผูฝกอบรมมีประสบการณจริง  เชิญ
วิทยากรภายนอกเขารวมฝกอบรม  สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผูฝกอบรมใหสําเร็จการศึกษา  
 
สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
                   วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีจํานวนผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเขาคิดเปนรอยละ  100  สงผลใหการประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
ตัวบงช้ีท่ี .8 10  ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถ 
          ไปใชประโยชน   
 

ความตระหนัก (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญและใหผูเขารับการฝกอบรมใหมีการปฏิบัติจนเกิดทักษะท่ีสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพ หรือ
นําไปใชประโยชนไดจริง  เชน ประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และมีแผนการติดตามผลสําเร็จดวยวิธท่ีหลากหลาย 
 

ความพยายาม(Attempt)  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา ไดดําเนินการติดตามผูสําเร็จการฝกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น  ท่ีไดนําความรูไปประกอบอาชีพหรือนําไปใชประโยชนโดยสอบถามความพึงพอใจในแตละ
ดาน รวบรวมมาวิเคราะหขอมูล  และจัดทํารายงานผลตามลําดับ 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement)  
                   วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ไดรับการประเมินความพึงพอใจของ
ผูสําเร็จการฝกอบรม  สงผลใหสามารถปฏิบัติไดตามประเด็นการพิจารณา 1  และมีผลตาม 5  ซ่ึงผลการ
ประเมินอยูในเกณฑ ดีมาก 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 8 ในแตละตัวบงช้ี 
 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

 - ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)- (5) 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ(1)- (5) 5 )ดีมาก(  

3. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 
 

ปฏิบัติ(1)- (5) 5 )ดีมาก(  

4. ระดับคุณภาพในการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
- ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5  ขอ 5 )ดีมาก(  

5. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5   ขอ 5 )ดีมาก(  

6. รอยละของครูผูสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นท่ีไดรับการพัฒนา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 

 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)  - (5) 5 )ดีมาก(  

7. ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5   ขอ 5 )ดีมาก(  

8.รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม 
2.00 ข้ึนไป   

- ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 
 - ดี รอยละ 70-79.99 
 - พอใช รอยละ 60-69.99 
 - ตองปรับปรุง รอยละ 50-59.99 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 50 
 

รอยละ 97.90 5 )ดีมาก(  

 



๕๔ 
 

ตัวบงช้ี เกณฑเชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

9.รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตาม
หลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
 

- ดีมาก รอยละ 80 ข้ึนไป 
 - ดี รอยละ 70-79.99 
 - พอใช รอยละ 60-69.99 
 - ตองปรับปรุง รอยละ 50-59.99 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ตํ่ากวารอยละ 50 

รอยละ 
100 

5 )ดีมาก(  

10.ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไป
ใชประโยชน   

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ขอ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ขอ 
 - พอใช ปฏิบัติ  3  ขอ 
 - ตองปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ขอ 
 - ตองปรับปรุงเรงดวน ปฏิบัติ  1  ขอ 

ปฏิบัติ  5   ขอ

(4.79) 
5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  8 5.00 
 
สรุปจุดเดน และจุดท่ีตองพัฒนาของมาตรฐานท่ี 8 
จุดเดน   

1. มีระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จุดท่ี
ตองพัฒนา   

2. รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีผลคะแนนการฝกอบรม 2.00 ข้ึน
ไป (รอยละ 97.90) 

       
 

 


