
๑๕ 

 

 

 
ตอนที่  3 

 

การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา  
       ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรม มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสำขำวิชำ สำขำ
งำน เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำน และมีสัดส่วนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

      ประเด็นการประเมิน 
        1 . สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำแนกเป็น ผู้ที่ได้งำนท ำในสำขำที่เก่ียวข้อง ศึกษำต่อ 

และประกอบอำชีพอิสระในสำขำที่เกี่ยวข้องภำยในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

        2. สถำนศึกษำได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล 
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไป
ท ำงำน จำกสถำนศึกษำที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล   สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ผู้รับบริกำร จำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

        3. สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบรับ  

        4 .สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมิน ควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวน ข้อมูลตอบกลับ 

        5 .สถำนศึกษำมีจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ  
 เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับ  
      การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ วำงแผนกำรจัดส ำรวจควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชนที่มีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  โดยมีกำรจัดท ำเครื่องมือส ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  ด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพ  และด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  โดยมี
กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพคือ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
กำรฝึกทักษะวิชำชีพ  โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ก่อนเข้ำสู่สถำนประกอบกำร  
โครงกำรนิเทศกำรฝึกประสบกำรณ์งำนอำชีพ     โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่รับนักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์  โครงกำรปัจฉิมนิเทศ    
      ผลการด าเนินงาน 

      สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ  หรือผู้รับบริกำรมีข้อมูลตอบกลับกำรส ำรวจควำม 
พึงพอใจในด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป   ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ 
คิดเปน็ร้อยละ 88 ของจ ำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีค่ำควำมพึงพอใจอยู่ในระดับเฉลี่ย 3.51-5.00  ดังนี้ 
 
 



๑๖ 

 

 

สาขางาน/สาขาวิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
จ านวนแบบ 
ส ารวจที่ส่ง 

จ านวนแบบ
ส ารวจที่ตอบ

กลับ 
คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.     
สำขำงำนกำรบัญช ี 5 5 5 100 
สำขำงำนกำรตลำด 3 3 2 67 
สำขำงำนคอมพิวเตอร์ 22 22 18 82 
สำขำงำนกำรโรงแรม 18 18 15 84 
สำขำงำนกำรท่องเที่ยว 5 5 5 100 
ปวส.     
สำขำวิชำกำรบัญชี 6 6 6 100 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก 7 7 6 86 
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 4 100 
สำขำวิชำกำรโรงแรมและบริกำร 10 10 9 90 
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว 18 - - - 

รวม 98 80 70 88 
 
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
      สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
       จุดเด่น 
                  1. สถำนศึกษำมีระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในระดับดีมำก 

      2.สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือจำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือ     
ผู้รับบริกำรเป็นอย่ำงดี  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน  

      ประเด็นการประเมิน 
                  ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้น 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งครูที่ปรึกษำเพ่ือดูแล
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมท่ีก ำหนด  โดยก ำหนดให้ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำต้องประสำนงำนกัน
ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผลตำมสภำพจริง  และจัดท ำวิจัยในชั้นเรียนที่
มุ่งเน้นพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน  สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมซ่อมเสริม  โครงกำรแก้ปัญหำกำร
ออกกลำงคัน 
       ผลการด าเนินงาน 
       ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้นคือ 31.08 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 



๑๗ 

 

 

       ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองต ำแหน่งไม่ปัดเศษ  โดยก ำหนดผลกำรประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 
       สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
     จุดที่ควรพัฒนา 

     ควรมีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรปัญหำของกำรออกกลำงคันของผู้เรียน 
      
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
       สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยของหน่วยงำน
ต้นสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งกำรประสำนควำม
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม  
      ประเด็นการประเมิน 

                  1 .สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม แก่ผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน 

                  2 .สถำนศึกษำมีกำรก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน ด้วยควำมสมัครใจ เต็มใจและโดยกำร
มีส่วนร่วมของทุกคน 
                 3 .สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนจัดท ำ
โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และก ำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม 
                 4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่ม
ผู้เรียนด ำเนินตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง 
                 5 .สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และมีกำรก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สถำนศึกษำคุณธรรม  โดยก ำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” ให้แก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ  และผู้เรียน   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม  และ
โครงกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง  
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรและน ำไปพัฒนำสถำนศึกษำต่อไป 
      ผลการด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำปฏิบัติตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5 
ประเด็นการประเมิน  มีระดับคุณภาพดีมาก 
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
      สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 



๑๘ 

 

 

     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
     จุดเด่น 
     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนเป็นอย่ำงดี 
     ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนเพ่ิมโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นไปในแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม  เพ่ือให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่
คุณธรรมจริยธรรม 
ตัวบ่งช้ืที่ 2.2 ระดับคุ ณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

      ประเด็นการประเมิน 
                  1 .ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้อนสังกัด
มอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง 
                  2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
ได้รู้และเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี 
                  3 .ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันก ำหนดแผนงำนโครงกำร กิจกรรม
และเป้ำหมำยและด ำเนินงำนเพื่อให้นโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
                  4. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร 
กิจกรรมและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
                  5 .ผู้อ ำนวยกำร .สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและก ำหนด
แผนพัฒนำต่อไป 
       การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ มีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย  และสำมำรถสื่อสำรให้กับผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  และผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และเอกชนได้รู้และเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญ  โดยกำรประชุมผู้บริหำร   กำรประชุมประจ ำเดือน  กำร
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษำ  กำรประชุมผู้ปกครองและเครือข่ำย  และมีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำปฏิบัติตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 
5 ประเด็นการประเมิน  มีระดับคุณภาพดีมาก 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
       สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 
      จุดเด่น 



๑๙ 

 

 

       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีวิสัยทัศน์
กว้ำงไกล  และมีภำวะผู้น ำ  อีกทั้งได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรี ยน
นักศึกษำ  ผู้ปกครอง  และชุมชนเป็นอย่ำงดี 
      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  

      ประเด็นการประเมิน 1 
                  สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมดตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำม
หนังสือ ก.ศ.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 

2551 แล้วแต่กรณี  
      การด าเนินงาน 

       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มี
จ ำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด  โดยมีอัตรำส่วนของจ ำนวนครูทั้งหมดในแต่ละแผนกวิชำต่อจ ำนวน
ผู้เรียนทั้งหมดของแต่ละแผนกวิชำ  อยู่ในอัตรำส่วน 1 : 2   
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  มีอัตรำส่วนของจ ำนวนครูทั้งหมดในแต่
ละแผนกวิชำต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมดของแต่ละแผนกวิชำ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก ำหนดคือ อัตราส่วน 1 : 2  
ดังนี้ 
   

แผนกวิชา 
จ านวนครู 

(คน) 
จ านวนผู้เรียน

(คน) 
อัตราส่วน 

สำมัญสัมพันธ์ 8 1240 1 : 155 
กำรบัญชี 4 61 1 : 15  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 353 1 : 88 
กำรตลำด 5 445 1 : 89 
สัมพันธ์ธุรกิจ 4 37 1 : 9 
กำรโรงแรมและบริกำร 5 253 1 : 51 
กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว 2 74 1 : 37 
อำหำรและโภชนำกำร 2 17 1 : 9 

รวม 34 1240 1 : 36 
      
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
 
 
       ประเด็นการประเมิน 2 



๒๐ 

 

 

                  สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำทุกคน เป็นผู้ที่จบ
กำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรับกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้
ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิชำเป็นผู้ที่จบกำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน  หรือได้รับกำรศึกษำ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน  โดยวิทยำลัยฯ ได้แบ่งครูผู้สอนออกเป็นแผนกวิชำตำม
คุณวุฒิกำรศึกษำที่ครูผู้สอนได้บรรจุแต่งตั้งมำ  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผุ้สอนได้รับกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม
จำกคุณวุฒิกำรศึกษำเดิมโดยโครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรร่วมกับสถำนประกอบกำร  โครงกำรศึกษำดูงำน
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกร  หรือจำกโครงกำรของหน่วยงำน
ภำยนอก 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  มีจ ำนวนครูที่จบกำรศึกษำหรือเข้ำรับ
กำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติมหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอนอยู่ในเกณฑ์ผ่ำน ดังนี้ 

แผนกวิชา 
จ านวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครูที่จบการศึกษาฯ
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน

(คน) 
สำมัญสัมพันธ์ 8 8 
กำรบัญชี 4 4 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 
กำรตลำด 5 5 
สัมพันธ์ธุรกิจ 4 4 
กำรโรงแรมและบริกำร 5 5 
กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว 2 2 
อำหำรและโภชนำกำร 2 2 

รวม 34 34 
 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 

     ประเด็นการประเมิน 3 
                 สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ได้ศึกษำ ฝึกอบรม 
ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือด้ำนวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ     

10 ชั่วโมงต่อปี  
     การด าเนินงาน 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคน
ได้ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมทำงวิชำกำร  ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือด้ำนวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำ
ที่สอนจำกโครงกำรศึกษำดูงำนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกร  
โครงกำรระดมทรัพยำกร  หรือจำกโครงกำรของหน่วยงำนภำยนอก 



๒๑ 

 

 

       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุก
คนได้ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมทำงวิชำกำร  ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือด้ำนวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รำยวิชำที่สอน ดังนี้ 
 

แผนกวิชา 
จ านวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด

(คน) 
สำมัญสัมพันธ์ 8 8 
กำรบัญชี 4 4 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 4 
กำรตลำด 5 5 
สัมพันธ์ธุรกิจ 4 4 
กำรโรงแรมและบริกำร 5 5 
กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว 2 2 
อำหำรและโภชนำกำร 2 2 

รวม 34 34 
 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
      ประเด็นการประเมิน 4 
                สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีจ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำมหนังสือ ก.ศ.ศ.             
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557  หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี  

     การด าเนินงาน 
     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มี

จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ  โดยแบ่งตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ  ซึ่งมีภำระงำนและหน้ำที่แตกต่ำงกัน
ออกไป 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  จัดให้มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยฯ  ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรกำรศึกษำดังนี้ 
 
 
 

ฝ่าย 
จ านวน

บุคลากรทาง
จ านวนผู้เรียน

ทั้งหมด 
สัดส่วน 
1 : 2 



๒๒ 

 

 

การศึกษา 
(คน) 

(คน) 

แผนงำนและควำมร่วมมือ 2 1,240 1 : 620 
บริหำรทรัพยำกร 17 1,240 1 : 73 

วิชำกำร 2 1,240 1 : 620 

พัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 2 1,240 1 : 620 

รวม 23 1,240 1 : 54 

      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 

     ประเด็นการประเมิน 5 
                 สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้ครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประกำศ
เกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กร
ภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังหมด 

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ  ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก  จำกกำรเข้ำร่วมประชุมอบรมสัมมนำ หรือกำรระดม
ทรัพยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอก 
       ผลการด าเนินงาน 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ มีจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทั้งหมดที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก  คิดเป็นร้อยละ  61.66 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

      สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
     จุดเด่น 
      สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับกำรฝึกอบรม ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพ 
     จุดที่ควรพัฒนา 
      ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกเพ่ิมข้ึน   
     ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
      ควรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำนส ำหรับบุคลำกรทุกคนเพ่ิมข้ึน 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 



๒๓ 

 

 

      ประเด็นการประเมิน 1 
                  สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน
โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้ด ำเนินกำรให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือจัดสรรงบประมำณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของแผนงำนโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ  จำกโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือจัดสรร
งบประมำณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
       ประเด็นการประเมิน 2 
                  สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

20 ของงบด ำเนินกำร  
     การด าเนินงาน 
     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้ด ำเนินกำรให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม

ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือจัดสรรงบประมำณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของแผนงำนโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ  จำกโครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  โดยจัดสรร
ให้มีค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้ด ำเนินกำรจำกโครงกำรจัดหำวัสดุฝึก
เพ่ือกำรเรียนกำรสอน  โครงกำรจัดหำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คิดเป็นร้อยละ  20.20 ของ
งบด าเนินการ (6,065,900.-) 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
       ประเด็นการประเมิน 3 
                  สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำร
วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของงบด ำเนินกำร  

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริม สนับสนุนผู้ เรียนใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำรวิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน  โดยมีโครงกำรบริกำรวิชำชีพ โครงกำร
ปลูกจิตส ำนึกเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงกำร Fix It Center  
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรสนับสนุนให้
ผู้ เรียนได้ ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ  12.23 ของงบด าเนินการ
(6,065,900.-) 
 
 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 



๒๔ 

 

 

         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
       ประเด็นการประเมิน 4 
                  สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดท ำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำร
พัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้ เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
งบด ำเนินกำร 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรส่ง เสริม สนับสนุนให้มีกำร
จัดกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จำกโครงกำรประกวดงำนวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ประกวดโครงงำนอำชีพ  โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำวิจัยในชั้นเรียน  โครงกำร
พัฒนำและต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
จัดท ำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน
คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของงบด าเนินการ (6,065,900.-) 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
       ประเด็นการประเมิน 5 
                  สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน 
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร  

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมรักชำติ 
เทิดทูน พระมหำกษัตริย์  ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและ
นันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  จำกโครงกำรส่งเสริมทะนุบ ำรุง
ศำสนำศิลปวัฒนธรรม  โครงกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์  โครงกำรส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  โครงกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร  
โครงกำรปลูกจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
จัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำ
และนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของ
งบด าเนินการ (6,065,900.-)  
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 

      สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 



๒๕ 

 

 

     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)      
ตัวบ่งช้ีที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล 
                  สารสนเทศ 

      ประเด็นการประเมิน 1 
                  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด เรียบร้อย 
สวยงำม และปลอดภัย 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำและ
ดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด เรียบร้อย สวยงำม และปลอดภัย  จัดท ำโครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งกำรเรียนรู้ 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
เป็นผู้ดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ  และด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้
สถำนศึกษำมีภูมิทัศน์ที่สวยงำม สะอำด เรียบร้อยและปลอดภัย 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
       ประเด็นการประเมิน 2 
                  สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน         
ศูนย์วิทยบริกำรและอ่ืนๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทยบริกำรและอ่ืนๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้
งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม  จัดท ำโครงกำรซ่อมบ ำรุงประตูหน้ำต่ำง  โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำห้องส ำนักงำน 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
และหัวหน้ำแผนกวิชำเป็นผู้ดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน  ศูนย์วิทยบริกำร
และอ่ืนๆ โดยด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรที่จัดท ำขึ้นเพ่ือให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด 
เรียบร้อย สวยงำม 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
       ประเด็นการประเมิน 3 
                  สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพียงพอ
และมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 
 
 

      การด าเนินงาน 



๒๖ 

 

 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
ในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ท่ีเหมำะสม เพียงพอและมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำร
เรียนกำรสอน  จัดท ำโครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  โครงกำรซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ 
       ผลการด าเนินงาน 
             วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำงำนพัสดุและหัวหน้ำ
แผนกวิชำก ำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพียงพอและมีควำมปลอดภัยใน
ทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
                 ประเด็นการประเมิน 4  
                 สถำนศึกษำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล อย่ำง
น้อย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ  
                 ( 1 (มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก  
                 ( 2 (มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อ มูลอย่ำงชัดเจน 
                 ( 3 (มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัสและก ำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่ำย 
                 ( 4 (มีฐำนข้อมูลมีกำร Update เป็นปัจจุบัน 
                 ( 5 (มีกำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ  

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล  ในด้ำนระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก มี
กำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน  มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพ่ือป้องกันไวรัส
และก ำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่ำย มีฐำนข้อมูลมีกำร Update เป็นปัจจุบัน  และมีกำรส ำรองฐำนข้อมูลอย่ำง
สม่ ำเสมอ  โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  โครงกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำ  โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศสถำนศึกษำ  โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควบคุมกำร
ใช้ระบบสำรสนเทศ 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบงำนศูนย์
ข้อมูลของวิทยำลัยฯ  เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ   
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
                 ประเด็นการประเมิน 5 
                 สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ 

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกิจกรรม แผนงำน โครงกำรที่ด ำเนินกำร
เพ่ือน ำไปสู่กำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ  โดยจัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
      ผลการด าเนินงาน 



๒๗ 

 

 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีระดับคุณภำพของกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศอยู่ใน
ระดับดีมำก 
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
     จุดเด่น 
      สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศได้อย่ำงมีคุณภำพ 
   
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
                  ประเด็นการประเมิน 1 
                  สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม 
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

      การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำม

ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมทรัพยำกรในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีโครงกำรควำมร่วมมือจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรภำคีเครือข่ำย  
โครงกำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำย  โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี   โครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทวิศึกษำ  โครงกำรระดมทรัพยำกร  โครงกำรเชิญวิทยำกรร่วม 
       ผลการด าเนินงาน 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำน โครงกำรที่ด ำเนินกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้ำงำน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  และหัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ  ซึ่งด ำเนินงำนตำมโครงกำร เพ่ือระดมทรัพยำกรใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
      ประเด็นการประเมิน 2 
                 สถำนศึกษำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของ
ผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิ น 40 คน  

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้มีควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียน
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน  ภำยใต้โครงกำรศึกษำดูงำน  โครงกำรโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี  โครงกำรพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะนักเรียนนักศึกษำวิชำชีพ  โครงกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ 



๒๘ 

 

 

      ผลการด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีจ ำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม 
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์
ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำม
ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน    โดยวิทยำลัยฯ มีสถำนประกอบกำรที่ให้ควำมร่วมมือจ านวน  45 
แห่ง มีอัตราส่วน 1 : 28 
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
                 ประเด็นการประเมิน 3 
                 สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียน   
กำรสอน 

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล 
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วม
พัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  ภำยใต้โครงกำรเชิญวิทยำกรร่วมสอน  โครงกำรระดม
ทรัพยำกร 
      ผลการด าเนินงาน 

     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล 
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วม
พัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  จ านวน  21  คน 
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
                 ประเด็นการประเมิน 4 
                 สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน  

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำนโครงกำรที่ได้รับควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำ
ให้แก่ผู้เรียน  ภำยใต้โครงกำรจัดหำทุนกำรศึกษำเล่ำเรียนดี ขำดแคลนทุน 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล 
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียนผ่ำน
หัวหน้ำงำนแนะแนว  โดยมีอัตราส่วน  1 : 23 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
                 ประเด็นการประเมิน 5 

      สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร 



๒๙ 

 

 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร  

      การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำนโครงกำรที่ส่งเสริมสนับสนุน

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำค
เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอ่ืนๆ  ภำยใต้โครงกำรจัดหำสื่อทำงกำรศึกษำ  โครงกำรผู้ปกครอง
เครือข่ำย  โครงกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ 
       ผลการด าเนินงาน 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล 
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จ านวน   8  รายการ 
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

     จุดเด่น 
1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม 
2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนต้น

สังกัด  และมีกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รู้ และเข้ำใจใน
นโยบำยส ำคัญท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี   

3. สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. สถำนศึกษำมีควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี  จำกสถำน
ประกอบกำร  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

       
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตาม
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่
ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้ครูจัดกาเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 
 

      ประเด็นการประเมิน 1 



๓๐ 

 

 

                  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจ ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร   
ละแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจนิเทศกำรสอน ทุกภำคเรียน  ภำยใต้โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน  โครงกำรจัดแผนกำรเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ บูรณำกำรจริยธรรม และปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำยและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกรำยวิชำที่สอน 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 

     ประเด็นการประเมิน 2 
                 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน 

      การด าเนินงาน 
                  วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร
คุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้มีกำรนิเทศ
กำรเรียนกำรสอนและท ำกำรบันทึกหลังกำรสอน 
       ผลการด าเนินงาน 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้รำยวิชำและบันทึกหลังกำรสอนทุกรำยวิชำ 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
      ประเด็นการประเมิน 3 
                 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนน ำผลจำกกำรวัดผลและกำรประเมินผล
กำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน 

     การด าเนินงาน 
     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ครูทุกคนวัดผลและ

ประเมินผลตำมสภำพจริงของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้  ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและเหมำะสม  
และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน  โดยมีโครงกำรประเมินผลตำมสภำพจริง  โครงกำรวัดแวว  
โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

 
 



๓๑ 

 

 

       ผลการด าเนินงาน 
                  วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีครูที่น ำผลจำกกำรวัดผลและกำร
ประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนทุกรำยวิชำ 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
                ประเด็นการประเมิน 4 

    สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคน
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำร
นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุกคนเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน  โดย
แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรมจริยธรรม  และก ำกับให้มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูลใน
กำรแก้ไขปัญหำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

    ประเด็นการประเมิน 5            
    สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน

รำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย  
                ( 1 (กำรระบุปัญหำ  
                ( 2 (กำรระบุวัตถุประสงค์  
                ( 3 (วิธีกำรด ำเนินงำน  
                ( 4 (กำรเก็บข้อมูล  
                ( 5 (กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพื่อน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำหรือกำรวิจัย ไปใช้ประโยชน์  

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริมสนับสนุนให้ครูแก้ไขปัญหำ 
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย  5 บท  โดยมีโครงกำรอบรมวิจัยในชั้นเรียน  
โครงกำรจัดท ำผลงำนวิจัย 
       ผลการด าเนินงาน 
                  วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ครูทุกคนท ำวิจัยในชั้นเรียน
ในรูปแบบ 5 บท  เพ่ือน ำไปแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

     จุดเด่น 



๓๒ 

 

 

      ครูทุกคนมีผลงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนครบทุกรำยวิชำ 
      ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
       ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยของครูเพ่ิมข้ึน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 

      ประเด็นการประเมิน 
                  1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูศึกษำ ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ 
                  2 .สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำมข้อ 1 จำก
เอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
                  3 .สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและก ำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอ นใน
รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
                 4 .สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้มีกำรติดตำมดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ
น ำผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ 
                 5 .สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่ พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี 
ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ จัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร รำยวิชำ หรือ
กลุ่มวิชำโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน และท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริม สนันสนุนสื่อกำร
สอนและก ำกับให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  มีกำรติดตำม
ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล  โดยมีโครงกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร  โครงกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โครงกำรจัดหำสื่อเรียนกำรสอน 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในระดับคุณภาพดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1-5 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

     จุดเด่น 
      สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำรำยวิชำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
       
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
                 ประเด็นการประเมิน 1 
                 สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด  
 

     การด าเนินงาน 



๓๓ 

 

 

     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี  โดย
มีกำรก ำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ ซึ่งมีหัวหน้ำ
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  และหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร  ด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระบบ
ทวิภำคี  
      ผลการด าเนินงาน 

     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี    คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของ
จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
                  ประเด็นการประเมิน 2 
                  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง  

      การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรด ำเนินงำนโดยคัดเลือกสถำน

ประกอบกำร หน่วยงำนและท ำควำมร่วมมือในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับ
สำขำงำนที่เรียน  จัดให้มีกำรปฐมนิเทศก่อนกำรฝึกประสบกำรณ์พร้อมมีคู่มือกำรฝึกประสบกำรณ์  มี
คณะกรรมกำรนิเทศติดตำมกำรฝึกและประเมินผลร่วมกับสถำนประกอบกำร  ภำยใต้โครงกำรปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษำฝึกงำน ฝึกอำชีพ  โครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรนิเทศ
นักเรียนนักศึกษำฝึกงำน  ซึ่งจัดให้มีการนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 3 ครั้ง   สัมมนาการฝึกงาน  1 ครั้ง 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 

      ประเด็นการประเมิน 3 
                  สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่
สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรโดยมีแผนงำนที่น ำสู่มำตรฐำน
คุณภำพคือ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรฝึกทักษะวิชำชีพ  ให้ผู้เรียนทุกคนท ำโครงกำรพัฒนำ
ทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับสำขำงำน 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่สำมำรถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 



๓๔ 

 

 

       ประเด็นการประเมิน 4 
                  สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด โดยมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จำกกำรเข้ำรับกำรประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 

      การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมิน

มำตรฐำนวิชำชีพ  โดยมีคณะกรรมกำรจัดกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพทุกสำขำงำน  ภำยใต้โครงกำรทดสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพ  จัดประมวลผลและรวบรวมข้อมูลโดยงำนวัดผลและประมวลผล 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีผู้เรียนที่เข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ก ำหนด  ดังนี้ 
       ระดับ ปวช. ร้อยละ  100 
       ระดับ ปวส. ร้อยละ  99.15 
       รวม ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ  99.56 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 

     ประเด็นการประเมิน 5  
                 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณยกย่อง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

     การด าเนินงาน 
      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำนด ำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับกำรยก
ย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก  
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำสู่รำงวัลเกียรติยศ 
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ
ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก 
ร้อยละ 8.46 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 
 
 

     จุดเด่น 



๓๕ 

 

 

      สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีได้ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำคี  และให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำก ำหนด โดยมีผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพคิดเป็นร้อยละ 99.56 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     ประเด็นการประเมิน 1 
                 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ำรุงศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม และก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกร รมไม่น้อยกว่ำ             

1 กิจกรรม  
      การด าเนินงาน 

       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วม
โครงกำรปลูกป่ำถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์  พระบรมรำชินีนำถ 84 พรรษำ  โครงกำรส่งเสริม
พระพุทธศำสนำวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ  โครงกำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข  โครงกำรวันไหว้ครู  โครงกำรวันแม่แห่งชำติ  โครงกำรอบรมศีลธรรมและ
วัฒนธรรมของพระธรรมฑูต  โครงกำรท ำดีถวำยพ่อหลวง  โครงกำรวันมำฆบูชำ มีกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน 8 โครงกำร มีผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร 319 คน จำกจ ำนวนผู้เรียน 
334 คน 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     ประเด็นการประเมิน 2 
                 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ         
5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม  

      การด าเนินงาน 
                  วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำรปลูก
ป่ำถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ 84 พรรษำ  โครงกำรส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงกำรกิจกรรมเดย์แคมป์ลูกเสือวิสำมัญ  โครงกำรเดิน
ทำงไกลอยู่ค่ำยพักแรม  กิจกรรม Big Cleaning Day  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยงำน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจ ำนวน  5 โครงกำร  มีผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร 274 คน จำกจ ำนวนผู้เรียน 334 คน 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 



๓๖ 

 

 

         ประเด็นการประเมิน 3       
                 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ         

5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม  
     การด าเนินงาน 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร
ส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร  โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม  โครงกำรกิจกรรมเดย์แค้มป์ลูกเสือ
วิสำมัญ  โครงกำรเดินทำงไกลอยู่ค่ำยพักแรม  โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษในชีวิตจริงสู่ อำเซียน  มีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ   
       ผลการด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและ
นันทนำกำร  จ ำนวน  5  โครงกำร มีผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร 316 คน จำกจ ำนวนผู้เรียน 334 คน  
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
      ประเด็นการประเมิน 4 
                 สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมด้ำนกำรด ำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่ำ  1 กิจกรรม  

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรด ำเนินกำรให้ผู้ เรียนเข้ำร่วม
โครงกำรปลูกป่ำถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ 84 พรรษำ   โครงกำรปลูกผักปลอด
สำรพิษ  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยกลุ่มงำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  และงำน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  
       ผลการด าเนินงาน 
                  วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมด้ำนกำร
ด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจ ำนวน  2  โครงกำร  มีผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำร 194 คน จำก
จ ำนวนผู้เรียน 229 คน  
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 
 
     ประเด็นการประเมิน 5 
                สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและก ำกับดูแลให้

ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม  
     การด าเนินงาน 

      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำด ำเนินกำรให้ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำรวัน
วิทยำศำสตร์  โครงกำรปลูกป่ำถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์  พระบรมรำชินีนำถ  โครงกำรจิตอำสำต้นกล้ำ 
โครงกำร Fix It Center โครงกำร Open House มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยงำน
โครงกำรพิเศษ   
 
      ผลการด าเนินงาน 
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      วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ท ำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือท ำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
จ ำนวน  5  โครงกำร  มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร 502 คน  
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

     จุดเด่น 
       สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและ
ทักษะวิชำชีพ 
      ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 
      ควรจัดสรรงบประมำณในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นเพิ่มเติม 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
       สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการคุณภาพภายใน 
 

      ประเด็นการประเมิน 
                  1. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน 
                  2 .สถำนศึกษำได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
                  3 .สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้มีกำรประเมิน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
                  4 . สถำนศึกษำได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
                  5 .สถำนศึกษำได้จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

     การด าเนินงาน 
     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีระบบกลไกในกำรประกันคุณภำพ 

กำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วยระบบพัฒนำคุณภำพ ระบบกำรติดตำมคุณภำพ กระบวนกำร 
กำรจัดกำรประกันคุณภำพ โดยได้ก ำหนดระเบียบ วิธีกำร ขั้นตอน บุคลำกร งบประมำณ และระยะเวลำกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน เช่น นโยบำยและแผนงำนประกันคุณภำพ คณะบุคคล หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรท ำงำนประกันคุณภำพ คู่มือกำรประกันคุณภำพ มำตรฐำน และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ตลอดจน
ประเมินผลลัพธ์ และกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียน และผู้จบ
กำรศึกษำมีคุณภำพ  มีกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยในต่อกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมทั้งสำธำรณชน
มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรให้ได้มำตรฐำน  จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพของ



๓๘ 

 

 

สถำนศึกษำ โดยมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒนำขึ้น มีกำรปฏิบัติที่ดี หรือกำรเป็น
แหล่งอ้ำงอิงของสถำนศึกษำ 
      ผลการด าเนินงาน 
     วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ   จัดท ำแผนพัฒนำสถำนศึกษำในระยะต่ำง ๆ  จัดท ำนโยบำยและแผนงำนประกันคุณภำพ 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรท ำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ   จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ 
จัดท ำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ   จัดท ำแผนก ำกับติดตำม  จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
กำรด ำเนินงำนกิจกรรม โครงกำร ได้ด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA  มีคู่มือและแผนกำรประกันคุณภำพ
มีหลักฐำน หรือรำยงำนแสดงผลกำรตรวจสอบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี   มีกำรน ำผลกำร
ตรวจสอบประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีรวมทั้งข้อเสนอแนะมำใช้พัฒนำปรับปรุงกำรบริหำร   มี
เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   มีกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยในต่อกรรมกำร
สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน      
      ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
         ผ่ำน   ไม่ผ่ำน 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 
     ดีมำก (5 คะแนน)    ดี (4 คะแนน) 
     พอใช้ (3 คะแนน)    ต้องปรับปรุง (2 คะแนน) 
     ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน) 

     จุดเด่น 
      มีระบบกำรประกันคุณภำพท่ีต่อเนื่อง  และสำมำรถน ำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 
      จุดที่ควรพัฒนา 
      กำรเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรบ่อยครั้ง  ท ำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลมีควำม
คลำดเคลื่อนและขำดควำมเสถียรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  ร้อยละของตัวบ่งชื้ท่ีมีการพัฒนา 
                  ประเด็นการประเมิน 
                  ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำเทียบกับจ ำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดท่ีมีกำรประเมิน 

      การด าเนินงาน 
       วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  จ ำนวน 4 
มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภำพของกำรด ำเนินงำนในแต่ละตัวบ่งชี้        

       ผลการด าเนินงาน 
        วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำนที่ด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่
มำตรฐำนคุณภำพคือ โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพและระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกำรประกัน  โครงกำรนิเทศติดตำมงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
       ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน 
       ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองต ำแหน่งไม่ปัดเศษ  โดยก ำหนดผลกำรประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00 

     สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งช้ี 



๓๙ 

 

 

      ดีมำก    ดี      พอใช้   
   ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

     จุดเด่น 
      มีระบบกำรประกันคุณภำพท่ีต่อเนื่อง  และสำมำรถน ำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 
      จุดที่ควรพัฒนา 
      ระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
      ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

     ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ ได้  เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมิน
คุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/



๔๐ 

 

 

2557 2558 2559 ไม่พัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จ 
                  กำรศึกษำ 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนผู ้
                  เข้ำเรียน 

- - 2 
ต้อง

ปรับปรุง 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำร 
                  ศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคณุภำพ 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
                  ส ำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน 
                  บุคลำกร 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
 

- - 4 
ด ี

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำร 
                  สถำนท่ี ด้ำนครุภณัฑ์ และด้ำนฐำนข้อมลู 
                  สำรสนเทศ 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อ 
                  กำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนรำย 
                  วิชำ 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่ม 
                  วิชำ 

- - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ - - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร - - 5 
ดีมำก 

- 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ - - 5 
ดีมำก 

- 

 

              หมายเหตุ   มำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559  เริ่มประกำศใช้เมื่อวันที่ 16 กันยำยน  พ.ศ. 2559 


