คำนำ
รายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ฉบั บ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2560 เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาเป็ น
กระบวนการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเป็นกลไกสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุผลที่ต้องการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเน้ น คุ ณ ภาพของผู้ เรีย นในด้ านความรู้ค วามเข้ าใจความสามารถ และทั ก ษะ
กระบวนการ ตลอดจนบุคลิกภาพทั้งกายภาพและจิตใจ รวมทั้งค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จึงได้ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้
มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
จานวน 4 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 62 ประเด็นการประเมิน เป็นกรอบแนวทางในการประเมิน ผลที่ได้จากการ
ประเมินจะนาไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารการจัดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาในด้านต่างๆ
ของวิทยาลัยต่อไป เพื่อผลักดันให้วิทยาลัยฯ มีเป้าหมายในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง และกาหนดทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษาในอนาคตอย่างเป็นระบบ และเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาในระบบต่างๆ อย่างเป็ นเอกภาพ
และตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย ชุมชน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ ได้ ให้ ค วามร่ ว มมื อในการจัด การอาชี ว ศึก ษาและมี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาคุณ ภาพ ของ
สถานศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
16 พฤษภาคม 2561
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ภาคผนวก
 ข้อมูลตัวบ่งชี้ 4 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ 62 ประเด็นการประเมิน
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
 คณะผูจ้ ัดทา

๓

ตอนที่ 1
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540
ชื่อว่า “วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา”สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) ในระบบปกติ ทวิภ าคี และเทียบโอนประสบการณ์ นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนในหลั กสูตร
วิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น
1.1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ทางหลวง หมายเลข
226 (ราชสี ม า – จั ก ราช) เลขที่ 197 หมู่ 2 ถนนเพชรมาตุ ค ลา ต าบลมะเริง อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตาบลมะเริงทะเบียน เลขที่ 21
เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 5 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา ทิ ศ ตะวั น ออกติ ด บริ เวณบ้ า นจั ด สรร ทิ ศ เหนื อ ติ ด ศู น ย์
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นทางไปสู่ถนนเพชรมาตุคลา ทิศใต้ติดถนนไป
ตาบลหนองระเวียง ทิศตะวันตกติดพื้นที่การเกษตร เป็นเขตติดต่อตาบลหัวทะเล
1.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
เศรษฐกิจของชุมชน มีโครงสร้างที่สาคัญ ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคการค้าส่งค้าปลีก
และอุตสาหกรรม เศรษฐกิจที่สาคัญขึ้นกับภาคการเกษตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทานา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และอาชีพค้าขาย
1.2 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.2.1 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา

๔
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
ประจาปีการศึกษา 2260

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการวิทยาลัย
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวอนงค์ แสงพรมมา

ผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล

งานบริหารทั่วไป

นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวสกุลฉัตร

งานกิจกรรมนั้กเรียนนักศึกษา
สิบเอกธีรนันท์ สันทา

งานบุคลากร
นางอินทุกานต์ พิงชัยภูมิ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายวรพงษ์ พรมคา

งานครูที่ปรึกษา
นางเรณู อินทรกาแหง

งานการเงิน
นางฐานิตา ดงยางวัน

งานความร่วมมือ
นางพรพิมล โตเจริญ

งานปกครอง
นายกิตกิ ร แสงเมืองเก่า

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า
และประกอบธุรกิจ
นายสมศักดิ์ สุขจิต

งานแนะแนวและการจัดหางาน

งานการบัญชี
นางสายพิน แนบสนิทวงศ์
งานพัสดุ
นายพงษ์นภัทร จัมปาแก้ว
งานอาคารสถานที่
นายเชิดชู พะนามณี
งานทะเบียน
นางจีรนันท์ ดุลยติธรรม
งานประชาสัมพันธ์

นางสาวไอริสยา ปาวพรม

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
นางสาวพัชรีวรรณ ภาสบุตร

คณะกรรมการสถานศึกษา

นางกีรดา ธนากุลดุษฎี

นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศิรญ
ิ ญ์ น้าโมง
งานโครงการพิเศษและการ
บริการชุมชน
นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ์

ฝ่ายวิชาการ

นางชุติญา อัยยะ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
นางวรินธรณ์ ระวังทรัพย์
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวพัชชาภรณ์ โตเจริญ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นางจิราภรณ์ น้อยน้าใส
งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
นางพรพิมล โตเจริญ
งานสื่อการเรียนการสอน
นายวรพงษ์ พรมคา
แผนกวิชาสามัญ
(นางจิราภรณ์ น้อยน้าใส)

แผนกวิชาบัญชี

(นางฐานิตา ดงยางวัน)
แผนกวิชาการตลาด
(นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร)

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(นางวรินธรณ์ ระวังทรัพย์)
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ

(นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด)

แผนกวิชาการโรงแรม
(นางสาวยุภาวดี สุทธิคุณ)
แผนกวิชาการท่องเที่ยว

(นางสาววัชรี เศวตวงษ์)
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
(นางสาววลิตา เชาวลิต)

๕
1.2.2 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นางสาวอาภัสรา ยิ่งเจริญ
นางชุติญา อัยยะ
นางกีรดา ธนากุลดุษฎี
นางเรณู อินทรกาแหง
นางสาวประภัสสร อุยวัฒนกุล
นางจิราภรณ์ น้อยน้าใส
นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด
นายเชิดชู พะนามณี
นางวรินธรณ์ ระวังทรัพย์
นางฐานิตา ดงยางวัน
นางสาวอนงค์ แสงพรมมา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.2.3 จานวนครู จาแนกตามแผนกวิชาสสาขาวิชา

ไม่มี

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

รวม

9
4
4
3
4
5
3
2
34

มี

สามัญสัมพันธ์
สัมพันธ์ธุรกิจ
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
การท่องเที่ยว
อาหารและโภชนาการ

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ครูพิเศษ

แผนกวิชาสสาขาวิชา

ใบประกอบ
วิชาชีพ

ครูประจา

สถานภาพ

7
4
4
3
2
4
2
1
27

2
2
1
1
1
7

9
4
4
3
4
5
3
2
34

-

-

2
1
1
1
2

7
3
4
3
3
4
3
2
29

-

๖
1.2.4 จานวนบุคลากรทางการศึกษา

ม.ปลายสปวช.

ปวส.สอนุปริญญา

ปริญญาตรี

สูงกว่า ป.ตรี

23

ม.ต้นหรือต่ากว่า

รวมทั้งหมด

หญิง

17

ชาย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป,งานประชาสัมพันธ์
งานบุคลากร
งานอาคารสถานที่
งานการเงิน, งานบัญชี
งานพัสดุ
งานทะเบียน
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ, งานวัดผลฯ,
งานสื่อการเรียนการสอน,
งานวิทยบริการและห้องสมุด,
งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, งาน
ความร่วมมือ, งานวิจยั ฯ
งานแผนและงบประมาณ,
งานส่งเสริมผลผลิตฯ, งานประกัน
คุณภาพฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
งานกิจกรรมฯ,งานโครงการพิเศษฯ,
งานปกครอง
งานแนะแนวฯ,งานสวัสดิการฯ,
งานครูที่ปรึกษา

ลูกจ้างชั่วคราว

จานวน
(คน)

วุฒิการศึกษา

ลูกจ้างประจา

งานตามโครงสร้าง
บริหารสถานศึกษา

เพศ

ข้าราชการ ก.พ.

สถานภาพ

-

-

1
1
10
3
1
1

1
6
-

1
4
3
1
1

9
-

-

1
1
-

1
3
1
1

-

2
2

-

2

-

1

1

-

2
-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

- 23 7 16

9

-

3

11

-

2
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1.2.2 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี
ชั้นปี

ทวิภาคี

ด้อยโอกาส

เทียบโอน

ปกติ

76
86
39
201

-

6
11
35
4
26

-

7
44 14 7
72 9
- 53
- 18
116 14 94

-

28
24
1
8
29
11
9
110

24
32
23
79

2
3
3
8

1 18
- 27 20
- 10
2 53 73
9
3 50
9 13
- 13
24 184 93

1
3
4

64 110 280

8

80 184 209 18

รวม

ด้อยโอกาส

เทียบโอน

-

-

148
29
1
178

44
34
17
92

92
320
166
129
30
48
818

-

-

-

-

50
95
11
171
35
3
82
33
22
502

-

-

ปกติ

ด้อยโอกาส

6
7
11
24
7
9
64

เทียบโอน

ทวิภาคี

3

ปกติ

ระดับสสาขางาน

2

ทวิภาคี

1

ปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รวม

ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

รวม
รวมทั้งหมด

178 95 1320

1.2.6 จานวนผู้เรียนจาแนกตามระดับ สาขางาน และชั้นปี (ทวิศึกษา)
ชั้นปี
ระดับสสาขางาน
รวม
1
2
3
ปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
53
18
71
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
62
79
141
สาขาวิชาการโรงแรม
78
160
74
312
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
7
4
11
รวมทั้งหมด
193
264
78
232
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2260

๘

1.2.7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
(1) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ปกติสทวิภาคีสเทียบโอน)
ชั้นปี
ระดับสสาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
ด้อยโอกาส
ปวช.
สาขาวิชาการบัญชี
7
สาขาวิชาการตลาด
30
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
2
สาขาวิชาการโรงแรม
12
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
1
รวม
22
30
ปวส.
สาขาวิชาการบัญชี
14
สาขาวิชาการตลาด
13
2
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
6
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
26
8
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการโรงแรม
25
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
5
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
7
รวม
96
10
รวมทั้งหมด

22

96

(2) จานวนผู้สาเร็จการศึกษา (ทวิศึกษา)
รวม 274 คน

40

เทียบโอน

รวม

37
37

7
67
2
12
1
89

-

14
12
6
34
22
2
7
106

-

192

๙
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 รางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเด่น ด้านการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียน จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1.3.3 รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.3.3.1 รางวัลครูผู้สอนปฏิบัติงานดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
1.3.3.2 ผลงานวิจัยทุน RBL จากสานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา นางสาวสกุลฉัตร
กมลเพชร, นางสายพิน แนบสนิทวงศ์, นางสาวพัชรีวรรณ ภาสบุตร, นางฐานิตา ดงยางวัน และนางสาวไอริสยา
ปาวพรม
1.3.4 รางวัลและผลงานของผู้เรียน
1.3.4.1 รางวัลชนะเลิศ (ระดับชาติ) การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
ประเภท Flair Bartender นางสาวสุรีรัตน์ ชลภักดี นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม
1.3.4.2 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender) ประเภท Flair
Bartender ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวสุรีรัตน์ ชลภักดี นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการ
โรงแรม
1.3.4.3 รางวัลเหรียญทององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา
1.3.4.4 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันทักษะรักการอ่าน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา นางสาวจิตรานุช วิสาขะ นักศึกษาระดับชั้นปวส. 1 สาขาวิชาการโรงแรม
1.3.4.5 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษา
นครราชสีมา นางสาวสุทธิดา กลองจันทร์ นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี
1.3.4.6 รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับอาชีวศึกษา
นครราชสีมา นายศุภวิชญ์ หวังคู่กลาง นักศึกษาระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี
1.3.4.7 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นายพิษณุ ถ้วยทองคา นักศึกษาระดับชั้นปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี
1.3.4.8 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
ประเภท Classic Bartender ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นางสาวอภิชญา อยู่ทองหลาง นักศึกษา
ระดับชั้นปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม

๑๐

๑๐

ตอนที่ 2
การดาเนินงานของสถานศึกษา
2.1 ทิศทางการดาเนินงานของสถานศึกษา
ปรัชญา

ความรู้ดี มีคุณธรรม ล้าเลิศบริการ สรรค์สร้างสังคม

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และการให้บริการชุมชนและสังคม สาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒ นาก้าลังคนอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะในการใช้งานเพื่อการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองอาเซียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านบริหารธุรกิจและ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการนานาชาติด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อ
ผลิตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
4. จัดอบรมวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กับบุคคล ชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของประชาคมอาเซียน
5. ด้าเนินการและส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์แก่บุคลากรของ
สถานศึกษาและบุคลากรของสถานประกอบการ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
รับผิดชอบ นอบน้อม พร้อมบริการ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษาแห่งการบริการ (The Land of Service)

๑๑

รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา
รายจ่าย
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส้าหรับการเรียนการสอน
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถ
ไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท้าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท้า การประกวด การ
แสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด้ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมรายจ่าย
รายการ
1. งบดาเนินการ
1.1 งบด้าเนินงาน ปวช.
1.2 งบด้าเนินงาน ปวส.
1.3 งบด้าเนินงานระยะสัน
2. งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน
2.1 ค่าหนังสือเรียน
2.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. งบรายจ่ายอื่นๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่างๆ)
3.1 โครงการ Fix It Center
3.2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
3.3 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
3.4 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
3.5 โครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
3.6 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่นานาชาติ
3.7 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสฯ
3.8 โครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตร (ทวิศึกษา)
4. เงินรายได้สถานศึกษา
รวมงบดาเนินการทั้งสิ้น

จ้านวนเงิน
1,218,271
303,399

ร้อยละ
20.79
5.17

371,187.40

6.33

294,434

5.02

2,187,291.40

37.31

จานวนเงิน (บาท)
1,093,730.00
734,630.00
180,000.00
1,218,000.00
768,550.00
294,800.00
75,000.00
30,000.00
79,000.00
40,000.00
36,000.00
100,000.00
858,764.00
350,473.96
5,858,947.96

หมายเหตุ มีงบที่ไม่รวมอยู่ในงบดาเนินการ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา
เงินเดือนและวิทยฐานะของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา

๑๒

2.2 การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงาน

การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
1. คุณภาพของผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาใน
เรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-net) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
การจัดท้าแผนป้องกันการออกกลางคัน
เพื่อให้มียอดผู้เรียนส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเพิ่มมากขึน
2. สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย

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

- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึน
- นักเรียนนักศึกษามีการพัฒนาด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพิม่
มากขึน

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
แห่งชาติ
2. โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ (V-net)
4. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
แห่งชาติ
6. โครงการบริหารความเสีย่ ง
7. โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษา
8. โครงการพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา

- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึน
- อัตราการออกกลางคันอยู่ในเกณฑ์
ที่ลดลง

การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
1. ส่งเสริมให้อตั ราผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร สูงขึนเมื่อเทียบกับแรกเข้า
2. ส่งเสริมให้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-net) สูงขึน
3. ลดอัตราการออกกลางคันให้นอ้ ยที่สุด

การประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2554

1. โครงการปัจฉิมนิเทศและพบ
ตลาดแรงงาน
1.วิทยาลัยฯ ควรก้าหนดโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับผูส้ ้าเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานหรือประกอบ 2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
3. โครงการบริหารจัดการการบริการ
อาชีพอิสระ ไว้ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ
แผนปฏิบัติการประจ้าปี และก้าหนดตัวชีวัดไว้ วิชาชีพ
ในแผนด้วย

- วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
นักศึกษาพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เพิ่มขึน

๑๓

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด

แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

2. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนด้าเนินการ และ
รายงานผลการทดสอบ V-NET
3. วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนให้โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ อย่าง
เหมาะสม
4. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษาให้ท้าโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์
ให้มีคุณภาพพร้อมวิจัย 5 บท
5. วิทยาลัยฯ ควรเร่งพัฒนาและให้ความรู้
เกี่ยวกับ ระบบ MIS แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ
เพื่อใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. วิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานอื่น
7. วิทยาลัยฯ ควรสร้างความตระหนักและ
ชีให้เห็นถึงความส้าคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอก

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
นักศึกษาเพือ่ เตรียมสอบ V-NET
5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสือ่
นวัตกรรมและงานวิจยั
5. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
6. โครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
7. โครงการความร่วมมือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการ
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน
9. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
ประกันคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน
- ผลการสอบ V-net ของนักเรียน
นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึน

๑๔

ตอนที่ 3
การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคุณธรรม มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับและแต่ละสำขำวิ ชำ สำขำ
งำน เป็นที่พึงพอใจของตลำดแรงงำน และมีสัดส่วนผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับผู้เรียนแรกเข้ำตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำจำแนกเป็น ผู้ที่ได้งำนทำในสำขำที่เกี่ยวข้อง ศึกษำต่อ
และประกอบอำชี พ อิ ส ระในสำขำที่ เกี่ย วข้ อ งภำยในหนึ่ งปี ไม่ น้ อ ยกว่ ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำ
2. สถำนศึกษำได้มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล
และได้รับข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 จำกสถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ผู้สำเร็จกำรศึกษำไป
ทำงำน จำกสถำนศึกษำที่ผู้ สำเร็จ กำรศึกษำไปศึกษำต่อ และจำกบุคคล สถำนประกอบกำร หน่วยงำน
ผู้รับบริกำร จำกกำรประกอบอำชีพอิสระของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
3. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบรับ
4. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
5. สถำนศึกษำมีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ
เฉลี่ย 3.51-5.00 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนข้อมูลตอบกลับ
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ วำงแผนกำรจัดสำรวจควำมพึงพอใจของ
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชนที่มีต่อคุณภำพของผู้ สำเร็จกำรศึกษำ โดยมีกำรจัดทำเครื่องมือสำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้ำน
สมรรถนะวิชำชีพ และด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ โดยมี
กิจกรรม/แผนงำน/โครงกำรที่ดำเนินกำรเพื่อนำไปสู่มำตรฐำนคุณภำพคือ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
กำรฝึ กทักษะวิช ำชีพ โครงกำรพั ฒ นำผู้ เรียนให้ มีคุณ ลักษณะที่พึ งประสงค์ก่อนเข้ำสู่ ส ถำนประกอบกำร
โครงกำรนิ เทศกำรฝึกประสบกำรณ์ งำนอำชีพ โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่รับนักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณ์ โครงกำรปัจฉิมนิเทศ โครงกำรติดตำมผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
สถำนประกอบกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำ หรือผู้รับบริกำรมีข้อมูลตอบกลับกำรสำรวจควำม
พึงพอใจในด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ
คิดเป็นร้อยละ 23 ของจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีค่ำควำมพึงพอใจอยู่ในระดับเฉลี่ย 4.71 ดังนี้

๑๕

สาขางาน/สาขาวิชา
ปวช.
สำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำกำรตลำด
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์
สำขำวิชำกำรโรงแรม
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
ปวส.
สำขำวิชำกำรบัญชี
สำขำวิชำกำรตลำด
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีก
สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สำขำวิชำกำรโรงแรม
สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

จานวนแบบ
สารวจที่ส่ง

จานวนแบบ
สารวจที่ตอบ
กลับ

คิดเป็นร้อยละ

9
24
12
2

9
24
12
2

9
3
10
0

100
13
83
0

12
3
7
21
19
35
8

12
3
7
21
19
35
8

0
0
2
0
0
11
1

0
0
29
0
0
29
13

รวม
152
152
36
23
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
1. สถำนศึกษำมีระดับควำมพึงพอใจต่อคุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำอยู่ในระดับดีมำก
2.สถำนศึ ก ษำได้ รั บ ควำมร่ ว มมื อ จำกสถำนประกอบกำร หน่ ว ยงำน สถำนศึ ก ษำ หรื อ
ผู้รับบริกำรเป็นอย่ำงดี
จุดที่ควรพัฒนา
สถำนศึ กษำควรมี ร ะบบที่ ห ลำกหลำยในกำรติด ตำมผู้ เรียนที่ ส ำเร็จกำรศึก ษำ เพื่ อให้ กำร
ติดตำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้น
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ ได้ดำเนินกำรแต่งตั้งครูที่ปรึ กษำเพื่อดูแล
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมที่กำหนด โดยกำหนดให้ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษำต้องประสำนงำนกัน
ในด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนประเมินผลตำมสภำพจริง และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนที่
มุ่งเน้นพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมซ่อมเสริม โครงกำรแก้ปัญหำกำร
ออกกลำงคัน

๑๖

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้เข้ำเรียนแรกเข้ำของรุ่นนั้นคือ 22.16
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลกำรประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรปัญหำของกำรออกกลำงคันของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม และนโยบำยของหน่วยงำน
ต้น สังกัด มีกำรบริห ำรจัด กำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภ ำพ รวมทั้งกำรประสำนควำม
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนศึกษำคุณธรรม แก่ผู้บริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนร่วมกัน
2. สถำนศึกษำมีกำรกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึ กษำ” พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของกลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียน ด้ว ยควำมสมัครใจ เต็มใจและโดยกำร
มีส่วนร่วมของทุกคน
3. สถำนศึกษำจัดให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่มผู้เรียนจัดทำ
โครงกำรคุณธรรม จริยธรรม และกำหนดเป้ำหมำย พฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ร่วมกันของแต่ละกลุ่ม
4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มผู้บริหำร กลุ่มครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกลุ่ม
ผู้เรียนดำเนินตำมโครงกำรคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกำรนิเทศและเสริมแรง
5. สถำนศึกษำมีกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรและตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และมีกำรกำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
การดาเนินงาน
วิ ท ยำลั ย บริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ
สถำนศึกษำคุณธรรม โดยกำหนด “คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ” ให้แก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้เรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในโครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม จริยธรรม และ
โครงกำรปลู กจิ ต ส ำนึ ก ด้ ำนคุ ณ ธรรมตำมหลั กปรัช ญำเศรษฐกิจ พอเพี ยง โดยมี ก ำรนิ เทศและเสริม แรง
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรและนำไปพัฒนำสถำนศึกษำต่อไป
ผลการดาเนินงาน

๑๗

วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำปฏิบัติตามประเด็นการประเมินครบทั้ง 5
ประเด็นการประเมิน มีระดับคุณภาพดีมาก
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำได้ รับ ควำมร่ ว มมื อ จำกผู้ บ ริ ห ำร ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนเป็นอย่ำงดี
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
วิทยำลั ย บริห ำรธุร กิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสี มำมีแผนเพิ่ มโครงกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นไปในแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม เพื่อให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้คู่
คุณธรรมจริยธรรม
ตัวบ่งชื้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในนโยบำยสำคัญที่ห น่วยงำนต้อนสังกัด
มอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้ ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และผู้เรียนรวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
ได้รู้และเข้ำใจในนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี
3. ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ร่วมกันกำหนดแผนงำนโครงกำร กิจกรรม
และเป้ำหมำยและดำเนินงำนเพื่อให้นโยบำยสำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัดประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
4. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำม ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร
กิจกรรมและเป้ำหมำยที่กำหนด
5. ผู้ อ ำนวยกำร.สถำนศึ ก ษำมี ก ำรประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมเป้ ำหมำยและก ำหนด
แผนพัฒนำต่อไป
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ มีผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในนโยบำยสำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำย และสำมำรถสื่อสำรให้กับผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนรวมถึงผู้ปกครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ
และเอกชนได้ รู้ แ ละเข้ ำใจในนโยบำยส ำคั ญ โดยกำรประชุ ม ผู้ บ ริห ำร กำรประชุม ประจำเดื อ น กำร
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษำ กำรประชุมผู้ปกครองและเครือข่ำย และมีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำปฏิบัติตามประเด็นการประเมินครบทั้ง
5 ประเด็นการประเมิน มีระดับคุณภาพดีมาก
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้

๑๘

 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสี มำมีผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีวิสัยทัศน์
กว้ำงไกล และมีภ ำวะผู้ น ำ อี กทั้งได้รับควำมร่ว มมือจำกผู้ บริห ำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นั กเรีย น
นักศึกษำ ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่ำงดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ประเด็นการประเมิน 1
สถำนศึกษำ ส่ งเสริม สนับ สนุน กำกับดูแล ให้ มีจำนวนครูทั้ งหมดเทียบกับจำนวนผู้ เรียน
ทั้งหมดตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลังในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำตำม
หนั งสื อ ก.ศ.ศ. ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบี ยบคณ ะกรรมกำรส่ งเสริม
กำรศึกษำเอกชนว่ำด้วยกำรกำหนดจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ.
2551 แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริห ำรธุร กิจ และกำรท่ องเที่ ยวนครรำชสี มำ ส่ งเสริม สนับ สนุน กำกั บดูแลให้ มี
จำนวนครูทั้งหมดเทียบกับจำนวนผู้เรียนทั้งหมดตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลังในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด โดยมีอัตรำส่วนของจำนวนครูทั้งหมดในแต่ละแผนกวิชำต่อจำนวน
ผู้เรียนทั้งหมดของแต่ละแผนกวิชำ อยู่ในอัตรำส่วน 1 : 2
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ มีอัตรำส่วนของจำนวนครูทั้งหมดในแต่
ละแผนกวิชำต่อจำนวนผู้เรียนทั้งหมดของแต่ละแผนกวิชำ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดคือ อัตราส่วน 1 : 2
ดังนี้
แผนกวิชา
สำมัญสัมพันธ์
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรตลำด
สัมพันธ์ธุรกิจ
กำรโรงแรมและบริกำร
กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว
อำหำรและโภชนำกำร
รวม

จานวนครู
(คน)
9
4
4
3
4
5
3
2
34

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

จานวนผู้เรียน
(คน)
1320
145
337
456
38
211
63
70
1320

อัตราส่วน
1:5
1:1
1:3
1:4
1:2
1:2
1:1
1:2
1:2

๑๙

ประเด็นการประเมิน 2
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรำยวิช ำทุกคน เป็นผู้ที่จบ
กำรศึกษำตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิช ำที่สอน หรือเป็นผู้ที่ได้เข้ำรั บกำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือ
สัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ก ำกั บ ดู แ ลให้
ครู ผู้ ส อนในแต่ ล ะรำยวิช ำเป็ น ผู้ ที่ จ บกำรศึก ษำตรงหรือ สั ม พั น ธ์กั บ รำยวิช ำที่ ส อน หรือได้ รับ กำรศึ กษำ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิช ำที่สอน โดยวิทยำลัยฯ ได้แบ่งครูผู้สอนออกเป็นแผนกวิชำตำม
คุณวุฒิกำรศึกษำที่ครูผู้สอนได้บรรจุแต่งตั้งมำ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผุ้สอนได้รับกำรฝึกอบรมเพิ่มเติม
จำกคุณวุฒิกำรศึกษำเดิมโดยโครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรร่วมกับสถำนประกอบกำร โครงกำรศึกษำดูงำน
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกร หรือจำกโครงกำรของหน่วยงำน
ภำยนอก
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ มีจำนวนครูที่จบกำรศึกษำหรือเข้ำรับ
กำรศึกษำหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอนอยู่ในเกณฑ์ผ่ำน ดังนี้
จานวนครู
จานวนครูที่จบการศึกษาฯ
แผนกวิชา
ทั้งหมด
สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน
(คน)
(คน)
สำมัญสัมพันธ์
9
9
กำรบัญชี
4
4
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
4
กำรตลำด
3
3
สัมพันธ์ธุรกิจ
4
4
กำรโรงแรมและบริกำร
5
5
กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว
3
3
อำหำรและโภชนำกำร
2
2
รวม
34
34
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 3
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ได้ศึกษำ ฝึกอบรม
ประชุมวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือด้ำ นวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำที่สอน ไม่น้อยกว่ำ
10 ชั่วโมงต่อปี
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคน
ได้ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมทำงวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือด้ำนวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรำยวิชำ
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ที่ส อนจำกโครงกำรศึกษำดูงำนทั้ งภำยในและต่ำงประเทศ โครงกำรส่ งเสริมพัฒ นำบุคลิ กภำพบุคลำกร
โครงกำรระดมทรัพยำกร หรือจำกโครงกำรของหน่วยงำนภำยนอก
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุก
คนได้ศึกษำ ฝึกอบรม ประชุมทำงวิชำกำร ศึกษำดูงำนด้ำนวิชำกำรหรือด้ำนวิชำชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
รำยวิชำที่สอน ดังนี้
แผนกวิชา
สำมัญสัมพันธ์
กำรบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กำรตลำด
สัมพันธ์ธุรกิจ
กำรโรงแรมและบริกำร
กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว
อำหำรและโภชนำกำร
รวม

จานวนครู
ทั้งหมด
(คน)
9
4
4
3
4
5
3
2
34

จานวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
(คน)
9
4
4
3
4
5
3
2
34

ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 4
สถำนศึ ก ษำ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น กำกับ ดู แล ให้ มีจำนวนบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำนอั ต รำก ำลั งในสถำนศึ ก ษำสั งกั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ ก ษำตำมหนั งสื อ ก.ศ.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/55 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557 หรือระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนว่ำ
ด้วยกำรกำหนดจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนในระบบ พ.ศ. 2551 แล้วแต่กรณี
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุรกิจ และกำรท่องเที่ ยวนครรำชสี ม ำ ส่ งเสริม สนับ สนุน กำกับ ดูแล ให้ มี
จำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนอัตรำกำลังในสถำนศึกษำสังกัดสำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ โดยแบ่งตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของวิทยำลัยฯ ซึ่งมีภำระงำนและหน้ำที่แตกต่ำงกัน
ออกไป
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลั ย บริห ำรธุร กิจและกำรท่ องเที่ยวนครรำชสี มำ จัดให้ มีบุ คลำกรทำงกำรศึกษำเพื่ อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำภำยในวิทยำลัยฯ ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรกำรศึกษำดังนี้
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จานวน
บุคลากรทาง
ฝ่าย
การศึกษา
(คน)
แผนงำนและควำมร่วมมือ
2
บริหำรทรัพยำกร
17
วิชำกำร
2
พัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ
2
รวม
23
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

จานวนผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

สัดส่วน
1:2

1,320
1,320
1,320
1,320
1,320

1 : 660
1 : 78
1 : 660
1 : 660
1 : 57

ประเด็นการประเมิน 5
สถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ให้ครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประกำศ
เกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุ ณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ จำกหน่วยงำนหรือองค์กร
ภำยนอก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูและ
บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ได้ รั บ ประกำศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
จรรยำบรรณวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก จำกกำรเข้ำร่วมประชุมอบรมสัมมนำ หรือกำรระดม
ทรัพยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอก
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ มีจำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทั้งหมดที่ ได้รับ กำรส่ งเสริมสนั บ สนุ น ให้ ได้รับ ประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณ ธรรม
จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอก คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
สถำนศึ ก ษำส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รูได้รับ กำรฝึ ก อบรม ประชุ ม วิช ำกำร ศึ ก ษำดู งำนด้ ำน
วิชำกำรหรือวิชำชีพ
จุดที่ควรพัฒนา
ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับประกำศเกียรติคุณ ยกย่องควำมรู้
ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือองค์กรภำยนอกเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำนสำหรับบุคลำกรทุกคนเพิ่มขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ประเด็นการประเมิน 1
สถำนศึกษำมีแผนปฏิบั ติงำนประจำปี มีกำรจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยของแผนงำน
โครงกำร กิจกรรมต่ำงๆ
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้ดำเนินกำรให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อจัดสรรงบประมำณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของแผนงำนโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ จำกโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนปฏิบัติกำรประจำปี เพื่อจัดสรร
งบประมำณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำสถำนศึกษำ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 2
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับกำรเรียนกำรสอนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
20 ของงบดำเนินกำร
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้ดำเนินกำรให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม
ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อจัดสรรงบประมำณเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของแผนงำนโครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ จำกโครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยจัดสรร
ให้มีค่ำวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับกำรเรียนกำรสอน
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้ดำเนินกำรจำกโครงกำรจัดหำวัสดุฝึก
เพื่อกำรเรียนกำรสอน โครงกำรจัดหำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 20.79 ของ
งบดาเนินการ (5,858,947.96.-)
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 3
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำร
วิชำชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1 ของงบดำเนินกำร
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ เรี ย นใช้ ค วำมรู้
ควำมสำมำรถไปบริกำรวิชำกำรวิชำชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีโครงกำรบริกำรวิชำชีพ โครงกำร
ปลูกจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงกำร Fix It Center
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ ยวนครรำชสีมำมีผลกำรดำเนินงำนจำกกำรสนับสนุนให้
ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถไปบริ ก ำรวิ ช ำชี พ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.17 ของงบด าเนิ น การ
(5,858,947.96.-)
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 4
สถำนศึกษำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดทำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำร
พั ฒ นำทั ก ษะวิ ช ำชี พ นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งำนสร้ ำ งสรรค์ ข องผู้ เรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 5 ของ
งบดำเนินกำร
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรส่ งเสริม สนับสนุนให้มีกำร
จัดกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จำกโครงกำรประกวดงำนวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/ประกวดโครงงำนอำชีพ โครงกำรส่งเสริมกำรจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โครงกำร
พัฒนำและต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
จัดทำกำรประกวด กำรแสดงโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน
คิดเป็นร้อยละ 6.33 ของงบดาเนินการ (5,858,947.96.-)
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 5
สถำนศึ ก ษำมี ร ำยจ่ ำยในกำรส่ งเสริม สนั บ สนุ น กำรจัด กิ จ กรรมด้ ำนกำรรัก ชำติ เทิ ด ทู น
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปะ วัฒ นธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำและนันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของงบดำเนินกำร
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมรักชำติ
เทิ ด ทู น พระมหำกษั ต ริ ย์ ทะนุ บ ำรุ ง ศำสนำ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม กำรอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม กำรกี ฬ ำและ
นันทนำกำร กำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกโครงกำรส่งเสริมทะนุบำรุง
ศำสนำศิลปวัฒนธรรม โครงกำรปลูกจิตสำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ โครงกำรส่งเสริมกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข โครงกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
โครงกำรปลูกจิตสำนึกด้ำนคุณธรรมตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีรำยจ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
จั ด กิ จ กรรมด้ ำ นกำรรั ก ชำติ เทิ ด ทู น พระมหำกษั ต ริ ย์ ส่ ง เสริ ม กำรปกครองระบบประชำธิ ป ไตยอั น มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำ
และนั น ทนำกำร กำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพียง คิดเป็น ร้อยละ 5.02 ของ
งบดาเนินการ (5,858,947.96.-)
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)

๒๔

 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูล
สารสนเทศ
ประเด็นการประเมิน 1
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำให้สะอำด เรียบร้อย
สวยงำม และปลอดภัย
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำและ
ดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ ของสถำนศึกษำให้ สะอำด เรียบร้อย สวยงำม และปลอดภัย จัดทำโครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งกำรเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
เป็ น ผู้ ดู แ ลสภำพแวดล้ อ มภู มิ ทั ศ น์ ข องสถำนศึ ก ษำ และด ำเนิ น กำรภำยใต้ โ ครงกำรที่ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้
สถำนศึกษำมีภูมิทัศน์ที่สวยงำม สะอำด เรียบร้อยและปลอดภัย
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 2
สถำนศึ ก ษำมี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลกำรใช้ อ ำคำรสถำนที่ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำร โรงฝึ ก งำน
ศูนย์วิทยบริกำรและอื่นๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรกำกับดูแล
กำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำรและอื่นๆ ให้มีสภำพที่พร้อมใช้
งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด เรียบร้อย สวยงำม จัดทำโครงกำรซ่อมบำรุงประตูหน้ำต่ำง โครงกำรปรับปรุง
และพัฒนำห้องสำนักงำน
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่
และหัวหน้ำแผนกวิชำเป็นผู้ดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน ศูนย์วิทยบริกำร
และอื่นๆ โดยดำเนินกำรภำยใต้โครงกำรที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ มีสภำพที่พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัย สะอำด
เรียบร้อย สวยงำม
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 3
สถำนศึกษำมีกำรกำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพียงพอ
และมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรให้มีคณะกรรมกำรกำกับดูแล
ในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพียงพอและมีควำมปลอดภัยในทุกสำขำงำนที่จัดกำร
เรียนกำรสอน จัดทำโครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงำน โครงกำรซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
ผลการดาเนินงาน

๒๕

วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำงำนพัสดุและหัวหน้ำ
แผนกวิชำกำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ กำรบำรุงรักษำครุภัณฑ์ที่เหมำะสม เพียงพอและมีควำมปลอดภัยใน
ทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 4
สถำนศึกษำมีกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล อย่ำง
น้อย 4 ประเภท อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ คือ
(1) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก
(2) มีกำรกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน
(3) มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่ำย
(4) มีฐำนข้อมูลมีกำร Update เป็นปัจจุบัน
(5) มีกำรสำรองฐำนข้อมูลอย่ำงสม่ำเสมอ
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล ในด้ำนระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐำนข้อมูลจำกภำยในและภำยนอก มี
กำรกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบฐำนข้อมูลอย่ำงชัดเจน มีกำรติดตั้งโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัส
และกำจัดไวรัส ในเครื่องลูกข่ำย มีฐำนข้อมูลมีกำร Update เป็นปัจจุบัน และมีกำรสำรองฐำนข้อมูลอย่ำง
สม่ำเสมอ โดยจัดทำโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ โครงกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
ของสถำนศึกษำ โครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลสำรสนเทศสถำนศึกษำ โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควบคุมกำร
ใช้ระบบสำรสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบงำนศูนย์
ข้อมูลของวิทยำลัยฯ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 5
สถำนศึกษำส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกิจกรรม แผนงำน โครงกำรที่ดำเนินกำร
เพื่อนำไปสู่กำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ อย่ำงมีคุณภำพ โดยจัดทำโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีระดับคุณภำพของกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียน สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศอยู่ใน
ระดับดีมำก
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

๒๖

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
สถำนศึ ก ษำมี ระบบสำรสนเทศที่ ทั น สมั ยและเป็ น ปั จจุบั น บุ ค ลำกรสำมำรถเข้ ำถึงข้อ มู ล
สำรสนเทศได้อย่ำงมีคุณภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถำนศึกษำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำมร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำน โครงกำร ในกำรประสำนควำม
ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมทรัพยำกรในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีโครงกำรควำมร่วมมือจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรภำคีเครือข่ำย
โครงกำรประชุมผู้ปกครองเครือข่ำย โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี โครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทวิศึกษำ โครงกำรระดมทรัพยำกร โครงกำรเชิญวิทยำกรร่วม
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำน โครงกำรที่ดำเนินกำรประสำน
ควำมร่ว มมือกับ บุ คคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้อง โดยหั ว หน้ำงำน
อำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และหัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ ซึ่งดำเนินงำนตำมโครงกำร เพื่อระดมทรัพยำกรใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 2
สถำนศึกษำมีจำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำร
จัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของ
ผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำมร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน
การดาเนินงาน
วิทยำลัย บริห ำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสี มำดำเนินกำรให้มีควำมร่วมมือ ในกำรจัด
กำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียน
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ภำยใต้โครงกำรศึกษำดูงำน โครงกำรโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี โครงกำรพัฒนำคุณภำพและสมรรถนะนักเรียนนักศึกษำวิชำชีพ โครงกำรฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัย บริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีม ำมีจำนวนบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนระบบทวิภำคี หรือด้ำนกำรฝึกประสบกำรณ์
ทักษะวิชำชีพ หรือด้ำนกำรศึกษำดูงำนของผู้เรียนด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน โดยมีสัดส่วนของควำม
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ร่วมมือ 1 แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน 40 คน โดยวิทยำลัยฯ มีสถำนประกอบกำรที่ให้ควำมร่วมมือจานวน 39
แห่ง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 3
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรั บเชิญเป็ นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วมพัฒ นำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียน
กำรสอน
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิ เศษ วิทยำกร ร่วม
พัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน ภำยใต้โครงกำรเชิญวิทยำกรร่วมสอน โครงกำรระดม
ทรัพยำกร
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยำกร ร่วม
พัฒนำผู้เรียนในทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน จานวน 21 คน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 4
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้แก่ผู้เรียน โดยมีสัดส่วน 1 ทุนต่อผู้เรียนไม่เกิน 100 คน
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำนโครงกำรที่ ได้รับควำมร่วมมือ
ช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำ
ให้แก่ผู้เรียน ภำยใต้โครงกำรจัดหำทุนกำรศึกษำเล่ำเรียนดี ขำดแคลนทุน
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่ วยเหลือจำกบุคคล
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรมอบทุนกำรศึกษำให้ แก่ผู้เรียน ผ่ำน
หัวหน้ำงำนแนะแนว โดยมีอัตราส่วน 1 : 23
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 5
สถำนศึกษำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 รำยกำร
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำนโครงกำรที่ส่งเสริมสนับสนุน
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำจำกบุคคล ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำค
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เงิน หรือวัสดุอุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ ภำยใต้โครงกำรจัดหำสื่อทำงกำรศึกษำ โครงกำรผู้ปกครอง
เครือข่ำย โครงกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกบุคคล
ชุมชน สมำคม ชมรม สถำนประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบริจำคเงิน หรือวัสดุอุ ปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ จานวน 5 รายการ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
1. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณธรรม
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยส ำคัญ ของหน่วยงำนต้น
สั งกั ด และมี ก ำรสื่ อ สำรให้ ผู้ บ ริ ห ำร ครู บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ รวมถึ งผู้ เรีย น
ผู้ป กครอง ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องได้รู้และเข้ำใจใน
นโยบำยสำคัญที่หน่วยงำนต้นสังกัดมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี
3. สถำนศึกษำนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. สถำนศึกษำมีควำมร่วมมือในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภ ำคี จำกสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ ตาม
หลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วนการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่
ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ให้ครูจัดกาเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
มี การพั ฒ นารายวิ ช า หรื อ กาหนดรายวิช าใหม่ ห รื อ กลุ่ ม วิช าเพิ่ ม เติ ม ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ประเด็นการประเมิน 1
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่ หลำกหลำยและบูรณำกำรคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรำยวิชำที่สอน
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุรกิ จ และกำรท่อ งเที่ ยวนครรำชสี มำส่ งเสริม สนั บ สนุ นให้ ครูทุ กคนจัด ท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจ ประเมินแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
ละแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจนิเทศกำรสอน ทุกภำคเรียน ภำยใต้โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรเรียน
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กำรสอน โครงกำรจัดแผนกำรเรีย นรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ บูรณำกำรจริยธรรม และปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีม ำมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบู รณ์ ด้ว ยเทคนิ ควิธีกำรสอนที่ห ลำกหลำยและบูรณำกำรคุณ ธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกรำยวิชำที่สอน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 2
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้รำยวิชำ และมีกำรบันทึกหลังกำรสอน
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร
คุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง ให้มีกำรนิเทศ
กำรเรียนกำรสอนและทำกำรบันทึกหลังกำรสอน
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้รำยวิชำและบันทึกหลังกำรสอนทุกรำยวิชำ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 3
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนนำผลจำกกำรวัดผลและกำรประเมินผล
กำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียน
การดาเนินงาน
วิ ท ยำลั ย บริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำด ำเนิ น กำรให้ ค รู ทุ ก คนวั ด ผลและ
ประเมินผลตำมสภำพจริงของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยและเหมำะสม
และนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน โดยมีโครงกำรประเมินผลตำมสภำพจริง โครงกำรวัดแวว
โครงกำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพ
ผลการดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำมี ค รูที่ น ำผลจำกกำรวั ด ผลและกำร
ประเมินผลกำรเรียนตำมสภำพจริงไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนทุกคนทุกรำยวิชำ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 4
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุก คน
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป
การดาเนินงาน

๓๐

วิทยำลั ยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ มีกำร
นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูทุก คนเพื่อเป็นข้อมูลในกำรแก้ไขปัญหำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดย
แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะ
อำชีพ และบูรณำกำรคุณธรรมจริยธรรม และกำกับให้มีกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลใน
กำรแก้ไขปัญหำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 5
สถำนศึกษำส่ งเสริม สนับ สนุน กำกับดูแลให้ ครูทุกคนแก้ไขปัญหำ พัฒ นำกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจัย อย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ซึ่งประกอบด้วย
(1) กำรระบุปัญหำ
(2) กำรระบุวัตถุประสงค์
(3) วิธีกำรดำเนินงำน
(4) กำรเก็บข้อมูล
(5) กำรวิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลเพื่อนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำหรือกำรวิจัย ไปใช้ประโยชน์
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ค รู แ ก้ ไขปั ญ หำ
พัฒ นำกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำโดยกำรศึกษำหรือกำรวิจั ย 5 บท โดยมีโครงกำรอบรมวิจัยในชั้นเรียน
โครงกำรจัดทำผลงำนวิจัย
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรให้ครูทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียน
ในรูปแบบ 5 บท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทุกรำยวิชำ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
ครูทุกคนมีผลงำนกำรวิจัยในชั้นเรียนครบทุกรำยวิชำ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัยของครูเพิ่มขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูศึกษำ สำรวจข้อมูลควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำ
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2. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำตำมข้อ 1 จำก
เอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้หรือพัฒนำร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนสื่อกำรสอนและกำกับดูแลให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
4. สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้มีกำรติดตำมดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นำผลไปปรับปรุงแก้ไขรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำ
5. สถำนศึกษำมีรำยวิชำหรือกลุ่มวิชำที่พัฒนำตำมประเด็นกำรประเมิน ข้อ 1-4 ไม่เกิน 3 ปี
ครบทุกสำขำงำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำ จัดให้มีก ำรพัฒนำหลักสูตร รำยวิชำ หรือ
กลุ่มวิชำโดยร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หน่วยงำน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริม สนันสนุนสื่อกำร
สอนและกำกับให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำที่พัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีกำรติดตำม
ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล โดยมีโครงกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร โครงกำร
สำรวจควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โครงกำรจัดหำสื่อเรียนกำรสอน
ผลการดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุรกิ จ และกำรท่ องเที่ ยวนครรำชสี ม ำมี กำรพั ฒ นำรำยวิช ำหรือ กลุ่ ม วิช ำที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในระดับคุณภาพดีมาก ปฏิบัติตามประเด็น 1-5
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำรำยวิชำตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
ประเด็นการประเมิน 1
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรฐำนกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี โดย
มีกำรกำกับดูแลกำรจัดกำรศึกษำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำ ซึ่งมีหัวหน้ำ
งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี และหัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร ดำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระบบ
ทวิภำคี
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิก ำร เรื่องมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภ ำคี คิดเป็น ร้อยละ 58.56 ของ
จานวนผู้เรียนทั้งหมด
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ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 2
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้ เรียนได้ฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพในสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนที่สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียน โดยให้มีครูนิเทศไปนิเทศผู้เรียนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิ จ และกำรท่ องเที่ ยวนครรำชสี มำมี ก ำรด ำเนิ น งำนโดยคั ดเลื อ กสถำน
ประกอบกำร หน่วยงำนและทำควำมร่วมมือในกำรส่งผู้เรียนเข้ำฝึกประสบกำรณ์ทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับ
สำขำงำนที่ เรีย น จั ด ให้ มี กำรปฐมนิ เทศก่ อนกำรฝึ ก ประสบกำรณ์ พ ร้อมมี คู่ มื อกำรฝึ ก ประสบกำรณ์ มี
คณะกรรมกำรนิเทศติดตำมกำรฝึกและประเมินผลร่วมกับสถำนประกอบกำร ภำยใต้โครงกำรปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษำฝึกงำน ฝึกอำชีพ โครงกำรควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร
ผลการดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิจ และกำรท่ องเที่ ยวนครรำชสี มำดำเนิ นงำนโดยคณะกรรมกำรนิเทศ
นักเรียนนักศึกษำฝึกงำน ซึ่งจัดให้มีการนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย 3 ครั้ง สัมมนาการฝึกงาน 1 ครั้ง
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 3
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ผู้เรียนทุกคนทำโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่
สอดคล้องกับสำขำงำนที่เรียนเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่มตำมควำมเหมำะสม โดยผลงำนที่เกิดขึ้นสำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนโครงกำรทั้งหมด
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรโดยมีแผนงำนที่นำสู่มำตรฐำน
คุณภำพคือ จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้ นกำรฝึกทักษะวิชำชีพ ให้ ผู้เรียนทุกคนทำโครงกำรพัฒ นำ
ทักษะวิชำชีพที่สอดคล้องกับสำขำงำน
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีโครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพที่สำมำรถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 100 ของจานวนโครงการทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 4
สถำนศึกษำจัดให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำกำหนด โดยมีผู้เรี ยนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินครบถ้วน สมบูรณ์ จำกกำรเข้ำรับกำรประเมินครั้งแรกไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนที่
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รั บกำรประเมิน
มำตรฐำนวิชำชีพ โดยมีคณะกรรมกำรจัดกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพทุกสำขำงำน ภำยใต้โครงกำรทดสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพ จัดประมวลผลและรวบรวมข้อมูลโดยงำนวัดผลและประมวลผล
ผลการดาเนินงาน
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วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีผู้เรียนที่เข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
กำหนด ดังนี้
ระดับ ปวช. ร้อยละ 100
ระดับ ปวส. ร้อยละ 100
รวม ปวช./ปวส. คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 5
สถำนศึกษำส่ งเสริม สนั บสนุน กำกับดูแลให้ ผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ ยกย่อง
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีแผนงำนดำเนินกำรให้ผู้เรียนได้รับกำรยก
ย่ องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม จำกบุ ค คลหรือหน่ว ยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำนักเรียนนักศึกษำสู่รำงวัลเกียรติยศ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีผู้เรียนได้รับรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ
ยกย่องควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณธรรม จริยธรรม จำกบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก
ร้อยละ 20.57 ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคีได้ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิ
ภำคี และให้ผู้เรียนได้รับกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินมำตรฐำน
วิช ำชีพ ที่ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำกำหนด โดยมีผู้เรียนผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
วิชำชีพคิดเป็นร้อยละ 100
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเด็นการประเมิน 1
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์
ส่ งเสริ มกำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหำกษั ต ริย์ท รงเป็ น ประมุ ข และทะนุ บ ำรุงศำสนำ
ศิล ปวั ฒ นธรรม ไม่น้ อยกว่ำ 5 กิ จ กรรม และก ำกับ ดู แลให้ ผู้ เรียนแต่ ล ะคนเข้ ำร่ว มกิจ กรรมไม่ น้ อ ยกว่ ำ
1 กิจกรรม
การดาเนินงาน
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วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำด ำเนิ น กำรให้ ผู้ เรีย นทุ ก คนเข้ ำร่ว ม
โครงกำรปลู ก ป่ ำ ถวำยสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ต์ พระบรมรำชิ นี น ำถ 84 พรรษำ โครงกำรส่ ง เสริ ม
พระพุทธศำสนำวันอำสำฬหบูชำและวันเข้ำพรรษำ โครงกำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ เป็ น ประมุข โครงกำรวันไหว้ครู โครงกำรวันแม่แห่ งชำติ โครงกำรอบรมศีลธรรมและ
วัฒ นธรรมของพระธรรมฑู ต โครงกำรท ำดี ถวำยพ่ อหลวง โครงกำรวัน มำฆบูช ำ มี กำรประเมิ น ผลกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษั ต ริ ย์ ส่ งเสริ ม กำรปกครองระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริย์ ท รงเป็ น ประมุ ข และ
ทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จานวน 11 โครงการ มีผู้เรียนเข้ำร่วมทุกโครงกำร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 2
สถำนศึกษำส่งเสริม สนั บสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ
5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำดำเนินกำรให้ผู้เรียนเข้ำร่วมโครงกำรปลูก
ป่ำถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ 84 พรรษำ โครงกำรส่งเสริมกำรดำรงตนตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพีย งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงกำรกิจกรรมเดย์แคมป์ลูกเสือวิสำมัญ โครงกำรเดิน
ทำงไกลอยู่ค่ำยพักแรม กิจกรรม Big Cleaning Day มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยงำน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุ ร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำมี ก ำรจั ด กิ จ กรรมด้ ำนกำรอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมจำนวน 5 โครงกำร มีผู้เรียนเข้ำร่วมทุกโครงกำร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 3
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ
5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน
วิทยำลั ยบริ ห ำรธุร กิจ และกำรท่องเที่ยวนครรำชสี มำดำเนินกำรให้ ผู้เรียนเข้ำร่ว มโครงกำร
ส่งเสริมด้ำนกีฬำและนันทนำกำร โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรม โครงกำรกิจกรรมเดย์แค้มป์ลูกเสือ
วิส ำมัญ โครงกำรเดิน ทำงไกลอยู่ ค่ำยพักแรม โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษในชีวิตจริงสู่อำเซียน มีกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำมี ก ำรจั ด กิ จกรรมด้ ำนกำรกี ฬ ำและ
นันทนำกำร จำนวน 5 โครงกำร มีผู้เรียนเข้ำร่วมทุกโครงกำร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
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ประเด็นการประเมิน 4
สถำนศึก ษำส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี กำรจัดกิ จกรรมด้ ำนกำรส่ งเสริม ด้ ำนกำรดำรงตนตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิ จ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำมี ก ำรด ำเนิ น กำรให้ ผู้ เรีย นเข้ ำร่ ว ม
โครงกำรปลูกป่ำถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ 84 พรรษำ โครงกำรปลูกผักปลอด
สำรพิษ มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร โดยกลุ่มงำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และงำน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมด้ำนกำร
ดำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 5 โครงกำร มีผู้เรียนเข้ำร่วมทุกโครงกำร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
ประเด็นการประเมิน 5
สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
ในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรมและกำกับดูแลให้
ผู้เรียนแต่ละคนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 1 กิจกรรม
การดาเนินงาน
วิทยำลั ยบริ ห ำรธุร กิจ และกำรท่องเที่ยวนครรำชสี มำดำเนินกำรให้ ผู้เรียนเข้ำร่ว มโครงกำร
ประชุม วิช ำกำรองค์ก ำรนั กวิ ช ำชีพ ในอนำคตแห่ งประเทศไทย โครงกำรแข่ งขัน กีฬ ำสี ภ ำยใน โครงกำร
ประเมินองค์กำรนักวิชำชีพฯ โครงกำรเตรียมควำมพร้อมลูกเสือวิสำมัญ มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร โดยงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำส่งเสริม สนับสนุน ให้ ผู้เรียนใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทำงำนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรบริกำรวิชำกำร วิชำชีพหรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม
จำนวน 7 โครงกำร มีผู้เรียนเข้ำร่วมทุกโครงกำร
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต และ
ทักษะวิชำชีพ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ควรจัดสรรงบประมำณในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นเพิ่มเติม

๓๖

มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณ ภาพภายในและดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการคุณภาพภายใน
ประเด็นการประเมิน
1. สถำนศึกษำมีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึ กษำและจัดทำแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมของครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้เรียน ชุมชน สถำนประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
2. สถำนศึกษำได้ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. สถำนศึกษำได้จั ดให้ มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณ ภำพกำรศึกษำและจัดให้ มีกำรประเมิน
คุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4. สถำนศึกษำได้จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน
5. สถำนศึ ก ษำได้จั ด ให้ มี ก ำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ กษำอย่ ำงต่ อ เนื่ อ งจำกผลกำรประเมิ น
คุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
การดาเนินงาน
วิทยำลัยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสีมำมีระบบกลไกในกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วยระบบพัฒนำคุณภำพ ระบบกำรติดตำมคุณภำพ กระบวนกำร
กำรจัดกำรประกันคุณภำพ โดยได้กำหนดระเบียบ วิธีกำร ขั้นตอน บุคลำกร งบประมำณ และระยะเวลำกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน เช่น นโยบำยและแผนงำนประกันคุณภำพ คณะบุคคล หรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กำรทำงำนประกัน คุณภำพ คู่มือกำรประกันคุณภำพ มำตรฐำน และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ตลอดจน
ประเมินผลลัพธ์ และกำรนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่จะส่งผลให้ผู้เรียน และผู้จบ
กำรศึกษำมีคุณภำพ มีกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยในต่อกรรมกำรสถำนศึกษำ รวมทั้งสำธำรณชน
มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น มำใช้ ในกำรพั ฒ นำกำรบริ ห ำรให้ ไ ด้ ม ำตรฐำน จั ด ท ำแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพของ
สถำนศึกษำ โดยมีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่พัฒ นำขึ้น มีกำรปฏิบัติที่ดี หรือกำรเป็น
แหล่งอ้ำงอิงของสถำนศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
วิทยำลั ยบริหำรธุรกิจและกำรท่องเที่ยวนครรำชสี มำ มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ จัดทำแผนพัฒนำสถำนศึกษำในระยะต่ำง ๆ จัดทำนโยบำยและแผนงำนประกันคุณภำพ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรทำงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ จัดทำคู่มือประกันคุณภำพ
จัดทำมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ จัดทำแผนกำกับติดตำม จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
กำรดำเนินงำนกิจกรรม โครงกำร ได้ดำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA มีคู่มือและแผนกำรประกันคุณภำพ
มีหลักฐำน หรือรำยงำนแสดงผลกำรตรวจสอบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในประจำปี มีกำรนำผลกำร
ตรวจสอบประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในประจ ำปี ร วมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะมำใช้ พั ฒ นำปรั บ ปรุ ง กำรบริ ห ำร มี
เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ มีกำรรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยในต่อกรรมกำร
สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
 ผ่ำน
 ไม่ผ่ำน

๓๗

สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (5 คะแนน)
 ดี (4 คะแนน)
 พอใช้ (3 คะแนน)
 ต้องปรับปรุง (2 คะแนน)
 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (1 คะแนน)
จุดเด่น
มีระบบกำรประกันคุณภำพที่ต่อเนื่อง และสำมำรถนำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร
จุดที่ควรพัฒนา
กำรเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรบ่อยครั้ง ทำให้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลมีควำม
คลำดเคลื่อนและขำดควำมเสถียรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชื้ที่มีการพัฒนา
ประเด็นการประเมิน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำเทียบกับจำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีกำรประเมิน
การดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริ ห ำรธุร กิจ และกำรท่ อ งเที่ ย วนครรำชสี ม ำมีก ำรดำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนกำร
อำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 จำนวน 4
มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ และแสดงถึงคุณภำพของกำรดำเนินงำนในแต่ละตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
วิท ยำลั ย บริห ำรธุร กิจ และกำรท่ องเที่ ยวนครรำชสี ม ำมีแ ผนงำนที่ ด ำเนิ น กำรเพื่ อ น ำไปสู่
มำตรฐำนคุณภำพคือ โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพและระบบกำรจัดเก็บเอกสำรกำรประกัน โครงกำรนิเทศติดตำมงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ
ผลการประเมินตามประเด็นการประเมิน
ให้เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ ทศนิยมสองตำแหน่งไม่ปัดเศษ โดยกำหนดผลกำรประเมินตั้งแต่
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เทียบได้ค่ำคะแนน 5.00
ร้อยละ = จำนวนตัวบ่งชี้ที่มีกำรพัฒนำ X 100
จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดที่มีกำรประเมิน
= 11 X 100
13
= 84.61
ค่าคะแนน = ร้อยละจำกประเด็นกำรประเมิน X 5
80
สรุประดับคุณภาพของตัวบ่งชี้
 ดีมำก (4.51-5.00)  ดี (3.51-4.50)  พอใช้ (2.51-3.50)
 ต้องปรับปรุง (1.51-2.50)  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (0.00-1.50)

๓๘

จุดเด่น
มีระบบกำรประกันคุณภำพที่ต่อเนื่อง และสำมำรถนำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำร
จุดที่ควรพัฒนา
ระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงๆ
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ ได้ เพื่อเป็นกำรรองรับกำรประเมิน
คุณภำพจำกหน่วยงำนภำยนอก
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อคุณภำพของผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

เปรียบเทียบการพัฒนา
2558
2559
2560
1
5
ต้
อง
ดีมำก

ปรับปรุง
เร่งด่วน
1
ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน

พัฒนา/
ไม่พัฒนา

ไม่
พัฒนำ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจำนวนผู้
เข้ำเรียน

-

2
ต้อง
ปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำคุณภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรตำมนโยบำย
สำคัญของหน่วยงำนต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
บุคลำกร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน

-

-

5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก

พัฒนำ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำคำร
สถำนที่ ด้ำนครุภณ
ั ฑ์ และด้ำนฐำนข้อมูล
สำรสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภำพในกำรประสำนควำมร่วมมือเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำย
วิชำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภำพในกำรพัฒนำรำยวิชำหรือกลุ่ม
วิชำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ

5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
4
ดี
5
ดีมำก

-

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภำพในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพ

-

5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก

พัฒนำ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภำพในกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก
5
ดีมำก

-

-

ไม่
พัฒนำ

พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ

พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ
พัฒนำ

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

๓๙

ตอนที่ 4
สรุปผลและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน
ระดับ
ค่าคะแนน
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา

1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน

1

มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางสถานศึกษาคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

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 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพ

5

ดีมาก

5

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้าน
ครุภัณฑ์ และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีการพัฒนา

๔๐

4.1.1 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
4.1.2 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
4.1.3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
4.1.4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
4.1.5 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน”

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

12
2

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

4.2 สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
4.2.1 จุดเด่น
4.๒.๑.1 สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ซึ่งครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มี
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุก รายวิชา และจัดระบบการฝึกงานอย่างมีคุณ ภาพ จึงเป็นผลให้ ภาครัฐ
เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนในระดับดีมาก บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนรวมในการจัดทาแผนการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
4.๒.1.2 บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถ
ดาเนินตามแผนและพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ได้
และมีการจัดระบบดูแลผู้เรียนผ่านเครือข่ายครูที่
ปรึกษาและผู้ปกครองเป็นอย่างดี รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาสถานศึกษา
4.๒.1.๓ ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาได้บริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
4.๒.1.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเกิดผลดีต่อจิตพิสัยของผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตสานึกด้านการ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จิตสานึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันอังคาร
4.๒.1.๕ สถานศึกษาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา
ตั้งแต่การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี แผนการดาเนินการประกันคุณภาพ จัดทารายงานการประเมินตนเอง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
4.2.2 จุดที่ควรพัฒนา
4.2.2.1 การจัดทาแผนป้องกันการลาออกกลางคัน เพื่อให้ยอดผู้เรียนได้สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
4.2.๒.2 สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
4.2.2.3 สถานศึกษาไม่ควรเปลี่ ยนหน้ าที่ความรับ ผิ ดชอบของบุ คลากรบ่อยครั้ง ทาให้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและขาดความเสถียรในการปฏิบัติหน้าที่
4.2.3 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
เพื่ อให้ การพั ฒ นาการจั ดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาได้กาหนดการพัฒนา

๔๑

สถานศึกษาในอนาคต โดยกาหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ในรูปแบบของโครงการ
กิจกรรม พอสรุป ได้ดังนี้
4.2.3.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
1) โครงการประเมินสัมมนาการบริหารงานของสถานศึกษา
2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
3) โครงการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการ
4) โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
5) โครงการ Road Show
6) โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์
7) โครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
8) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาสถานศึกษา
4.2.3.2 แผนพัฒนาผู้เรียน
1) โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
2) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3) โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมทดสอบ V-net
5) โครงการกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษาและระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
6) โครงการพัฒนาจิต
7) โครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และภัยเอดส์
8) โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตย และรัฐธรรมนูญ
9) โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
10) โครงการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทย และท้องถิ่น
11) โครงการสืบสานงานดนตรี และนาฏศิลป์พื้นบ้าน
12) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ นาวิชาชีพ
4.2.3.3 แผนพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
2) โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี/ทวิศึกษา
3) โครงการสารวจความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อการจัดเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทาแผนจัดการเรียนรู้/แผนฝึกอาชีพตาม
สมรรถนะอาชีพ
5) โครงการจัดทาแผนการเรียนรู้มุ่งสมรรถนะอาชีพ บูรณาการ จริยธรรม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.2.3.4 แผนพัฒนาการจัดทาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทาวิจัยในชั้นเรียนแบบ 5 บท”
2) โครงการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
3) โครงการประกวดงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์/โครงงานอาชีพ
4.2.3.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

๔๒

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

๑

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพและระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓
๔
๕
๖
รวม
เฉลี่ย
มำตรฐำนที่
๑
1
1
2
1
๒
5
5
5
5
5
5
30
5
๓
5
5
5
5
20
5
๔
5
5
10
5
รวม
62
4.00
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๑.๑ ระดับตัวบ่งชี้
๑.๑.๑ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดีมาก”
จานวน 12 ตัวบ่งชี้
๑.๑.๒ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ดี”
จานวน - ตัวบ่งชี้
๑.๑.๓ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”
จานวน - ตัวบ่งชี้
๑.๑.๔ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง”
จานวน - ตัวบ่งชี้
๑.๑.๕ ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” จานวน 2 ตัวบ่งชี้
๑.๒ จุดเด่น
๑.๒.๑ สถานศึกษาเป็นสถานศึก ษาเฉพาะทางมีการพัฒ นาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ซึ่งครูผู้ สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่ มีคุณ ภาพ มีการจัดท า
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิช า และจั ดระบบการฝึ ก งานอย่ างมี คุ ณ ภาพ จึ งเป็ น ผลให้ ภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ ชุ มชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนในระดับดีมาก บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนรวมในการจัดทา
แผนการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
๑.๒.๒ บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันจัดทาแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ สามารถดาเนินตาม
แผนและพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ได้ และมีการจัดระบบดูแลผู้เรียนผ่านเครือข่ายครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
เป็นอย่างดี รวมทั้งวางแผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดผลดี
ต่อการพัฒนาสถานศึกษา
๑.๒.๓ ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สถานศึกษาได้บริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
๑.๒.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมและเกิดผลดีต่อจิตพิสัยของผู้เรียน ได้แก่ การปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จิตสานึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
วันอังคาร
๑.๒.๕ สถานศึกษาได้จัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตั้งแต่การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจาปี แผนการดาเนินการประกันคุณภาพ จัดทารายงานการประเมินตนเองและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

๒
๑.๓ จุดควรพัฒนำ
๑.๓.๑ การจัดทาแผนป้องกันการลาออกกลางคัน เพื่อให้ยอดผู้เรียนได้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพิ่ม
มากขึ้น
๑.๓.๒ สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย
1.3.3 สถานศึกษาไม่ควรเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรบ่อยครั้ง ทาให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีความคลาดเคลื่อนและขาดความเสถียรในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๔ แนวทำงพัฒนำสถำนศึกษำ
๑.๔.1 สถานศึกษาจัดกลไกและมาตรการป้องกัน การออกกลางคันของนักศึกษา เพื่อส่งผลให้มีร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
๑.๔.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิจัย รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
๑.๔.3 จัดวิทยากรให้การพัฒนาบุคลากรและครูในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลนักเรียนที่มีปัญหา
การพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น
๑.๔.4 สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน
อย่างต่อเนื่อง
๑.๔.5 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง

