
 

 
    คําสั่งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา 

ท่ี  044 / ๒๕60 
เร่ือง   แตงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประจําปการศึกษา  ๒๕๕9 
******************* 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 
เร่ือง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559   ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 เพื่อใหสถานศึกษาไดใชเปนเกณฑในการสงเสริม กํากับ
ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา   ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
มีประสิทธภิาพและประสิทธิผล  จึงขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ 
  1. ดร.วรากร  หิรัญมณีมาศ ผูอํานวยการฯ   ประธานกรรมการ  
      2. นางสิริกร     แพงทอง รองฯ ฝายวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวอนงค   แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  รองประธานกรรมการ 
  4. นางเอ้ือมจิตร  กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ 
      หัวหนาแผนกวิชาสัมพนัธธุรกิจ รองประธานกรรมการ 
  5. นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ 
      หัวหนางานประกันคุณภาพฯ รองประธานกรรมการและเลขานุการ 
  6. นางจีรนนัท      ดุลยติธรรม หัวหนาแผนกวิชาสามัญสัมพนัธ กรรมการ 
  7. นางฐานิตา   ดงยางวนั หัวหนาแผนกวิชาการบญัช ี  กรรมการ 
  8. นางวรินธรณ   ระวังทรัพย หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอรฯ กรรมการ 
  9. นางปรารถนา    ดวงแกว หัวหนาแผนกวิชาการตลาด  กรรมการ 
     10. นายสมศักดิ์     สุขจิต  หัวหนาแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ กรรมการ 
  11. นางสาวพุสรา  จิตนอก  หัวหนาแผนกวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว กรรมการ 
  12. นางสาวอภิสรา ชัยเนตร หัวหนาแผนกวิชาอาหารฯ  กรรมการ 
  13. นางสาวศิริญญ น้าํโมง  ผูชวยงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  14. นางสาวขวัญแกว แสงศรี เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 มีหนาท่ี  กําหนดนโยบาย  ควบคุมดูแล และใหคําแนะนาํ   ปรึกษาในการดําเนนิงานตามระบบกลไกของการประกัน
คุณภาพแกคณะกรรมการฝายตางๆ  ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  
 2. คณะกรรมการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  มาตรฐานท่ี 1    ดานผลการจัดการศึกษา  มี 2  ตัวบงชี้  ดังน้ี 
  ตัวบงชี้ท่ี 1.1    ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
  ประเด็นการประเมินท่ี 1 สถานศึกษามีขอมูลผูสาํเร็จการศึกษาจําแนกเปน ผูทีไ่ดงานทําในสาขาที่เก่ียวของ ศึกษา
ตอและประกอบอาชพีอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึง่ป ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร หัวหนางานแนะแนะฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวพชัชาภรณ โตเจริญ  หัวหนางานทะเบียน  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานุการ 
            /ประเด็น... 
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    ประเด็นการประเมินท่ี 2      สถานศึกษาไดมีการสาํรวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน
รายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75    จากสถานประกอบการ หนวยงานทีผู่สําเร็จการศึกษาไปทํางาน จาก
สถานศึกษาที่ผูสาํเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และจากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผูรับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผูสําเร็จการศึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร หัวหนางานแนะแนะฯ  ประธานกรรมการ 
   นางพรพมิล  โตเจริญ  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
  ประเด็นการประเมินท่ี 3 สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพงึพอใจดานคุณลักษณะที่
พึงประสงคเฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนขอมูลตอบรับ   
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร หัวหนางานแนะแนะฯ  ประธานกรรมการ 
   นางพรพมิล  โตเจริญ  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

  ประเด็นการประเมินท่ี 4 สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพงึพอใจดานสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจํานวนตอบกลับ  
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร หัวหนางานแนะแนะฯ  ประธานกรรมการ 
   นางพรพมิล  โตเจริญ  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

  ประเด็นการประเมินท่ี 5 สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพงึพอใจดานสมรรถนะ
วิชาชีพ เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ข้ึนไปของจาํนวนขอมูลตอบกลับ  
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร หัวหนางานแนะแนะฯ  ประธานกรรมการ 
   นางพรพมิล  โตเจริญ  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   หัวหนาแผนกทุกคน      กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี     กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.2    รอยละของผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียน 
  ประเด็นการประเมินท่ี 1 รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผูเขาเรียนแรกเขาของรุนนั้น 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา  
   นางสาวพชัชาภรณ โตเจริญ  หัวหนางานทะเบียน  ประธานกรรมการ 
                                /นางวรินธรณ… 
           



 
 

๓ 

   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานทะเบียน   กรรมการ 
   นางสาวอารี ล่ําสนั  เจาหนาที่งานทะเบียน  กรรมการและเลขานุการ  
 

  มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการศึกษา  มี  6  ตัวบงชี้ 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.1 ระดับคุณภาพในการดําเนนิการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม 
  ประเด็นการประเมินท่ี 1 สถานศึกษามีการใหความรูและสรางความเขาใจเก่ียวกับสถานศึกษาคุณธรรม แก
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนรวมกัน  
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นางสาวกมลชนก ยุพิน  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
      ประเด็นการประเมินท่ี 2 สถานศึกษามีการกําหนด “คุณธรรมอัตลักษณของสถานศึกษา” พฤติกรรมที่พึง
ประสงคของกลุมผูบริหาร กลุมครู และบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน ดวยความสมัครใจ เต็มใจและโดยการมีสวนรวมของ
ทุกคน  
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นายพงษณภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นางสาวกมลชนก ยุพิน  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 3 สถานศึกษาจัดใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุมผูเรียน
จัดทําโครงการคุณธรรม จริยธรรม และกําหนดเปาหมาย พฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันของแตละกลุม  
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวฒันกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  กรรมการ 
   นายพงษณภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   ครูทุกคน        กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
   เจาหนาที่ทุกฝายทุกงาน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 4 สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุใหกลุมผูบริหาร กลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
กลุมผูเรียนดําเนนิตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการนิเทศและเสริมแรง  
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
                                       /นางสาวประภัสสร… 
 



 
 

๔ 

   นางสาวประภัสสร อุยวฒันกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา    
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  กรรมการ 
   นายพงษณภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   ครูทุกคน        กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
   เจาหนาที่ทุกฝายทุกงาน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 5 สถานศึกษามีการประเมนิผลการดําเนินการและตามเปาหมายที่กําหนด และมีการ
กําหนดแนวทางการพฒันาอยางตอเนื่อง   
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   ประธานกรรมการ 
   นายพงษณภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ  กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร  ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   เจาหนาที่ฝายแผนงานฯทุกคน     กรรมการและเลขานุการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  2.2  ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสาํคัญของหนวยงานตนสังกัด 
  ประเด็นการประเมินท่ี 1 ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรูความเขาใจ ในนโยบายสาํคัญที่หนวยงานตนสังกัด
มอบหมายไดอยางถูกตอง 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นางสาวกมลชนก ยุพิน  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ประเด็นการประเมินท่ี 2 ผูอํานวยการสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารให ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียนรวมทั้งผูปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานทีเ่ก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรูและเขาใจใน
นโยบายสําคัญที่หนวยงานตนสังกัดมอบหมายไดเปนอยางดี 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นายเชิดช ู พะนามณ ี หัวหนางานปกครอง  กรรมการ 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
   เจาหนาที่ฝายพฒันาฯ ทุกคน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 3  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน รวมกันกําหนดแผนงานโครงการ 
กิจกรรมและเปาหมายและดาํเนินงาน เพื่อใหนโยบายสาํคัญของหนวยงานตนสงักัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวฒันกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
           /นางสาวนวรัตน… 
 



 
 

๕ 

   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
   ประเด็นการประเมินท่ี 4  ผูอํานวยการสถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 
กิจกรรมและเปาหมายที่กําหนด 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวฒันกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 5    ผูอํานวยการสถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายและกําหนด
แผนพัฒนาตอไป 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวฒันกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 
ประเด็นการประเมินท่ี 1   สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนครูทั้งหมดเทียบกับจาํนวน 

ผูเรียนทั้งหมดตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ศ.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี       
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  ประธานกรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 2    สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูผูสอนในแตละรายวิชาทุกคน 
เปนผูที่จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธกับรายวชิาที่สอน หรือเปนผูที่ไดเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธกับ
รายวิชาที่สอน          /นางสาวอนงค… 
         
 



 
 

๖ 

   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  ประธานกรรมการ 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นางสาวกมลชนก ยุพิน  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 3   สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูไมนอยกวารอยละ 75  ไดศึกษา  
ฝกอบรม ประชุมวชิาการ ศึกษาดูงานดานวชิาการหรือดานวชิาชีพที่ตรงหรือสัมพันธกับรายวชิาทีส่อน ไมนอยกวา 10 ชั่วโมงตอป  
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นางสาวกมลชนก ยุพิน  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 4    สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา 
 ตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลงัในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหนังสือ ก.ศ.ศ.  ที่ ศธ 
0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนวาดวยการกําหนดจํานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แลวแตกรณี 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  ประธานกรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นางสาวกมลชนก ยุพิน  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 5    สถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ใหครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
 ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี จากหนวยงานหรือองคกร
ภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร หัวหนางานบุคลากร  ประธานกรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นางสาวกมลชนก ยุพิน  ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานบุคลากร   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน 
ประเด็นการประเมินท่ี 1   สถานศึกษามีแผนปฏิบัติงานประจาํป มีการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายของ 

แผนงานโครงการ กิจกรรมตางๆ 
       นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางฐานิตา ดงยางวนั หัวหนางานการเงิน  ประธานกรรมการ 
   นายพงษณภัทร จัมปาแกว หัวหนางานวางแผนฯ  กรรมการ 
   นางลักษณพร ทวนมะเริง ผูชวยงานการเงิน   กรรมการ 
           /นางสาวคุลาลักษณ… 
 
 



 
 

๗ 

 
   นางสาวคุลาลักษณ สุบงกช  เจาหนาที่งานการเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
   เจาหนาที่งานแผนฯ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 2    สถานศึกษามีรายจายคาวัสดฝุก อุปกรณและสื่อสาํหรับการเรียนการสอนไมนอย 
กวารอยละ 20 ของงบดําเนนิการ 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางฐานิตา ดงยางวนั หัวหนางานการเงิน  ประธานกรรมการ 
   นางจีรนันท ดุลยติธรรม หัวหนางานการคาฯ  กรรมการ 
   นางสาวพสุรา จิตนอก  หัวหนางานพัสด ุ   กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางลักษณพร ทวนมะเริง ผูชวยงานการเงิน   กรรมการ 
   นางสาวคุลาลักษณ สุบงกช  เจาหนาที่งานการเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 3    สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุนผูเรียนใชความรูความสามารถไป 
บริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคมไมนอยกวารอยละ 1 ของงบดําเนินการ 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางฐานิตา ดงยางวนั หัวหนางานการเงิน  ประธานกรรมการ 
   นางปรารถนา ดวงแกว  หัวหนางานโครงการพิเศษฯ  กรรมการ 
   นางลักษณพร ทวนมะเริง ผูชวยงานการเงิน   กรรมการ 
   นางสาวคุลาลักษณ สุบงกช  เจาหนาที่งานการเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานโครงการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 4    สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําการประกวด การแสดง 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคของผูเรียนไมนอยกวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 
    นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวฒันกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นางฐานิตา ดงยางวนั หัวหนางานการเงิน  ประธานกรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางลักษณพร ทวนมะเริง ผูชวยงานการเงิน   กรรมการ 
   นางสาวคุลาลักษณ สุบงกช  เจาหนาที่งานการเงิน  กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 5    สถานศึกษามีรายจายในการสงเสริม สนับสนนุ การจัดกิจกรรมดานการรักชาต ิ
 เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอม การกีฬาและนนัทนาการ การสงเสริมการดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา
รอยละ 5 ของงบดําเนนิการ 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯฝายพฒันาฯ  ที่ปรึกษา 
   นางฐานิตา ดงยางวนั หัวหนางานการเงิน  ประธานกรรมการ 
   นายเชิดช ู พะนามณ ี หัวหนากลุมงานเศรษฐกิจฯ  กรรมการ 
   นางปรารถนา ดวงแกว  หัวหนางานโครงการพิเศษ  กรรมการ 
   นางสาวขวัญเรือน อุดมนาม  หัวหนางานสวัสดิการ  กรรมการ 
   นางปนัดดา อดุงศิริเทพ ผูชวยงานสวัสดิการ  กรรมการ 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
           /นางลักษณพร… 
 



 
 

๘ 

   นางลักษณพร ทวนมะเริง ผูชวยงานการเงิน   กรรมการ 
   นางสาวคุลาลักษณ สุบงกช  เจาหนาที่งานการเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
   เจาหนาฝายพัฒนาฯ ทุกคน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ดานครุภัณฑ และดานฐานขอมูล 
สารสนเทศ 

ประเด็นการประเมินท่ี 1   สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม ภูมิทัศนของสถานศึกษาให 
สะอาด เรียบรอย สวยงาม และปลอดภัย 
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ หัวหนางานอาคารสถานที ่  ประธานกรรมการ 
   ครูทุกคน        กรรมการ 
   เจาหนาที่ทุกคน       กรรมการ 
   นักการภารโรง แมบาน และพนกังานขับรถทุกคน   กรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานอาคารสถานที ่  กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 2  สถานศึกษามีการกํากับดูแลการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรง 
ฝกงาน   ศูนยวิทยบริการและอ่ืนๆ ใหมีสภาพที่พรอมใชงาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบรอย สวยงาม 
     นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ หัวหนางานอาคารสถานที ่  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นายกิติกร แสงเมืองเกา ผูชวยงานอาคารสถานที ่  กรรมการและเลขานุการ    

ประเด็นการประเมินท่ี 3   สถานศึกษามีการกํากับดูแลในการจัดหา การใช การบาํรุงรักษาครุภัณฑที ่
เหมาะสม เพียงพอและมีความปลอดภัยในทุกสาขางานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวพสุรา จิตนอก  หัวหนางานพัสด ุ   ประธานกรรมการ 
   นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ ผูชวยงานพสัด ุ   กรรมการ 
   นางสายพนิ แนบสนิทวงศ พัสดุแผนกวชิาบัญช ี  กรรมการ 
   นางสาวบุษบา นามวิจิตร พัสดุแผนกวชิาสามัญสัมพันธ กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  พัสดุแผนกวชิาคอมพิวเตอร  กรรมการ 
   นางปนัดดา อดุงศิริเทพ พัสดุแผนกวชิาสัมพันธธุรกิจ กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ น้ําโมง  พัสดุแผนกวชิาการโรงแรม  กรรมการ 
   นางสาวชัรี เศวตวงษ  พัสดุแผนกวิชาการจัดการธุรกิจทองเที่ยว กรรมการ 
   นางสาวธิดาลักษณ มณีวงศ  พัสดุแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กรรมการ 
   เจาหนาที่งานพสัด ุ      กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 4  สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารจัดการระบบฐานขอมลู 
อยางนอย 4 ประเภท อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ คือ 
                (1) มีระบบปองกันผูบุกรุกระบบฐานขอมูลจากภายในและภายนอก 
                (2) มีการกําหนดสิทธิการเขาถึงระบบฐานขอมูลอยางชัดเจน 
               (3) มีการติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อปองกันไวรัสและกําจัดไวรัส ในเคร่ืองลูกขาย 
                 (4) มีฐานขอมูลมีการ Update เปนปจจุบัน 
                 (5) มีการสํารองฐานขอมูลอยางสม่ําเสมอ 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นายวรพงษ พรมคํา  หัวหนางานศูนยขอมูลฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ  กรรมการ 
   นางสาวพชัชาภรณ โตเจริญ  ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานศูนยขอมูลฯ  กรรมการและเลขานุการ 
           /ประเด็น… 



 
 

๙ 

 
ประเด็นการประเมินท่ี 5   สถานศึกษาสงเสริมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน สามารถใช 

ประโยชนจากการบริหารจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ อยางมีคุณภาพ  
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นายวรพงษ พรมคํา  หัวหนางานศูนยขอมูลฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ  กรรมการ 
   นางสาวพชัชาภรณ โตเจริญ  ผูชวยงานศูนยขอมูลฯ  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานศูนยขอมูลฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความรวมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 1  สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความรวมมือกับบุคคล ชุมชน  

สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา  
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นางพรพมิล โตเจริญ  หัวหนางานความรวมมือ  ประธานกรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานความรวมมือ  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานความรวมมือ  กรรมการและเลขานุการ           

ประเด็นการประเมินท่ี 2   สถานศึกษามีจํานวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หนวยงานที่ 
รวมมือในการจัดการศึกษาดานระบบทวิภาคี หรือดานการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ หรือดานการศึกษาดูงานของผูเรียนดานใด
ดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยมีสัดสวนของความรวมมือ 1 แหง ตอผูเรียนไมเกิน 40 คน 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางพรพมิล โตเจริญ  หัวหนางานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี/ ประธานกรรมการ 

       หัวหนางานความรวมมอื 

   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 3    สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน 
ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการรับเชิญเปนครูพิเศษ วิทยากร รวมพัฒนาผูเรียนในทกุสาขางานที่จดัการเรียนการสอน 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางพรพมิล โตเจริญ  หัวหนางานอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี/ ประธานกรรมการ 

       หัวหนางานความรวมมอื 

   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 4  สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน 
ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการมอบทุนการศึกษาใหแกผูเรียน โดยมีสัดสวน 1 ทนุตอผูเรียนไมเกิน 100 คน  
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร หัวหนางานแนะแนวฯ  ประธานกรรมการ 
   นางสาววลติา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานแนะแนวฯ  กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 5  สถานศึกษาไดรับความรวมมือชวยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน 
ประกอบการ หนวยงานที่เก่ียวของในการบริจาคเงิน หรือวัสดอุุปกรณ หรือครุภัณฑ หรือสิ่งอ่ืนๆ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
เพื่อสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา จํานวนไมนอยกวา 5 รายการ  
           /นางสาวอนงค… 



 
 

๑๐ 

   นางสาวอนงค แสงพรมมา รองฯ ฝายบริหารทรัพยากร  ที่ปรึกษา 
   นางสาวนวรัตน มวมขุนทด หัวหนางานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
   นางสาวพสุรา จิตนอก  หัวหนางานพัสด ุ   กรรมการ 
   นางสาวอมรรัตน คมนามูล  หัวหนางานครูที่ปรึกษา  กรรมการ 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร หัวหนางานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางพรพมิล โตเจริญ  หัวหนางานความรวมมือ/ 
       งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานแนะแนวฯ  กรรมการ 
   นางสาวไอริสยา ปาวพรม  ผูชวยงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
   นายศุภชัย อาษากิจ  เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ประเด็นการประเมินท่ี 1  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

รายวิชาที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และ คุณลักษณะ
อันพึงประสงคและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 
  ประเด็นการประเมินท่ี 2   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนจัดการเรียนการสอนตาม 
แผนการจัดการเรียนรูรายวชิา และมีการบนัทกึหลังการสอน 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ  

ประเด็นการประเมินท่ี 3  สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุ กํากับดูแลใหครูทุกคนนําผลจากการวัดผลและการ 
ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริงไปใชในการพัฒนาผูเรียน   
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย หัวหนางานวัดผลฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ  

ประเด็นการประเมินท่ี 4   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ของครูทุกคนเพื่อเปนขอมูลในการแกไขปญหา พัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ  
           /ประเด็น… 
         
 



 
 

๑๑ 

ประเด็นการประเมินท่ี 5    สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูทุกคนแกไขปญหา พัฒนาการ 
เรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อยางนอย 1 รายวิชา ซึ่งประกอบดวย 
                  (1) การระบุปญหา 
                  (2) การระบุวัตถุประสงค 
                  (3) วิธีการดําเนินงาน 
                  (4) การเก็บขอมูล 
                 (5) การวิเคราะห รายงานสรุปผลเพื่อนําความรูที่ไดจากการศึกษาหรือการวิจัย ไปใชประโยชน 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล รักษาการรองฯ ฝายแผนงานฯ ที่ปรึกษา 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   ประธานกรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร  ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวเกศสุดา เปพันดุง  เจาหนาที่งานวจิัยฯ  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชา 
ประเด็นการประเมินท่ี 1   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหครูศึกษา สํารวจขอมูลความตองการ 

ในการพัฒนารายวชิาหรือกลุมวชิา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ  
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ  
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 2 สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุ กํากับดูแลใหครูพัฒนารายวิชาหรือกลุมวิชาตามขอ 
 1 จากเอกสารอางอิงที่เชื่อถือไดหรือพัฒนารวมกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 3  สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุสื่อการสอนและกํากับดูแลใหครูจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พฒันาใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นายวรพงษ พรมคํา  หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ กรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานสื่อการเรียนการสอน กรรมการ 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  ผูชวยงานสื่อการเรียนการสอน กรรมการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนาที่งานสื่อการเรียนการสอน กรรมการและเลขานุการ  

ประเด็นการประเมินท่ี 4   สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหมีการติดตามดูแล ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนําผลไปปรับปรุงแกไขรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนา 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
           /นางวรินธรณ… 
 



 
 

๑๒ 

   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 5   สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุมวิชาที่พัฒนาตามประเด็นการประเมนิ ขอ 1-4 ไม 
เกิน 3 ป ครบทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 
  

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมินท่ี 1   สถานศึกษาจดัการศึกษาระบบทวภิาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางพรพมิล โตเจริญ  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประธานกรรมการ 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 2    สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดฝกประสบการณทักษะ 
วิชาชีพในสถานประกอบการ หนวยงานทีส่อดคลองกับสาขางานที่เรียน โดยใหมีครูนิเทศไปนิเทศผูเรียนอยางนอย 1 คร้ัง 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางพรพมิล โตเจริญ  หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประธานกรรมการ 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   นางปวีณพร ศรคํารณ  ผูชวยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวพรรณ ี การัตน  เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 3    สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนทุกคนทําโครงการพัฒนาทักษะ 
วิชาชีพที่สอดคลองกับสาขางานที่เรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดข้ึนสามารถนําไปใชประโยชน
ไดไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรฯ ประธานกรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   ครูผูสอนวิชาโครงการทุกคน     กรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางสาววลิตา เชาวลิต  ผูชวยงานพฒันาหลักสูตรฯ  กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานพฒันาหลกัสูตรฯ กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นการประเมินท่ี 4    สถานศึกษาจดัใหผูเรียนไดรับการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ ตามหลักเกณฑและ 
วิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด โดยมผีูเรียนที่ผานเกณฑการประเมนิ
ครบถวน สมบูรณ จากการเขารับการประเมินคร้ังแรกไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา
ตามโครงสรางหลักสูตร         /นางสิริกร… 
         



 
 

๑๓ 

   นางสิริกร แพงทอง  รองฯ ฝายวิชาการ   ที่ปรึกษา 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย หัวหนางานวัดผลและประเมินผล ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางเรณ ู  อินทรกําแหง ผูชวยงานวดัผลและประเมินผล กรรมการ 
   นางสาวพชัชาภรณ โตเจริญ  ผูชวยงานวดัผลและประเมินผล กรรมการ 
   นางณัฐวิภา ไสยเรือง  เจาหนาที่งานวดัผลและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ  

ประเด็นการประเมินท่ี 5    สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลใหผูเรียนไดรับรางวัล ประกาศเกียรติ 
คุณยกยองความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จากบุคคลหรือหนวยงานภายนอกหรือองคกรภายนอก ไมนอยกวารอยละ 5 
ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวอมรรัตน คมนามูล  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาววชัรี เศวตวงษ  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวจฑุาภา เที่ยงจิตต ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาววิภารัตน กระแสร  เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ  กรรมการและเลขานุการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    ประเด็นการประเมินท่ี 1 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวอมรรัตน คมนามูล  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาววชัรี เศวตวงษ  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวจฑุาภา เที่ยงจิตต ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาววิภารัตน กระแสร  เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ  กรรมการและเลขานุการ 
             ประเด็นการประเมินท่ี 2  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมไมนอย
กวา  5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 
            นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวอมรรัตน คมนามูล  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาววชัรี เศวตวงษ  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
           /นางสาวจุฑาภา… 
 
 



 
 

๑๔ 

   นางสาวจฑุาภา เที่ยงจิตต ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาววิภารัตน กระแสร  เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ  กรรมการและเลขานุการ 
             ประเด็นการประเมินท่ี 3  สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ  
ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   สิบเอกธีรนันท สันทา  หัวหนางานกิจกรรมฯ  ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาวอมรรัตน คมนามูล  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นายวรพงษ พรมคํา  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาววชัรี เศวตวงษ  ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   นางสาวจฑุาภา เที่ยงจิตต ผูชวยงานกิจกรรมฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางสาววิภารัตน กระแสร  เจาหนาที่งานกิจกรรมฯ  กรรมการและเลขานุการ 
             ประเด็นการประเมินท่ี 4 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมดานการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา  1 กิจกรรม 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นายเชิดช ู พะนามณ ี หัวหนากลุมงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประธานกรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางวรินธรณ ระวังทรัพย ผูชวยงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กรรมการ 
   นางสาวพสุรา จิตนอก  ผูชวยงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กรรมการ 
   นางฐานิตา ดงยางวนั ผูชวยงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กรรมการ 
   นางสาวอภิสรา ชัยเนตร  ผูชวยงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กรรมการ 
   นายสมศักดิ ์ สุขจิต  ผูชวยงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง กรรมการ   
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรรมการและเลขานุการ  
             ประเด็นการประเมินท่ี 5 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยใช
กระบวนการกลุมในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมนอยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแต
ละคนเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 
   นางเอ้ือมจิตร กลั่นจัตุรัส รักษาการรองฯ ฝายพฒันาฯ ที่ปรึกษา 
   นางปรารถนา ดวงแกว  หัวหนางานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนประธานกรรมการ 
   นางปนัดดา อดุงศิริเทพ ผูชวยงานโครงการพิเศษฯ  กรรมการ 
   นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร ผูชวยงานโครงการพิเศษฯ  กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชาทุกคน      กรรมการ 
   นางกันยาวีร อัครธรรมานันท เจาหนาที่งานโครงการพิเศษฯ กรรมการและเลขานุการ  

มาตรฐานท่ี 4 ดานการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระดับคุณภาพในการดําเนินการคุณภาพภายใน 

           ประเด็นการประเมินท่ี 1 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน ชุมชน 
สถานประกอบการและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคุณภาพฯ ประธานกรรมการ 
   นางสาวศิริญญ น้ําโมง  ผูชวยงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
                /หัวหนางาน… 
 
 



 
 

๑๕ 

   หัวหนางานทุกงาน      กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนทุกคน และเจาหนาที่งานทุกฝาย  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ  
             ประเด็นการประเมินท่ี 2 สถานศึกษาไดดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคุณภาพฯ ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนาวางแผนฯ   กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร  กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ น้ําโมง  ผูชวยงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
   หัวหนางานทุกงาน      กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนทุกคน และเจาหนาที่งานทุกฝาย  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
            ประเด็นการประเมินท่ี 3 สถานศึกษาไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคุณภาพฯ ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนาวางแผนฯ   กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร  กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ น้ําโมง  ผูชวยงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
   หัวหนางานทุกงาน      กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนทุกคน และเจาหนาที่งานทุกฝาย  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
             ประเด็นการประเมินท่ี 4 สถานศึกษาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคุณภาพฯ ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนาวางแผนฯ   กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร  กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ น้ําโมง  ผูชวยงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
   หัวหนางานทุกงาน      กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนทุกคน และเจาหนาที่งานทุกฝาย  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
             ประเด็นการประเมินท่ี 5   สถานศึกษาไดจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องจากผลการประเมิน
คุณภาพ 
   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคุณภาพฯ ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนาวางแผนฯ   กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร  กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ น้ําโมง  ผูชวยงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการ  
   หัวหนางานทุกงาน      กรรมการ 
   หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนทุกคน และเจาหนาที่งานทุกฝาย  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
           /ตัวบงชี้ท่ี 4.2... 
 
 



 
 

๑๖ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 รอยละของตัวบงชี้ท่ีมีการพัฒนา 
ประเด็นการประเมิน  รอยละของตัวบงชี้ที่มีการพัฒนาเทียบกับจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมดที่มีการประเมิน 

   นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล หัวหนางานประกันคุณภาพฯ ประธานกรรมการ 
   นายพงษนภัทร จัมปาแกว หัวหนาวางแผนฯ   กรรมการ 
   นางสาวสกุลฉัตร  กมลเพชร หัวหนางานวิจัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวพชัรีวรรณ ภาสบุตร ผูชวยงานวจิัยฯ   กรรมการ 
   นางสาวศิริญญ น้ําโมง  ผูชวยงานประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
   นางสาวขวัญแกว แสงศรี  เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
   โดยใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบตัิหนาที่ดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  ตั้งใจ   เปนไปดวยความเรียบรอย 
และเกิดประโยชนตอไป 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   22  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2560 
 
                                                                                         
   
                          (ดร.วรากร  หิรัญมณีมาศ) 
     ผูอํานวยการวทิยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสมีา   
  
 
 
 
 
   
  
  

   


