
  
    คําสั่งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา 

ที่ 079/ ๒๕๕9 
เร่ือง     แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕8 
(แกไขเพ่ิมเติม)  

******************* 
 อนุสนธิคําสั่ง  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสมีา ท่ี 046/2559  ลงวันท่ี  7  มีนาคม  2559  เรื่อง
มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ดังน้ัน  
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับคําสั่งดังกลาว   จึงแกไขเพ่ิมเติมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ประจําปการศึกษา 2558  โดยบรรดาคําสั่งใดท่ีขัดหรือแยงกับคําสั่งน้ี ใหใชคําสั่งน้ีแทน  ดังน้ี 
 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ 
  1. ดร.วรากร หิรัญมณีมาศ  ผูอํานวยการฯ   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอาภสัรา   ยิ่งเจริญ   รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 
  3. นางจิตโสมนัส ชัยวงษ   รองฯ ฝายแผนงานฯ  รองประธานกรรมการ 
       รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ 
  4. นางจีรนันท     ดุลยติธรรม  หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ กรรมการ 
  5. นางฐานิตา ดงยางวัน   หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี  กรรมการ 
  6. นางวรินธรณ ระวังทรัพย  หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ กรรมการ 
  7. นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ  หัวหนาแผนกวิชาการตลาด  กรรมการ 
  8. นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั  หัวหนาแผนกวิชาการจดัการฯ กรรมการ 
      9.  นายศรณัยพงษ   ฟอกสันเทียะ  รักษาการหัวหนาแผนกวิชาการโรงแรมฯ กรรมการ 
  10. นางสาวพุสรา    จิตนอก   รักษาการหัวหนาแผนกวิชาการจัดการธรุกิจทองเที่ยว  กรรมการ 
  11. นางสาวประภัสสร  อุยวัฒนกุล  หัวหนางานประกันคณุภาพฯ  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางสาวศิรญิญ   นํ้าโมง   เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 มีหนาท่ี  กําหนดนโยบาย  ควบคุมดูแล และใหคําแนะนํา   ปรึกษาในการดําเนินงานตามระบบกลไกของการประกัน
คุณภาพแกคณะกรรมการฝายตางๆ  ใหสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 
  
 2. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1    ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  มี 9  ตัวบงชี้  ดังน้ี 
  ตัวบงชี้ท่ี 1.1    รอยละของผูเรยีนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม  2.00 ขึ้นไป 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ    รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นางจีรนันท ดุลยติธรรม  หัวหนางานทะเบียน  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสุวิมล เอ็นด ู  ผูชวยหัวหนางานทะเบียน  กรรมการ 
   นางสาวณัฐธิดา มะสผีา  เจาหนาท่ีงานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ 
  ตัวบงชี้ท่ี 1.2    ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนท่ีมีตอคุณภาพของผูเรยีน 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา  
   นางสาววัชรี เศวตวงษ  หัวหนางานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี ประธานกรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  เจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
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     ตัวบงชี้ท่ี  1.3    รอยละของผูเรยีนท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางวรนิธรณ ระวังทรัพย หัวหนางานวัดผลและประเมินผล ประธานกรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานวัดผลฯ  กรรมการ 
   นางสาววรัญญา พงษเตชภณ ผูชวยงานวัดผลฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  1.4 รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจาการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดานอาชีวศึกษา  
    (V-NET)  ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางวรนิธรณ ระวังทรัพย หัวหนางานวัดผลและประเมินผล ประธานกรรมการ 
   นางสาววรัญญา พงษเตชภณ ผูชวยงานวัดผลฯ   กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานวัดผลฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  1.5   รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา  
    (V-NET)   ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ 
   นางจติโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางวรนิธรณ ระวังทรัพย หัวหนางานวัดผลและประเมินผล ประธานกรรมการ 
   นางสาววรัญญา พงษเตชภณ ผูชวยงานวัดผลฯ   กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานวัดผลฯ  กรรมการและเลขานุการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1.6 รอยละของผูเรียนผานเกณฑการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถานบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ 
    หนวยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง (ยกเวนการประเมิน) 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรเทียบกับแรกเขา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางจีรนันท ดุลยติธรรม หัวหนางานทะเบียน  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสุวิมล เอ็นด ู  ผูชวยงานทะเบียน   กรรมการ 
   นางสาวณัฐธิดา  มะสผีา  เจาหนาท่ีงานทะเบียน  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป 
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
                                    นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร  หัวหนางานแนะแนวอาชีพฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนะอาชีพฯ  กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาท่ีงานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานกุาร 

  ตัวบงชี้ท่ี  1.9 ระดับความพึงพอใจ ของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษา หรือผูรับบริการท่ีมีตอ 
    คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
                                    นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร  หัวหนางานแนะแนวอาชีพฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนะอาชีพฯ  กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาท่ีงานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานกุาร 

  มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  มี  5  ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.1 ระบบคณุภาพในการใชและพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการ 
    ของสถานประกอบการ  หรือประชาคมอาเซยีน  
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
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  ตัวบงชี้ท่ี  2.2 ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก      กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.3 ระดับคณุภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก      กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.4 ระดับคณุภาพในการวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางวรนิธรณ ระวังทรัพย หัวหนางานวัดผลฯ   ประธานกรรมการ 
   นางสาววรัญญา พงษเตชภณ ผูชวยงานวัดผลฯ   กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานวัดผลฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
      ตัวบงชี้ท่ี  2.5 ระดับคณุภาพในการฝกงาน 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา  
   นางสาววัชรี เศวตวงษ  หัวหนางานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี ประธานกรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  เจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

  มาตรฐานท่ี  3 ดานการบริการจัดการอาชีวศกษา  มี  12  ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  3.1 ระดับคณุภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
   นายอนุวัฒน บุญสง  ผูชวยงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนาท่ีงานบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานกุาร 
  ตัวบงชี้ท่ี  3.2 ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางฐานิตา ดงยางวัน  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ ประธานกรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  ผูชวยงานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ นํ้าโมง  เจาหนาท่ีงานวางแผนฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
  ตัวบงชี้ท่ี  3.3 ระดับคณุภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางฐานิตา ดงยางวัน  หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ ประธานกรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  ผูชวยงานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ นํ้าโมง  เจาหนาท่ีงานวางแผนฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.4 ระดับคณุภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารท่ัวไป  ประธานกรรมการ 
   นายอนุวัฒน บุญสง  ผูชวยงานบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนาท่ีงานบริหารท่ัวไป  กรรมการและเลขานกุาร 
 
 

                                             / ตัวบงช้ีท่ี  3.5 ....... 



 
 

๔ 

 
  ตัวบงชี้ท่ี  3.5 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางสาวสุวิมล เอ็นด ู  หัวหนางานศูนยขอมูลฯ  ประธานกรรมการ 
   นางจีรนันท ดุลยติธรรม ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ  กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาท่ีงานศูนยขอมลูฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.6 ระดับคณุภาพในการบริหารความเสี่ยง 
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
                                    นางปรารถนา ดวงแกว  หัวหนางานปกครอง  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอมรรตัน คมนามูล  หัวหนางานครูท่ีปรึกษา  กรรมการ 
   นางสาวพิชามญชุ สิทธิถนอมววงศ เจาหนาท่ีงานปกครอง  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.7 ระดับคณุภาพในการจัดระบบดูแลผูเรยีน 
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
   นางสาวอมรรตัน คมนามูล  หัวหนางานครูท่ีปรึกษา  ประธานกรรมการ 
   ครูท่ีปรึกษาทุกทาน       กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาท่ีงานครูท่ีปรึกษา  กรรมการและเลขานกุาร 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.8 ระดับคณุภาพในการพัฒนาและดแูลสภาพแวดลอม  และภมูิทัศนของสถานศึกษา และการใช 
    อาคารสถานท่ี หองเรยีน  หองปฏิบัติการ  โรงฝกงาน  ศูนยวิทยบรกิาร 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นายเชิดชู  พะนามณ ี หัวหนางานอาคารสถานท่ี  ประธานกรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานอาคารสถานท่ี  กรรมการ 
   นายอนุวัฒน บุญสง  ผูชวยงานอาคารสถานท่ี  กรรมการและเลขานกุาร 
  ตัวบงชี้ท่ี  3.9 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการวัดสุ  อุปกรณ ครภุัณฑ  และคอมพิวเตอร 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นางสาวพุสรา จิตนอก  หัวหนางานพัสด ุ   ประธานกรรมการ 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร  พัสดุแผนกวิชาสามัญฯ  กรรมการ 
   นางสายพิน แนบสนิทวงศ พัสดุแผนกวิชาการบัญชี  กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  พัสดุแผนกวิชาคอมพิวเตอร  กรรมการ 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตรุัส พัสดุแผนกวิชาการจัดการฯ  กรรมการ 
   นางปรารถนา ดวงแกว  พัสดุแผนกวิชาการตลาด  กรรมการ 
   นายสมศักดิ ์ สุขจิต  พัสดุแผนกวิชาการโรงแรม  กรรมการ 
   นางสาวเมรินทร สอนวงศเงิน เจาหนาท่ีพัสด ุ   กรรมการและเลขานกุาร 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.10 ระดับคณุภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร  หัวหนางานบุคลากร  ประธานกรรมการ 
   นายอนุวัฒน บุญสง  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นางสาวจุฬารตัน เรืองกลา  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานกุาร 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.11 ระดับคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนางานการเงิน   ประธานกรรมการ 
   นางสาวบุบผา สังขโห  ผูชวยงานการเงิน   กรรมการ 
   นางลักษณพร ทวนมะเริง เจาหนาท่ีงานการเงิน  กรรมการและเลขานกุาร 
 

                                  

                                               / ตัวบงชี้ท่ี 3.12 ........ 



 
 

๕ 

 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  3.12 ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายท้ังในประเทศและ 
     หรือตางประเทศ 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นางสาววัชรี เศวตวงษ  หัวหนางานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี ประธานกรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  เจาหนาท่ีงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี กรรมการและเลขานกุาร 
 

  มาตรฐานท่ี  4  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ   มี  1   ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  4.1 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ หัวหนางานโครงการพิเศษฯ  ประธานกรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานโครงการพิเศษฯ  กรรมการ 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร  ผูชวยงานโครงการพิเศษฯ  กรรมการ 
   นางสาวพิชามญช สิทธิถนอมวงศ เจาหนาท่ีโครงการพิเศษฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  มาตรฐานท่ี  5 ดานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย   มี   2  ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  5.1 ระดบัคณุภาพในการบรหิารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจยัของผูเรียน 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  หัวหนางานวิจัย พัฒนาฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริญญ นํ้าโมง  ผูชวยงานวิจัย  พัฒนาฯ  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาท่ีงานวิจัย  พัฒนาฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  5.2 ระดับคณุภาพในการบริหารจดัการนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของครู
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  หัวหนางานวิจัย พัฒนาฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริญญ นํ้าโมง  ผูชวยงานวิจัย  พัฒนาฯ  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาท่ีงานวิจัย  พัฒนาฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
  

  มาตรฐานท่ี  6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสรมิสรางคาวมเปนพลเมืองไทยและพลโลก  มี  4  ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  6.1 ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย  สงเสรมิการปกครอง 
    ระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และทะนุบํารุง  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตรุัส หัวหนางานกิจกรรม ฯ  ประธานกรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นางปรารถนา ดวงแกว  ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร  ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นายศรณัยพงษ ฟอกสันเทียะ ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นางสาวพิชามญช สิทธิถนอมวงศ เจาหนาท่ีงานกิจกรรมฯ  กรรมการและเลขานกุาร 

  ตัวบงชี้ท่ี  6.2 ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร  หัวหนากลุมงานหลักปรัชญาฯ  ประธานกรรมการ 
   นางฐานิตา ดงยางวัน  ผูชวยกลุมงานหลักปรัชญาฯ  กรรมการ 
   นางวรนิธรณ ระวังทรัพย ผูชวยกลุมงานหลักปรัชญาฯ  กรรมการ 
   นางสาวพุสรา จิตนอก  ผูชวยกลุมงานหลักปรัชญาฯ  กรรมการ 
   นางสาวพิชามญชุ สิทธิถนอมวงศ เจาหนาท่ีกลุมงานหลักปรัชญาฯ กรรมการและเลขานกุาร 
 

             
                                                                                      / ตัวบงชี้ท่ี 6.3 ........ 



 
 

๖ 

 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  6.3 ระดับคณุภาพในการสงเสรมิดานการกีฬาและนันทนาการ 
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตรุัส หัวหนางานกิจกรรมฯ  ประธานกรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นางปรารถนา ดวงแกว  ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร  ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ   
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นายศรณัยพงษ ฟอกสันเทียะ ผูชวยงานกิจกรรมฯ   กรรมการ 
   นางสาวพิชามญชุ สิทธิถนอมวงศ เจาหนาท่ีงานกิจกรรมฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี 6.4 ระดับคณุภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรสั รักษาการรองฯ ฝายพัฒนากิจการฯ   ท่ีปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร  หัวหนากลุมปรัชญาของเศรษฐกิจฯ ประธานกรรมการ 
   นางฐานิตา ดงยางวัน  ผูชวยงานกลุมปรัชญาฯ  กรรมการ 
   นางวรนิธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานกลุมปรัชญาฯ  กรรมการ 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตรุัส ผูชวยงานกลุมปรัชญาฯ  กรรมการ 
   นางสาวพุสรา จิตนอก  ผูชวยงานกลุมปรัชญาฯ  กรรมการ 
   นางสาวพิชามญชุ สิทธิถนอมวงศ เจาหนาท่ีกลุมปรัชญาฯ  กรรมการและเลขานกุาร 
 

  มาตรฐานท่ี  7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   มี  2  ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  7.1 ระดับคณุภาพในระบบการประกันคุณภาพ 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคณุภาพฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  ผูชวยงานประกันคณุภาพฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกทาน  ผูชวยงานประกันคณุภาพฯ  กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ นํ้าโมง  เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  7.2 ระดับคณุภาพในการดเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  2555 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคณุภาพฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  ผูชวยงานประกันคณุภาพฯ  กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ นํ้าโมง  เจาหนาท่ีงานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานกุาร 

  มีหนาท่ี     ดําเนินการสํารวจ  เก็บรวบรวม  วิเคราะหและประมวลผลขอมลูและรายงานตอสถานศึกษา  เพ่ือ 
       นําไปเปนขอมูลการประกันคณุภาพภาพใน  อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป 
 

  มาตรฐานท่ี 8 การฝกอบรมวิชาชีพ  ม ี 10  ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  8.1 ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการฝกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก      กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  8.2 ระดับคณุภาพในการใชและพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการ 
    ของชุมชน และสถานประกอบการ 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
 

          
                                                                               / หัวหนาแผนก .......... 



 
 

๗ 

   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก      กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  8.3 ระดับคณุภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา 

   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
   ครูผูสอนวิชาชีพระยะสั้นทุกคน     กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร
        

  ตัวบงชี้ท่ี 8.4 ระดับคณุภาพในการฝกอบรมหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
   ครูผูสอนวิชาชีพระยะสั้นทุกคน     กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  8.5 ระดับคณุภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการฝกอบรมหลักสตูรระยะสั้น 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกแผนก      กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  8.6 รอยละของครผููสอนวิชาชีพระยะสั้นท่ีไดรับพัฒนา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร  หัวหนางานบุคลากร  ประธานกรรมการ 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสตูรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการและเลขานกุาร 
 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  8.7 ระดับคณุภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
   นางสาวอาภัสรา   ยิ่งเจริญ  รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ท่ีปรึกษา 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนางานการเงิน   ประธานกรรมการ 
   นางสาวบุบผา สังขโห  ผูชวยงานการเงิน   กรรมการ 

   นางลักษณพร ทวนมะเริง เจาหนาท่ีงานการเงิน  กรรมการและเลขานกุาร 
 
  

  ตัวบงชี้ท่ี 8.8  รอยละของผูสําเรจ็การฝกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมผีลคะแนนการฝกอบรม 2.00 ข้ึนไป 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางวรนิธรณ ระวังทรัพย หัวหนางานวัดและประเมินผล  ประธานกรรมการ 
   นางจีรนันท ดุลยติธรรม หัวหนางานทะเบียน  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาท่ีงานวัดและประเมินผล กรรมการและเลขานกุาร 
          

  ตัวบงชี้ท่ี  8.9 รอยละของผูสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รักษาการรองฯ ฝายวิชาการ  ท่ีปรึกษา 
   นางจีรนันท ดุลยติธรรม หัวหนางานทะเบียน  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสุวิมล เอ็นด ู  ผูชวยงานทะเบียน   กรรมการ 
   นางสาวณัฐธิดา มะสผีา  เจาหนาท่ีงานทะเบียน  กรรมการและเลขานกุาร 
   

          
                                                                                         / ตัวบงชี้ท่ี 8.10 .......... 



 
 

๘ 
 
 

  ตัวบงชี้ท่ี  8.10 ระดับความพึงพอใจของผูสําเรจ็การฝกอบรมท่ีมีตอการนําความรูความสามารถไปใชประโยชน 
   นางจิตโสมนัส ชัยวงษ  รองฯ ฝายแผนงานและความรวมมือ ท่ีปรึกษา 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  หัวหนางานวิจัย พัฒนาฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริญญ นํ้าโมง  ผูชวยงานวิจัย พัฒนาฯ  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาท่ีงานวิจัย พัฒนาฯ  กรรมการและเลขานกุาร

          
  มีหนาท่ี ดําเนินการสํารวจ  เก็บรวบรวม วิเคราะหและประมวลผลขอมลูและรายงานตอสถานศึกษา  เพ่ือนําไป
เปนขอมูลการประกันคณุภาพภายใน  อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป 
 
   โดยใหผูท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิรยิะ  อุตสาหะ  ตัง้ใจ   เปนไปดวยความเรียบรอย และ
เกิดประโยชนตอไป 
 
 

     สั่ง  ณ  วันท่ี   22  มีนาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 

        
                          (ดร.วรากร  หริญัมณมีาศ) 
     ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสมีา   
  
 
 

 
 
   
  
  

   
 


