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รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้การศึกษาเป็น
กระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเป็นกลไกส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุผลที่ต้องการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเน้นคุณภาพของผู้ เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจความสามารถ และทักษะ
กระบวนการ ตลอดจนบุคลิกภาพทั้งกายภาพและจิตใจ รวมทั้งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  จึงได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559  
จ านวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 62 ประเด็นการประเมิน เป็นกรอบแนวทางในการประเมิน ผลที่ได้จากการ
ประเมินจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารการจัดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาในด้านต่างๆ 
ของวิทยาลัยต่อไป เพื่อผลักดันให้วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคตอย่างเป็นระบบ และเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาในระบบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพ 
และตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป 
 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย  ชุมชน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
 
        งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

      วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
                                                                26  พฤษภาคม  2560 
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ตอนที่  1 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                            
 

 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
 

        วิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2540   
ชื่อว่า “วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา”สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  (ปวส.)  ในระบบปกติ  ทวิภาคี  และเทียบโอนประสบการณ์ นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนในหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
 

 1.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
        วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ทางหลวง  หมายเลข  
226 (ราชสีมา – จักราช)  เลขที่  197  หมู่ 2  ถนนเพชรมาตุคลา  ต าบลมะเริง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000  บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาต าบลมะเริงทะเบียน  เลขที่ 21  
เนื้อที่ประมาณ  5 ไร่  1  งาน  39  ตารางวา  ทิศตะวันออกติดบริเวณบ้านจัดสรร  ทิศเหนือติดศูนย์
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นทางไปสู่ถนนเพชรมาตุคลา    ทิศใต้ติดถนนไป
ต าบลหนองระเวียง  ทิศตะวันตกติดพ้ืนที่การเกษตร  เป็นเขตติดต่อต าบลหัวทะเล  
 

 1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
          เศรษฐกิจของชุมชน  มีโครงสร้างที่ส าคัญ  ได้แก่  ภาคการเกษตร  ภาคการค้าส่งค้าปลีก    
และอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจที่ส าคัญขึ้นกับภาคการเกษตร  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ท านา  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  และอาชีพค้าขาย 
 
1.2  ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 
 1.2.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/* 

ผู้อ านวยการวิทยาลยั 
ดร.วรากร  หิรัญมณีมาศ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นางสาวอนงค์  แสงพรมมา 

งานบริหารท่ัวไป 
นางสาวนวรัตน์  มวมขุนทด 

งานบุคลากร 
นางสาวบุษบา  นามวจิิตร 

งานการเงิน 
นางฐานิตา  ดงยางวัน 

งานการบัญช ี
นางสายพิน  แนบสนิทวงศ์ 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสิริกร  แพงทอง 

งานพัสด ุ
นางสาวพุสรา  จิตนอก 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวรพงษ ์ พรมค า งานอาคารสถานที ่

นายศิริชัย  ฉิมสุวรรณ ์

งานทะเบียน 
นางสาวพัชชาภรณ์  โตเจรญิ 

งานประชาสัมพันธ ์
นางสาวไอริสยา    ปาวพรม 

รักษาการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
นางสาวประภัสสร  อุยวัฒนกุล 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นายพงษ์นภัทร  จัมปาแก้ว 

รักษาการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนกัศึกษา 
นางเอื้อมจิตร์  กลั่นจัตุรัส 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายวรพงษ ์ พรมค า 

งานความร่วมมือ 
นางพรพิมล  โตเจริญ 

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า 
และประกอบธุรกจิ 

นางจีรนันท์  ดุลยตธิรรม 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

นางสาวประภัสสร  อยุวัฒนกุล 

งานวิจัย พัฒนา  นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

นางสาวสกุลฉัตร  กมลเพชร 

งานกิจกรรมนั้กเรียนนักศกึษา 
สิบเอกธีรนันท์  สันทา 

งานครูที่ปรึกษา 
นางสาวอมรรัตน์  คมนามูล 

งานปกครอง 
นายเชิดชู  พะนามณ ี

งานแนะแนวและการจัดหางาน 
นางสาวสุภาภร  ลิ้มวิเชียร 

งานสวัสดกิารนักเรียนนกัศึกษา 
นางสาวขวญัเรือน  อุดมนาม 

งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน 

นางปรารถนา   ดวงแก้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน 

นางเรณู  อินทรก าแหง 

งานวัดผลและประเมินผล 
นางวรินธรณ์  ระวังทรัพย ์

งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
นางสาวอภิสรา   ชัยเนตร 

งานอาชีวศึกษาและระบบทวภิาคี 
นางพรพิมล  โตเจริญ 

แผนกวิชาสามัญ 
            (นางจีรนันท์ ดุลยติธรรม) 
แผนกวิชาบัญชี  
            (นางฐานิตา ดงยางวนั) 
แผนกวิชาการตลาด  
             (นางปรารถนา ดวงแก้ว) 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
           (นางวรินธรณ์ ระวงัทรัพย์) 
แผนกวิชาสัมพันธธ์ุรกิจ 
           (นางเอือ้มจติร์  กลัน่จัตรุัส) 
แผนกวิชาการโรงแรมและบริการ 
          (นายสมศักดิ์  สุขจิต) 
แผนกวิชาการจัดการธรุกจิทอ่งเที่ยว 
           (นางสาวพุสรา  จิตนอก) 
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
         (นางสาวอภิสรา  ชยัเนตร) 
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 1.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นางวรากร       หิรัญมณีมาศ ประธานกรรมการ 
2 นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์ กรรมการ 
3 นางเอ้ือมจิตร์   กลั่นจัตุรัส กรรมการ 
4 นางสาวอมรรัตน์  คมนามูล กรรมการ 
5 นางเรณู  อินทรก าแหง กรรมการ 
6 นางสาวประภัสสร  อุยวัฒนกุล กรรมการ 
7 นางฐานิตา  ดงยางวัน กรรมการ 
8 นางสาวขวัญเรือน  อุดมนาม กรรมการ 
9 นายเชิดชู  พะนามณี กรรมการ 

10 นางสาวอาภัสรา  ยิ่งเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
11 นางสาวนวรัตน์   มวมขุนทด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 1.2.3 จ านวนครู จ าแนกตามแผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน 
 

แผนกวิชา/สาขาวิชา/สาขางาน จ านวน 
(คน) 

สถานภาพ 
ใบประกอบ

วิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา 

คร
ูปร

ะจ
 า 

คร
ูพิเ

ศษ
 

มี ไม
่มี 

ปร
ิญ

ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ

ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

ต่ า
กว

่า
ปร

ิญ
ญ

าต
ร ี

สามัญสัมพันธ์  8 5 3 7 1 - - 8 - 
สัมพันธ์ธุรกิจ 4 4 - 4 - - 1 3 - 
การบัญชี 4 4 - 3 1 - - 4 - 
การตลาด 5 5 - 5 - - 1 4 - 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 4 3 1 3 1 - 2 2 - 
การโรงแรมและบริการ 5 4 1 3 2 - 1 4 - 
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 2 2 - 2 - - - 2 - 
อาหารและโภชนาการ 2 1 1 2 - - - 2 - 

รวม 34 28 6 29 5 - 5 29 - 
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 1.2.4 จ านวนบุคลากรทางการศึกษา 
 

งานตามโครงสร้าง 
บริหารสถานศึกษา 

 
จ านวน 

(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา

ชก
าร

 ก
.พ

. 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ม.
ต้น

หร
ือต

่ าก
ว่า

 

ม.
ปล

าย
/ป

วช
. 

ปว
ส.

/อ
นุป

ริญ
ญ

า 

ปร
ิญ

ญ
าต

ร ี

สูง
กว

่า 
ป.

ตร
ี 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 16           
งานบริหารทั่วไป,งานประชาสัมพนัธ์  - - 1 1 - - - 1 - - 
งานบุคลากร  - - - - - - - - - - 
งานอาคารสถานท่ี  - - 10 6 4 9 - 1 - - 
งานการเงิน, งานบัญชี  - - 3 - 3 - - - 3 - 
งานพัสด ุ  - - 1 - 1 - - - 1 - 
งานทะเบียน  - - 1 - 1 - - - 1 - 
ฝ่ายวิชาการ 2           
งานพัฒนาหลักสูตรฯ, งานวัดผลฯ, 
งานสื่อการเรยีนการสอน, 
งานวิทยบริการและห้องสมดุ, 
งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาค ี

   2 - 2 -  1 1 - 

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2           
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งาน
ความร่วมมือ, งานประกันคณุภาพฯ 

 - - 1 - 1 - - -  1 - 

งานแผนและงบประมาณ, 
งานส่งเสรมิผลผลิตฯ, งานวิจัยฯ 

 - - 1 -  1 - - -  1 - 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 

3           

งานกิจกรรมฯ,งานโครงการพิเศษฯ, 
งานปกครอง 

 - - 2 - 2 - - - 2 - 

งานแนะแนวฯ,งานสวัสดิการฯ, 
งานครูที่ปรึกษา 

 - - 1 - 1 - - - 1 - 

รวมทั้งหมด 23 - - 23 7 16 9 - 3 11 - 
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 1.2.5 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี 
 

ระดับ/สาขางาน 

ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปก
ต ิ

ทวิ
ภา

ค ี

เที
ยบ

โอ
น 

ปวช.           
สาขางานการบญัช ี 8 1 - 7 1 - 9 - - 26 
สาขางานการตลาด 170 - 55 144 - - 4 - 1 374 
สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

117 - 34 10 - - 60 - - 221 

สาขางานการโรงแรม 44 - 21 45 - - 29 - - 139 
สาขางานการท่องเที่ยว 5 -  18 - - 8 - - 31 
รวม 344 1 110 224 1 - 110 - 1 791 
ปวส.           
สาขาวิชาการบัญชี - 20 - 13 1 1 - - - 35 
สาขาวิชาการตลาด 13 31 - - 9 - - - - 53 
สาขาวิชาการจดัการธรุกิจค้าปลกี - 6 - - 12 - - - - 18 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 72 34 - 11 15 - - - - 132 
สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป - - - 34 - 3 - - - 37 
สาขาวิชาการโรงแรมและบรกิาร - 51 - 21 42 - - - - 114 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8 12 - 12 11 - - - - 43 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - 17 - - - - - - - 17 
รวม 93 171 - 91 90 4 - - - 449 

รวมท้ังหมด 437 172 110 315 91 4 110 - 1 1,240 

 
 1.2.6 จ านวนผู้เรียนจ าแนกตามระดับ สาขางาน และช้ันปี (ทวิศึกษา) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
1 2 3 

ปวช.     
สาขางานการบญัช ี 18 - - 18 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 85 - - 85 
สาขางานการโรงแรม 171 80 33 284 
สาขางานการท่องเที่ยว 6 8 - 14 

รวมท้ังหมด 280 88 33 401 
                ข้อมูล  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
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 1.2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 
          (1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ปกติ/ทวิภาคี/เทียบโอน) 

ระดับ/สาขางาน 
ชั้นปี 

รวม 
ปกต ิ ทวิภาคี เทียบโอน 

ปวช.     
สาขางานการบญัช ี 9 - - 9 
สาขางานการตลาด - - - - 
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 24 - - 24 
สาขางานการโรงแรม 12 - - 12 
สาขางานการท่องเที่ยว 2 - - 2 

รวม 47 - - 47 
ปวส.     
สาขาวิชาการบัญชี 11 1 - 12 
สาขาวิชาการตลาด - 3 - 3 
สาขาวิชาการจดัการธุรกจิค้าปลีก 7 - - 7 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 8 11 - 19 
สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 21 - - 21 
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 18 17 - 35 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 4 4 - 8 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - - - 

รวม 69 36 - 105 

รวมท้ังหมด 116 36 - 152 

 
 
  (2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา) 
                     รวม   30   คน 
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1.3  เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 1.3.1  รางวัลและผลงานของสถานศึกษา 
     1.3.1.1  สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
Excellent Model School 
 1.3.2  รางวัลและผลงานของผู้บริหาร 
     1.3.2.1  รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่าง สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2559  
จากโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน ร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน ตามรอยพระยุคลบาท  ณ ศูนย์การ
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพมหานคร 
     1.3.2.2  ผู้บริหารผู้ปฏิบัตงิานดีเด่นที่ประจักษ์ชัด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา     
เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ  ประจ าปี  2559 
     1.3.2.3  รางวัลคนดีของแผ่นดิน สาขาผู้บริหารและผู้น าองค์กรดีเด่น  จากโครงการ
สร้างสรรค์ คนดีของแผ่นดิน มาลัยสยาม 
 1.3.3  รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
     1.3.3.1  รางวัลครูผู้สอนปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
        1.3.3.2  รางวลัดาราอวอร์ด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นางเอ้ือมจิตร์ กลั่นจัตุรัส 
     1.3.3.3  ผลงานวิจัยทุน RBL จากส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  นางสาวสกุลฉัตร 
กมลเพชร และนางสายพิน แนบสนิทวงศ์ 
 1.3.4  รางวัลและผลงานของผู้เรียน 
     1.3.4.1  นักศึกษารางวัลพระราชทาน  สถานศึกษาขนาดกลาง นางสาวเกตุถวา  สังข์ศรี
แก้ว  ระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
     1.3.4.2  รางวัลเหรียญทององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา 
     1.3.4.3  รางวัลชนะเลิศเล่านิทานพื้นบ้าน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นายคณา
พงศ์ อุปภักดี  นักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการโรงแรม 
     1.3.4.5  รางวัลสมาชิกดีเด่น ประเภทสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  นายสุริยา หม่อมกระโทก  นักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการตลาด 
     1.3.4.6  รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  นางสาวสุนิสา เงื่อน
กลาง  นักศึกษาระดับชั้นปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     1.3.4.7  รางวัลผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  นางสาวจิราภรณ์  
โพธิ์รินทร์  นักศึกษาระดับชั้นปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     1.3.4.8 รางวลัชมเชยศิลปการจัดโต๊ะอาหาร  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  นาย
วันชนะ ฤทธิ์จันอัด, นางสาวพัชราภรณ์ กุลวิเศษ  และนางสาวจันทิมา จันทร์เพ็ง นักศึกษาระดับชั้นปวส. 
สาขาวิชาการโรงแรม 
     1.3.4.9 รางวลัอันดับสอง ศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร ระดับอาชีวศึกษานครราชสีมา  นายสุทธิ
ศักดิ์ เพียรเกาะ, นายวันชนะ ฤทธิ์จันอัด  และนายจักรกฤษณ์ ทวนมะเริง  นักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาวิชา
การโรงแรม 
     1.3.4.10  รางวัลชนะเลิศทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับอาชีวศึกษา
นครราชสีมา  นายณัฐพงษ์ เม่ากลาง, นายธีรพัฒน์ โดดสูงเนิน และนางสาววิไลวรรณ ดีประเสริฐ  นักศึกษา
ระดับชั้นปวช. สาขางานการท่องเที่ยว 
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        1.3.4.11  รางวัลชนะเลิศทักษะการจัดท าและเสนอขายรายการน าเที่ยว ระดับอาชีวศึกษา
นครราชสีมา  นางสาวณัฐธิดา แสนทิ  และนางสาวรุจิรา พันลาว  นักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว 
     1.3.4.12  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดสุนทรพจน์ไทย ระดับอาชีวศึกษา
นครราชสีมา  นายสุริยา หม่อมกระโทก  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  สาขาวิชาการตลาด 
     1.3.4.13  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกอบอาหารชุดคอสโมโพลิแทน ระดับ
อาชีวศึกษานครราชสีมา  นายเสกข์ศรัณย์ พังน้อย, นายนิรุทธ์ สีดาชมพู  และนายโชติกุล ไทยสะเทือน  
นักศึกษาระดับชั้นปวส.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     1.3.4.14  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษา
นครราชสีมา  นายณัฐพงษ์  เทียมทัน  และนางสาวปภาวริน พรมทา  นักศึกษาระดับชั้นปวส. สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
        1.3.4.15  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจประเภททีม ปวส.  ระดับ
อาชีวศึกษานครราชสีมา นายพรเทพ อินแปลง, นางสาวรุจิกาญจน์ วิหงส์พันธ์     นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
นางสาวคุณากร พงษ์ใหม่  นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  นายณัฐวุฒิ อัธยาศัย  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  และนางสาวไอรดา มาบ ารุง  นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
     1.3.4.16  รางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์     ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ”อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจากวัสดุธรรมชาติ” นางสาวสุกัญญา พลานา และนายจักรกฤษณ์ 
ทวนมะเริง  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 
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ตอนที่ 2 

 

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

2.1  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา  ความรู้ดี  มีคุณธรรม  ล ้าเลิศบริการ  สรรค์สร้างสังคม 
 

 วิสัยทัศน์ มุ่งม่ันเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา 
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และการให้บริการชุมชนและสังคม  สาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล  โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
 

 พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะในการใช้งานเพ่ือการ

สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองอาเซียน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านบริหารธุรกิจและ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 3. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการนานาชาติด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือ
ผลิตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 4. จัดอบรมวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับบุคคล ชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของประชาคมอาเซียน 
 5. ด้าเนินการและส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์แก่บุคลากรของ
สถานศึกษาและบุคลากรของสถานประกอบการ 
 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

รับผิดชอบ  นอบน้อม  พร้อมบริการ 
 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาแห่งการบริการ  (The Land of Service) 
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 รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจ่าย จ้านวนเงิน ร้อยละ 

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส้าหรับการเรียนการสอน 1,225,310.00 20.20 
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ 
    ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท้าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

741,637.15 12.23 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท้า การประกวด การ 
    แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน 
    สร้างสรรค์ของผู้เรียน 

82,498.00 1.36 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ  
    เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ 
    วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ 
    ส่งเสริมการด้ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

329,974.50 5.44 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร 350,000.00 5.77 

รวมรายจ่าย 2,729,419.65  

 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. งบด้าเนินการ  
   1.1 งบด้าเนินงาน ปวช. 2,014,400 
   1.2 งบด้าเนินงาน ปวส. 1,243,100 
   1.3 งบด้าเนินงานระยะสั น 308,300 
2. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)  
    2.1 โครงการ Fix It Center 700,000 
    2.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 72,000 
    2.3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 70,000 
    2.4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ 30,000 
    2.5 โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 123,000 
    2.6 โครงการปฏิรูปการศึกษา 210,000 
    2.7 โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 75,500 
    2.8 โครงการยกระดับคุรภาพการจัดอาชีวศึกษา 30,300 
    2.9 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 237,000 
    2.10 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 744,800 
    2.11 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูอาชีวศึกษา 207,500 

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 6,065,900 

 
   หมายเหต ุ มีงบที่ไม่รวมอยู่ในงบด าเนินการ  ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา 
                เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 



๑๓ 
 

2.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 
1. คุณภาพของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาใน
เร่ืองการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V-net) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
การจัดท้าแผนป้องกันการออกกลางคัน  
เพื่อให้มียอดผู้เรียนส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเพิ่มมากขึ น 
2. สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนบัสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ งานวิจัย 
 

 
 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน
นักศึกษา เพื่อเตรียมสอบ V-net 
2. โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคัน 
3. โครงการพัฒนาและต่อยอด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
อาชีพ 

 
 
 
- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น 
- นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพิม่
มากขึ น 

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
1. ส่งเสริมให้อัตราผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสตูร สูงขึ นเมื่อเทียบกับแรกเข้า 
2. ส่งเสริมใหผ้ลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิ้านอาชีวศึกษา (V-net) สูงขึ น 
3. ลดอตัราการออกกลางคันให้นอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
1. โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
แห่งชาติ 
2. โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน
นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ (V-net) 
4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
แห่งชาติ 
6. โครงการบริหารความเสีย่ง 
7. โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษา 
8. โครงการพัฒนาและสรา้งความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
นักศึกษา 

 
 
 
- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น 
- อัตราการออกกลางคันอยู่ในเกณฑ์
ที่ลดลง 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก  
โดย ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) 
เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554 
1.วิทยาลยัฯ ควรก้าหนดโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับผูส้้าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี และก้าหนดตัวชี วัดไว้
ในแผนด้วย 
 

 
 
 
 
1. โครงการปัจฉิมนเิทศและพบ
ตลาดแรงงาน 
2. โครงการส่งเสรมิการพัฒนาตนเอง 
3. โครงการบริหารจัดการการบรกิาร
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
- วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพิ่มขึ น 



๑๔ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน 

2. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนด้าเนินการ และ
รายงานผลการทดสอบ V-NET 
3. วิทยาลัยฯ ควรมีการจดังบประมาณ
สนับสนุนให้โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ อย่าง
เหมาะสม 
4. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนส่งเสรมินักเรียน
นักศึกษาให้ท้าโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
ให้มีคุณภาพพร้อมวิจัย 5 บท 
5. วิทยาลัยฯ ควรเร่งพัฒนาและให้ความรู้
เกี่ยวกับ ระบบ MIS แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ 
เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. วิทยาลัยฯ ควรจดัให้มีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานอ่ืน 
7. วิทยาลัยฯ ควรสร้างความตระหนักและ
ชี ให้เห็นถึงความส้าคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก 
 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน
นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ V-NET 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสือ่
นวัตกรรมและงานวิจยั 
5. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม ่
6. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
7. โครงการความร่วมมือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
ศักยภาพการจดัการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน 
9. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
ประกันคณุภาพ 

- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ น 
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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 
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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 
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         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) 
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     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 
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      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 
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      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
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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 
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      ดีมำก    ดี      พอใช้   
   ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

     จุดเด่น 
      มีระบบกำรประกันคุณภำพท่ีต่อเนื่อง  และสำมำรถน ำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร 
      จุดที่ควรพัฒนา 
      ระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
      ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

     ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ ได้  เพ่ือเป็นกำรรองรับกำรประเมิน
คุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ เปรียบเทียบการพัฒนา พัฒนา/
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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 
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ตอนที่ 4 
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

ค่าคะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1   
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ดีมาก 
   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 2 ต้องปรับปรุง 

มาตรฐานที่ 2   
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม 
                    แนวทางสถานศึกษาคุณภาพ 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของ 
                    หน่วยงานตน้สังกัด 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 

4 ดี 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน 
                    ครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหาร 
                    จัดการศึกษา 

5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3   
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 5 ดีมาก 

   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4   
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพ 5 ดีมาก 
4.1.1 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน 11  ตัวบ่งชี ้
4.1.2 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”   จ านวน   1  ตัวบ่งชี ้
4.1.3 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้
4.1.4 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”  จ านวน   1  ตัวบ่งชี ้
4.1.5 ตวับ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน   -   ตัวบ่งชี ้
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4.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

      4.2.1 จุดเด่น 
4.๒.๑.1 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของภาครัฐ  เอกชน สถานประกอบการ ซึ่งครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มี
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา และจัดระบบการฝึกงานอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นผลให้ภาครัฐ 
เอกชน สถานประกอบการ  ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนในระดับดีมาก บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนรวมในการจัดท าแผนการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
 4.๒.1.2 บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินตามแผนและพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ได้ และมีการจัดระบบดูแลผู้เรียนผ่านเครือข่ายครทูี่
ปรึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 4.๒.1.๓ ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาได้บริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
 4.๒.1.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเกิดผลดีต่อจิตพิสัยของผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันอังคาร 
 4.๒.1.๕ สถานศึกษาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการด าเนินการประกันคุณภาพ  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
      4.2.2 จุดที่ควรพัฒนา 

4.2.2.1 การจัดท าแผนป้องกันการลาออกกลางคัน เพ่ือให้ยอดผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเพิ่มมากข้ึน  
 4.2.๒.2 สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
 4.2.2.3 สถานศึกษาไม่ควรเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรบ่อยครั้ง  ท าให้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและขาดความเสถียรในการปฏิบัติหน้าที่ 
      4.2.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

    เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาได้ก าหนดการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงการ 
กิจกรรม พอสรุป ได้ดังนี้ 

    4.2.3.1   แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา   
  1)   โครงการประเมินสัมมนาการบริหารงานของสถานศึกษา 
  2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 
  3) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ  
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  4)   โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ 
  5)  โครงการ  Road Show 
  6)   โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
  7)   โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
  8)   โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาสถานศึกษา    

   4.2.3.2    แผนพัฒนาผู้เรยีน 
  1)  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
  2)  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  3) โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
  4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมทดสอบ V-net 
  5) โครงการกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
    6) โครงการพัฒนาจิต  
  7)  โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และภัยเอดส์ 
  8) โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ 
  9)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
  10)  โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือความเป็นไทย และท้องถิ่น 
  11)  โครงการสืบสานงานดนตรี และนาฏศิลป์พื้นบ้าน 
  12) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม น าความรู้ น าวิชาชีพ 

   4.2.3.3  แผนพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน   
  1) โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
  2)  โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ทวิศึกษา 
  3) โครงการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อการจัดเรียน 
   การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าแผนจัดการเรียนรู้/แผนฝึกอาชีพตาม 
   สมรรถนะอาชีพ  
                5)   โครงการจัดท าแผนการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ จริยธรรม และ 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     4.2.3.4  แผนพัฒนาการจัดท าผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย 
  1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท” 
  2)  โครงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
  3)   โครงการประกวดงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/โครงงานอาชีพ 

     4.2.3.5  แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
  1) โครงการบริการวิชาชีพสู่ท้องถิ่น (108 อาชีพ) 
  2) โครงการฝึกอาชีพแก่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
  3)  โครงการสร้างงาน และสร้างรายได้ระหว่างเรียน  
  4)  โครงการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SMEs 
  5)  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
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     4.2.3.6  แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ 
  1)  โครงการจัดหาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
  2)   โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน 
                3)   โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
    4.2.3.7  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ 
   2) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและอบรมวิชาชีพครู 
   3) โครงการเพ่ิมคุณภาพชีวิตบุคลากรและครูต่างประเทศ 
                 4)   โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร 
     4.2.3.8   แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา  
  1)  โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (ทวิศึกษา) 
  2)   โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 



๑ 
 

 

 

           
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ รวม เฉลี่ย 

มำตรฐำนที่ 
๑ 5 2     7 3.50 
๒ 5 5 5 4 5 5 29 4.83 
๓ 5 5 5 5   20 5 
๔ 5 4     9 4.50 

รวม 20 16 10 9 5 5 65 4.45 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
๑.๑  ระดับตัวบ่งช้ี 
 ๑.๑.๑  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”  จ านวน 11  ตัวบ่งชี ้
 ๑.๑.๒  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”  จ านวน 2    ตัวบ่งชี ้
 ๑.๑.๓  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  จ านวน -     ตัวบ่งชี ้
 ๑.๑.๔  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน 1    ตัวบ่งชี ้
 ๑.๑.๕  ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จ านวน -     ตัวบ่งชี ้
๑.๒  จุดเด่น 
 ๑.๒.๑ สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐ  เอกชน สถานประกอบการ ซึ่งครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา และจัดระบบการฝึกงานอย่างมีคุณภาพ จึงเป็นผลให้ ภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ  ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนในระดับดีมาก บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนรวมในการจัดท า
แผนการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 
 ๑.๒.๒ บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินตาม
แผนและพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ได้ และมีการจัดระบบดูแลผู้เรียนผ่านเครือข่ายครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
เป็นอย่างดี รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลดี
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 ๑.๒.๓ ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาได้บริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
 ๑.๒.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเกิดผลดีต่อจิตพิสัยของผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จิตส านึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
วันอังคาร 
 ๑.๒.๕ สถานศึกษาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตั้งแต่การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนการด าเนินการประกันคุณภาพ  จัดท ารายงานการประเมินตนเองและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 



๒ 
 

 

 

๑.๓ จุดควรพัฒนำ 
 ๑.๓.๑ การจัดท าแผนป้องกันการลาออกกลางคัน เพ่ือให้ยอดผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพ่ิม
มากขึ้น  
 ๑.๓.๒ สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย  
 1.3.3 สถานศึกษาไม่ควรเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรบ่อยครั้ง  ท าให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีความคลาดเคลื่อนและขาดความเสถียรในการปฏิบัติหน้าที ่
 

๑.๔ แนวทำงพัฒนำสถำนศึกษำ  
 ๑.๔.1 สถานศึกษาจัดกลไกและมาตรการป้องกัน การออกกลางคันของนักศึกษา เพ่ือส่งผลให้มีร้อยละของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 ๑.๔.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม งาน
สร้างสรรคห์รืองานวิจัย รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 
 ๑.๔.3 จัดวิทยากรให้การพัฒนาบุคลากรและครูในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลนักเรียนที่มีปัญหา  
การพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นต้น 
 ๑.๔.4 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๔.5 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 



คณะผู้จัดท ำ 

 

 
ดร.วรากร  หิรัญมณีมาศ  ผู้อ านวยการ       ประธานที่ปรึกษา 

นางสิริกร   แพงทอง  รองฯ ฝ่ายวิชาการ    ที่ปรึกษา 

นางสาวอนงค์  แสงพรมมา รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร   ที่ปรึกษา 

นางเอ้ือมจิตร์  กลั่นจัตุรัส  รักษาการ รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ที่ปรึกษา 

นางสาวประภัสสร  อุยวัฒนกุล รักษาการ รองฯ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ ประธานกรรมการ 

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   

นางสาวศิริญญ์   น้ าโมง  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพฯ            กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวขวัญแก้ว  แสงศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 
 



 

 
    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   
  
 
 
 
 
   
  
  

   




