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ข้อมูลวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทอ่งเที่ยวนครราชสีมา 
 
1.  ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 

Nakhonratchasima  College of  Business  Administration  and  Tourism  
(R – CBAT) 

2.  ท่ีตั้ง        197  ถนนเพชรมาตุคลา  ตําบลมะเริง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
3.  เบอร์โทรศัพท์       0 – 44220 – 866 – 7   แฟกซ์    0 – 44220 – 866   ต่อ  103 

Website    :   htt : www : rcbat.ac.th 
E – mail    :   plan–rcbat @ hotmail.com 

 

4.  ประวัติและสภาพท่ัวไป 
 

                วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ตั้งอยู่กิโลเมตรท่ี  4  ทางหลวงหมายเลข  
226  (ราชสีมา – จักราช)  เลขท่ี 197  หมู่ท่ี 2  ถนนเพชรมาตุคลา  ตําบลมะเริง  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์   30000    บนท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตําบลมะเริง  ทะเบียนเลขท่ี  
21  เนื้อท่ี  50 ไร่  1  งาน  39  ตารางวา  ทิศตะวันออกติดบริเวณบ้านจัดสรร  ทิศเหนือติดถนนไปตําบล
หนองระเวียง  ทิศตะวันตกติดพ้ืนท่ีการเกษตร  เป็นเขตติดต่อตําบลหัวทะเล  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  ทํานา  ปลูกพืช   เลี้ยงสัตว์  และอาชีพค้าขาย 
 
                          
                วิทยาลัยฯ   ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์  2540   
ชื่อว่า “วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา”  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลกัสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ในระบบปกติ   ทวิภาคี  และเทียบโอนประสบการณ์  รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้กับประชาชนท่ัวไปตามความต้องการของท้องถ่ิน 
  

สัญลักษณ์สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

                                        สีประจําสถานศึกษา :  สีฟ้า – น้ําเงิน 
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5.  ปรัชญา 
 

 ความรู้ดี   มีคุณธรรม  ล้ําเลิศบริการ   สรรค์สร้างสังคม 
 
 
 

6.  วิสัยทัศน์ 
 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นท่ียอมรับของ
สังคมและตลาดแรงงาน   
 

7.  พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    เพ่ือสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 2.  พัฒนาสมรรถนะครู  บุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการปฏิรูประบบราชการและ
ระบบการศึกษายุคใหม่ 

 3.  วิจัย  พัฒนา  สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 4.  ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

8.  หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
              8.1   ระบบปกติและทวิภาค ี
              8.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
                              ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน  1  สาขาวิชา  3  สาขางาน ได้แก ่
          สาขาวิชาพณิชยการ 

1. สาขางานการบัญช ี
2. สาขางานการขาย 
3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เปิดสอน  1 สาขาวิชา  2 สาขางาน ได้แก ่
         สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
               1.   สาขางานการโรงแรม 
   2.   สาขางานการท่องเท่ียว 
             8.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน  5  สาขาวิชา  ได้แก ่

1. สาขาวิชาการบัญช ี
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2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  (ระบบทวิภาคี) 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  เปิดสอน  2  สาขาวิชา  ได้แก่ 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  (ระบบปกติและระบบทวิภาคี) 
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 

             8.1.3  หลักสูตรระยะสั้น 
   � หลักสูตรการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   � หลักสูตรการถ่ายภาพและออกแบบกราฟฟิก 

                                    � หลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

   � หลักสูตรภาษาจีน 2  และวัฒนธรรมจีน 

   � หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 

   � หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

    � หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ดินญี่ปุ่น 

   � หลักสูตรศิลปะการร้อยลูกปัด 

   � หลักสูตรการทําของชําร่วยในโอกาสต่าง ๆ 

   � หลักสูตรเครื่องดื่มสมูทตี้ 

   � หลักสูตรการทําขนมคุ้กก้ี 

   � หลักสูตรนวดไทย 

   � หลักสูตรนวดเท้า 

   � และหลักสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีสนใจ 
 

    8.2    ระบบเทียบโอนประสบการณ ์
            8.2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
         ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน  1  สาขาวิชา  ได้แก ่
   สาขาวิชาพณิชยการ 
         ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   เปิดสอน  1  สาขาวิชา  ได้แก่ 
   สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
                     8.2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
         ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน  5  สาขาวิชา  ได้แก ่
   1.  สาขาวิชาการบัญช ี
   2.  สาขาวิชาการตลาด 
   3.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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   4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   5.  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
            ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   เปิดสอน  2  สาขาวิชา  ได้แก่ 
   1.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 
   2.  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
 

9.  จํานวนนักเรียน  นักศึกษา     380   คน 
            9.1   ปวช.                 227    คน 
            9.2   ปวส.                 153    คน 
 

10.  จํานวนบุคลากร                 56    คน  
            10.1   สายสนับสนุน            26   คน            10.2    สายผู้สอน                30    คน 
                       ฝ่ายบริหาร                5     คน            ข้าราชการครู             13     คน 
                       เจ้าหน้าท่ี                 12    คน            พนักงานราชการ         15     คน 
                       ลูกจ้าง                      9    คน                      ครูจ้างสอน                 2     คน 
 

11.  งบดําเนินการประจําปีงบประมาณ  2554 
 

  งบดําเนินการ 22,328,397.-   บาท 
  

12.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีผลการ
ประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
 
                           ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
                                 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี  1     ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ ด ี
มาตรฐานท่ี  2     หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด ี
มาตรฐานท่ี  3     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด ี
มาตรฐานท่ี  4     การบริการวิชาชีพต่อสังคม ด ี
มาตรฐานท่ี  5     นวัตกรรมและการวิจัย ด ี
มาตรฐานท่ี  6     ภาวะผู้นําและการจัดการ ด ี
มาตรฐานท่ี  7     มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ด ี

ผลการประเมิน ด ี



 
 

 

5 

 
 
 
13.  จุดเด่นของสถานศึกษา 

1. เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการทุกปี  ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกสาขาวิชา  ได้ฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริงทุกสาขาวิชา 

2.  สามารถจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตา พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2550 (มาตรา 8)  
ได้ทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการสามารถดําเนินการได้อย่างมี
คุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน  ในสาขางานการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2543 

3.  มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  และได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัดระดับ ดีมาก  ต่อเนื่อง  2  ปี 
 

14.  จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดทําผลงานทางวิชาการท่ีเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สรา้งสรรค์   
และงานวิจัย ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกระดับ 

2. จัดอบรมครูท่ีปรึกษาและผู้เรียนให้ใช้โปรแกรม  RMS 2007  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ 
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

3. พัฒนาและให้ความรู้เก่ียวกับระบบ MIS แก่ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ 
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  

15.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 1.  จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  ให้เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา 
อ่ืน ๆ ได้ 
 2.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 
 3.  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางวิชาชีพเพ่ือให้บริการแก่ชุมชน
และสังคมในทุกสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นท่ียอมรับของสังคมทุกระดับ 
 4.  ยกระดับคุณภาพบุคลากรให้เป็น “ครูมืออาชีพ”  ในทุกสาขาวิชา 
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ตอนที่  2 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 

 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา  รอบสาม    จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    สรุปว่า  ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าคะแนน  81.38  
เม่ือพิจารณาผลประเมินในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ / มาตรการส่งเสริมมีคะแนนผลการประเมินสูงสุดคือ 9.00 
(คิดเป็นร้อยละ  90)    และกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานมีคะแนนผลการประเมินคือ 54.38  (คิดเป็นร้อยละ  77.69)   
ดังแสดงในตาราง 
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ตอนที่  3 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                           
 

 3.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
 

        วิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 3  กุมภาพันธ์  2540   
ชื่อว่า “วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ในระบบปกติ  ทวิภาคี  และเทียบโอนประสบการณ์ นอกจากนั้นยังได้เปิดสอนใน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนท่ัวไปตามความต้องการของท้องถ่ิน 
 

 3.1.2 ขนาดและท่ีตั้ง 
        วิทยาลัยบริหารธรุกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมาตั้งอยู่กิโลเมตรท่ี 4 ทางหลวง  หมายเลข  
226 (ราชสีมา – จักราช)  เลขท่ี  197  หมู่ 2  ถนนเพชรมาตุคลา  ตําบลมะเริง  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000  บนท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตําบลมะเริงทะเบียน  เลขท่ี 21  
เนื้อท่ีประมาณ 5 ไร่  1  งาน  39  ตารางวา  ทิศตะวันออกติดบริเวณบ้านจัดสรร  ทิศเหนือติดศูนย์
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นทางไปสู่ถนนเพชรมาตุคลา      ทิศใต้ติดถนนไป
ตําบลหนองระเวียง  ทิศตะวันตกติดพ้ืนท่ีการเกษตร  เป็นเขตติดต่อตําบลหัวทะเล  
 

 3.1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม  
        เศรษฐกิจของชุมชน  มีโครงสร้างท่ีสําคัญ  ได้แก่  ภาคการเกษตร  ภาคการค้าส่งค้าปลีก    
และอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจท่ีสําคัญข้ึนกับภาคการเกษตร  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ทํานา  ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  และอาชีพค้าขาย 
 

 3.1.4 งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น   22,328,397.-   บาท  รายละเอียดในตารางท่ี 1 
                                                    ตารางท่ี 1 
                             งบดําเนินการ   งบประมาณประจําปีการศึกษา  2554 

 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  งบบุคลากร  (เงินเดือน ,เงินประจําตําแหน่ง ,เงินวิทยฐานะ ,คา่จ้างลูกจ้างประจํา)    11,688,259.00 
2.  งบดําเนินงาน  
     2.1  งบดําเนินงาน   5,784,463.00 
     2.2  ค่าสาธารณูปโภค     408,388.00 
3.  งบเรียนฟรี 15 ปี  2,715,219.00 
4.  งบรายจ่ายอ่ืน ๆ   
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     4.1  โครงการ Fix  it  Center  1,178,179.00 
     4.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่     89,970.00 
     4.3  โครงการสร้างอาชีพเพ่ือชุมชน/วิชาชีพระยะสั้น   463,919.00 

รวมงบดําเนินการท้ังสิ้น   22,328,397.00 

3.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2546  รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา  มีดังนี ้
 
             จํานวนผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2554   ดังแสดงใน
ตารางท่ี  2   ถึงตารางท่ี  5  
 

ตารางท่ี  2   จํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับช้ัน  หลักสูตร  เพศ 
 

 หลักสูตร 
รวม 

ระดับช้ัน 
ปกติ   + ทวิภาคี เทียบโอนฯ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ท้ังหมด 

ปวช .1 117 25 - - 117 25 142 
ปวช .2 8 17 - - 8 17 25 
ปวช .3 11 49 - - 11 49 60 

รวมระดับ ปวช.   136 91 - - 136 91 227 
ปวส .1 24 44 - 7 24 51 75 
ปวส .2 10 62 1 5 11 67 78 

รวมระดับ ปวส. 34 106 1 12 35 118 153 

รวมท้ังหมด 170 197 1 12 171 209 380 

 

                           ข้อมูล  ณ  วันท่ี  14 มีนาคม 2555 
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ตารางท่ี  3  จํานวนผู้เรียนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  จําแนกตามหลักสูตร วิชา  เพศ   
 

รุ่นท่ี/ปี หลักสูตร วิชา 
จํานวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
2554 ระยะสั้น ภาษาจีน 1 8 22 30 

  ภาษาจีน 2 8 20 28 
  ภาษาจีนเบื้องต้น 17 46 63 
  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 15 37 52 
  เบเกอรี่ 11 48 59 
  การนวดฝ่าเท้า - 30 30 
  ความรู้เก่ียวกับอาหารและเครื่องดื่ม 15 8 23 
  ศิลปะการให้บริการ 6 17 23 

รวม 80 228 308 
 
 

ตารางท่ี 4   จํานวนผู้บริหารและครูจําแนกตามสถานภาพ เพศ  วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง 
 

 
ผู้บริหาร/แผนกวิชา 

 
จํานวน 
(คน) 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่ง 

 ผู้บริหาร/ครู 

ข้า
รา
ชก

าร
 

พนั
กง
าน

ฯ 

อัต
รา
จ้า
ง 

ชา
ย 

หญ
ิง 

ป.
 เอ

ก 

ป.
 โท

 

ป.
 ต
ร ี

ต่ํา
กว

่า 

คร
 ู

ชํา
นา

ญ
กา
ร 

ชํา
นา

ญ
กา
ร

พิเ
ศษ

 

เช
ี่ยว

ชา
ญ
 

ผูอํ้านวยการและ 
รองผู้อํานวยการ 

5 5 - - 1 4 - 4 1 - - - 5 - 

แผนกวิชาการบัญชี 4 1 1 2 - 4 - 1 3 - - - 1 - 
แผนกวิชาการขาย/การตลาด/
การจัดการธุรกิจค้าปลีก 

4 2 2 - 1 3 - 1 3 - - 2 - - 

แผนกวิชาการเลขานุการ 3 2 1 -  3 - 1 2 - - 2 - - 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 1 - - 3 - 3 - - 1 1 - - 
แผนกวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย/์การจัดการทัว่ไป 

3 3  - - 3 - 1 2 - - - 3 - 

แผนกวิชาสามญั 7 2 5 - 2 5 - - 7 - 1 - 1 - 
แผนกวิชาการโรงแรม/ 
การโรงแรมและบริการ 

4 1 3 - 1 3 - 1 3 - - 1 - - 

แผนกวิชาการท่องเที่ยว/ 
การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

2 - 2 - - 2 - - 2 - - - - - 

รวมท้ังหมด 35 18 15 2 5 30 - 12 23 - 2 6 10  
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ตารางท่ี  5  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจําแนกตามงาน สถานภาพ  เพศ  วุฒิการศึกษา 

 

งานตามโครงสร้างบริหารสถานศึกษา 

 
จํานวน 
(คน) 
 
 

สถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา 

ข้า
รา
ชก

าร
 ก
.พ
. 

ลูก
จ้า
งป

ระ
จาํ
 

ลูก
จ้า
งช
ั่วค

รา
ว 

ชา
ย 

หญ
ิ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
กว่

า 
ป.
ตร
 ี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 15           
งานบริหารท่ัวไป,งานประชาสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานบุคลากร, งานอาคารสถานท่ี 9 - - 9 4 5 7 - 2 - - 
งานการเงิน, งานบัญชี 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานพัสด ุ 3 - - 3 1 2 - 1 1 1 - 
งานทะเบียน 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
ฝ่ายวิชาการ 2           
งานพัฒนาหลักสูตรฯ, งานวัดผลฯ, 
งานสื่อการเรยีนการสอน 

1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

งานวิทยบริการและห้องสมดุ, 
งานอาชีวศึกษาและระบบทวิภาค ี

1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2           
งานแผนและงบประมาณ, งานความ
ร่วมมือ,งานส่งเสรมิผลผลิตฯ, งานวิจัยฯ 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,  
งานประกันคุณภาพฯ 

1 - - 1 - 1 - - - 1 - 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 2           
งานกิจกรรมฯ,งานครูท่ีปรึกษา, 
งานปกครอง 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

งานแนะแนวฯ,งานสวัสดิการฯ, 
งานโครงการพิเศษฯ 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

รวมท้ังหมด 21 - - 21 5 16 7 1 9 4 - 
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3.3 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีผลงานได้รับการยกย่องอันเป็นเกียรติ
ประวัติแก่สถานศึกษา   ดังนี้ 

1. นายกฤษดินทร์  ไชยมี  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว  
ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับ ปวส. (สถานศึกษาขนาดเล็ก)  
ประจําปีการศึกษา 2554 

2. นายสันติสุข  เขตนอก  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2  สาขางานการโรงแรม  ได้รับรางวัลชมเชย
ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพ่ือขอรับรางวัลพระราชทาน 
ประจําปีการศึกษา 2554 

3. นายสันติสุข  เขตนอก  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขางานการโรงแรม  ได้รับรางวัลเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ  สาขาการศึกษาและวิชาการ  ประจําปีการศึกษา 2554 

4. นายกฤษดินทร์  ไชยมี  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวชิาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 
นางสาวนัญชลีรัตน์  ไชยโคตร  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ  
นางสาวพรพรรณ  ปัญจภักดี  นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 สาขางานการบัญชี              
ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่า   มีความประพฤติดีงามจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

5. นายกฤษดินทร์  ไชยมี  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว  
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรมจากสํานักนายกรัฐมนตรี 

6. นางสาวกาญจนา  พลจังหรีด  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1  สาขาวิชาการบัญชี  ได้รับรางวัล
เยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดนครราชสีมาจากเทศบาลนครนครราชสีมา 

7. นางสาวปราง แย้มประโคน  และนางสาวสมหญิง  ยอดสง่า   นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 
สาขางานการบัญช ี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  จากการแข่งขันการทําบัญชีด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ระดับอาชีวศึกษา  ครั้งท่ี 2  ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

8. นางสาวนัฏฐิกา  ทองภูบาล  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3  สาขางานการบัญชี  ได้รับคัดเลือก
เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับ ปวช. (สถานศึกษาขนาดเล็ก)   

  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ  ประจําปีการศึกษา 2553 
9. นางสาวชนัดดา  จงท่องกลาง  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. 2  สาขาวิชาการบัญชี  ได้รับรางวัล

ชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ  ประจําปีการศึกษา 2553 

10. สถานศึกษาได้รับรางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพดีเด่น  ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก   



 
 

 

13 

11. สถานศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก   

12. นายวิชิต  โถมกระโทก   นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3    สาขางานการโรงแรม    ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “การผสมเครื่องดื่ม”   ในงานประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ   ครั้งท่ี 20  
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 
 

13. นายวิชิต  โถมกระโทก   นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.3    สาขางานการโรงแรม    ได้รับรางวัล 
  ชนะเลิศอันดับ 1ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “การผสมเครื่องดื่ม”   ในงานประชุมวิชาการ 
   องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกฉียงเหนือ  
  ณ  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 

14. นางสาวพรรณทิพย์  ช่องตะขบ  และนางสาวพนิดา ศรีประเสริฐ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1  
  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชา 

  พ้ืนฐานสามัญงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษา 
  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 

นางสาวศิรินภา  ขุนเวียงจันทร์  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. 1  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเท่ียวได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา  ณ  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 

           15. นางสาวพรธิภา  ชื่นนอก  และนางสาวกาญจนา  พลจังหรีด  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3  
สาขางานการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช. งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ณ  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 

              16.นายกฤษดินทร์  ไชยมี   และนางสาวอุมาพร  ทองศรีมะดัน  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส.  1 
     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  1   ในการแข่งขันตอบ 
     ปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ไทย  ระดับ ปวส.    งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต 
     แห่งประเทศไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ณ  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 

 

3.4  เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
    เป้าหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    ประจําป ี
การศึกษา 2554   ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   มีดังนี ้
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ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 

1.  การบริหารจัดการสถานศึกษา  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
2.  การพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
3.  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
     การสอน   

พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้มีสมรรถนะ 

4.  การวิจัยและพัฒนาผลงานโครงงานทางวิชาชีพ   
    สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย 

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้รับการเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ 

5.  การบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน 
    และสังคม 

ประชาชนได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่าง
ท่ัวถึงและเสมอภาค 

6.  การจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้   ผู้เรียนมีทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
7.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
8.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัด 
    การศึกษา                                              

ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถ่ิน 

 
3.5  เป้าหมายความสําเร็จและการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง   
 เป้าหมายความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีการศึกษา  
2554  ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   มีดังนี ้
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 

  1  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน  
    ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

1. ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครู 
    และบุคลากร ภายในสถานศึกษา 
2. สามารถนําแนวทางการพัฒนาไปปฏิบัติได้ 

2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                                      1. นักเรียนนักศึกษา รักสถาบันมากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสมํ่าเสมอ 

3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด     นักศึกษาลดความเสี่ยงด้านยาเสพติด 100 % 
4.  ความเสี่ยงด้านสังคม  เชน่  การตั้งครรภ ์
    ก่อนวัยอันควร         

1. ลดความเสี่ยงด้านสังคม 
2. นักศึกษาเข้าเรียนสมํ่าเสมอ 

5.  ความเสี่ยงด้านการพนันและการม่ัวสุม   
 

1. นักเรียนนักศึกษาส่วนมากออกกําลังกาย  
    สมํ่าเสมอ 
2. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตอนที่  4 
                                การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 

4.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

 ปรัชญา     ความรู้ดี   มีคุณธรรม  ล้ําเลิศบริการ   สรรค์สร้างสังคม 
 
 วิสัยทัศน ์  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นท่ี
ยอมรับของสังคมและตลาดแรงงาน   
 
 พันธกิจ   

1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    เพ่ือสนองความต้องการ 
     ของตลาดแรงงาน 

  2.  พัฒนาสมรรถนะครู  บุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการปฏิรูประบบราชการ 
       และระบบการศึกษายุคใหม่ 
  3.  วิจัย  พัฒนา  สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
  4.  ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 เป้าหมาย   
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
3. พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีสมรรถนะ 
4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน ์
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
6. ผู้เรียนมีทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
7. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
8. ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถ่ิน 

 

4.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 เพ่ือให้การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
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ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษา   พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1. จัดและพัฒนางานให้เป็นไป
ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
อาชีวศึกษา 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 
5.  ส่งเสริมการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
และการให้บริการ 
6.  เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญ
กําลังใจ 

2. การพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเสมอภาค 
 
 
 
 

1.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
2. ขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
การสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การพัฒนาหลักสูตรและ 
    การจัดการเรียนการสอน   

พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให้มี
สมรรถนะ 
 
 
 
 
 

1. สร้างมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะ 
2.  จัดการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานตามสาขาวิชาชีพ 
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ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4. การวิจัยและพัฒนาผลงาน 
    โครงงานทางวิชาชีพ 
    สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ 
    งานวิจัย 

มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่ง
ได้รับการเผยแพร่และใช้
ประโยชน ์

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างงานวิจัย 
สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
2.  ส่ ง เสริมการนําองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
และการเรี ยนการสอน  และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

5. การบริการทางวิชาการวิชาชีพ 
    แก่ชุมชนและสังคม 

ประชาชนได้รับการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและ
เสมอภาค 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร จั ด
กา ร ศึกษาและการฝึ กอบรม
วิชาชีพด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ท้ังในระบบและนอกระบบ 

6. การจัดหาทรัพยากรและแหล่ง 
    การเรียนรู้   

ผู้เรียนมีทรัพยากรและแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 
 
 
 

1.จัดหาทรัพยากรท่ีจําเป็นต่อการ
เรียนรู ้
2. จัดหาหรือสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ซึ่งสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.  การพัฒนาครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา 

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมให้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมมาใช้ใน
การเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. พัฒนาครูผู้สอนให้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ 

8. การสร้างเครือข่ายความ 
    ร่วมมือในการจัดการศึกษา    

                                         
                                         

                             
  

ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถ่ิน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ 
2. พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ 
3. พัฒนาศูนย์กําลังคน
อาชีวศึกษา 
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4.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง   
 

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

 1. ความเสี่ยงด้านความ 
     ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ 
     บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

1. ลดความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ
บุคลากร ภายในสถานศึกษา 
2. สามารถนําแนวทางการพัฒนา
ไปปฏิบัติได้ 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับความเสี่ยง 
2. จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุม 
3. แนวทางพัฒนาป้องกันและควบคุม 

 2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ  
     วิวาท                                                                                      

1. นักเรียนนักศึกษา รักสถาบัน
มากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมสมํ่าเสมอ 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล 
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียน
นักศึกษาแสดงออก 

 3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    นักศึกษาลดความเสี่ยงด้านยาเสพ
ติด 100% 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับโทษยาเสพติด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง 

 4.  ความเสี่ยงด้านสังคม  เชน่   
     การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร     

1. ลดความเสี่ยงด้านสังคม 
2. นักศึกษาเข้าเรียนสมํ่าเสมอ 

1. ให้ความรู้ภาระการตั้งครรภ์ก่อน
วัยเรียน 
2. ให้ความรัก ความใกล้ชิดแก่
นักเรียนนักศึกษา 
3. ประสานงานกับผู้ปกครอง 

 5.  ความเสี่ยงด้านการพนัน 
     และการม่ัวสุม   

1. นักเรียนนักศึกษาส่วนมากออก
กําลังกายสมํ่าเสมอ 
2. นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. โทษและภัยจากการเล่นพนัน 
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรม
เสริม 
3. ให้พบครูท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

 
4.4  ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วม
ทํา  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงาน   ดังนี ้  
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4.5  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
1. ควรกําหนดโครงการ/กิจกรรมผู้สําเร็จการศึกษาได้
งานทําหรือประกอบอาชีพ 

1. โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

2. ควรจัดหางบประมาณสนับสนุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อ นวัตกรรม และ
งานวิจัย 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  
1. สร้างกระบวนการรับนักศึกษาเข้าเรียนให้ตรงกับ
ความสนใจ ความถนัดในสาขาวิชาท่ีต้องการเรียน 
เห็นคุณค่าในงานอาชีพท่ีจะต้องออกไปประกอบอาชีพ
หลังจบการศึกษา 

1. โครงการสมรรถนะนักศึกษาวิชาการโรงแรมและ
บริการ 
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและบุคลิกภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
3. โครงการจัดประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ 
4. โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษาต่อ 

2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างธุรกิจจาก
ผลงาน ประกอบเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป 

1. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

3.  ปรับปรุงระบบการเก็บ/รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ของการพัฒนาบุคลากรให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

1. โครงการปรับปรุงระบบอินทราเน็ต 

4.  ทําการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เผยแพร่นําไปใช้ต่อไป 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

5.  นําระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดําเนินการ
ภายในประเภทวิชา/สาขาวิชา 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 
2. โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทํา 
SAR ของสถานศึกษา  

6.  การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการปรับปรุงระบบอินทราเน็ต 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
1.  สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณให้นักศึกษาระดับ 
ปวส. ได้จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ชิ้นงาน 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.  ควรสร้างความตระหนักให้ทุกแผนกวิชาได้ 1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 
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ดําเนินการตามระบบกลไกของการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3.  ควรสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรภายใน
สถานศึกษา สามารถสรุปผลงานรายงานข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง  และอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
1.  สร้างความตระหนักให้ทุกแผนกวิชาได้ใช้ระบบ
กลไกของการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 
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ตอนที่  5 
การดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานท่ี  1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาวิชาชีพ 
ข้อกําหนดท่ี  1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ี 
                        เปลี่ยนแปลง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตามช้ันปี 
 

วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท ่องเท่ียวนครราชสีมา  จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนตามหลักสูตร
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง มีการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  มีการประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงานวัดผลและ
ประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ   งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิเคราะหข้์อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ   
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ ผู้สอนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมท่ีเน้นการสร้างผู้เรียนให้คิดเป็น ทําได้ ใช้เหตุผลแก้ปัญหา  อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต   มีแผนงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน   และจัดครูท่ี
ปรึกษาสําหรับให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้เหมาะสมทุกระดับชั้น  และผู้เรียนได้เรียนตามสาขาวิชาท่ีตรง
ตามความถนัดและความต้องการ 
  

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตามชั้นปี  จํานวน  331  คน จากผู้เรียน
ท้ังหมด  380   คน     คิดเป็นร้อยละ  87.11  ของผู้เรียนท้ังหมด   ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ด ี 
  
ข้อกําหนดท่ี  1.1  ความรู้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีท่ี 
                        เปลี่ยนแปลง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2 ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
 

วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบ
โอนความรู้หรือประสบการณ์วิชาชีพ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  โดยจัดแผนการเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญพร้อมมีการ



 
 

 

22 

ปฏิบัติจริง  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพตามความเหมาะสม   และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงาน
วัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนนิการ     เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ จัดแผนการเรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม จัดการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเน้นการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะ วิชาชีพ
ตามความเหมาะสมของศักยภาพผู้เรียน  
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ในปีการศึกษา 2554  ไม่มีผู้เรียนขอเทียบโอนผลการเรียนรู ้ 
   

ข้อกําหนดท่ี 1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ให้สามารถนํามา 
                        ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได ้
ตัวบ่งช้ีท่ี  3 ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ 
                        แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
    

วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ได้ดําเนินการให้นักเรียนนักศึกษาได้จัดทํา
ผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานและโครงการวิชาชีพ  โดยประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบตามโครงสร้างหลักสูตร   การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานวัดผล
และประเมินผล ฝ่ายวิชาการ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ     เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีการจัดทําแผนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในหน่วยการ
เรียน  จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เช่น  วชิาโครงการวิชาชีพ  โครงงาน   มีการจัดนิทรรศการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงการประชุมทางวิชาการฯ และมีการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการสอน  
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ร้อยละ  100  มีผลสัมฤทธิ์
อยู่ในระดับ  ดี        
     

ข้อกําหนดท่ี 1.3 ทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน  และ 
                        การสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
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วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ได้ดําเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  จัดอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ   การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า
ร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ     เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  ดําเนินการส่งเสริมผู้เรียนในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ         โดยมีกิจกรรมประกวด
เรียงความ  โต้วาที  ปาฐกถา  สุนทรพจน์  การสัมภาษณ์ผู้สอนเก่ียวกับการจัดกิจกรรม  หรือโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารให้แก่ผู้เรียน      และวิทยาลัยฯ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนท้ังใน 
ระดับ ปวช. และปวส.  ซึ่งสอนโดยชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา 
  

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารด้านการฟัง  การอ่าน   การเขียน  และการสนทนา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ )อังกฤษ ,จีน    (มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  ดี    คิดเป็นร้อยละ  94 
 
ข้อกําหนดท่ี 1.4 ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษาคน้คว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพ 
                       ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษา 
                       ค้นคว้าและปฏิบัติงานวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
    

วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนตามหลักสูตร
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีความรู้และส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถนําไปปฏิบัติงานวิชาชีพได้
จริง  มีการประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ   
 

การดําเนนิการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ   เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ จัดการเรียนการสอนในระบบ E-learning  โครงการส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทํา E-book  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนส่งงานผ่านระบบ e-mail  โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็น e-library     โครงการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศของสถานศึกษา   หรือการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษาวิชาชีพภายในสถานศึกษา    
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สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
  ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานวิชาชีพ   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  ดี    
คิดเป็นร้อยละ   77.65 
   

ข้อกําหนดท่ี 1.5  คุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพการมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม     และ 
                     มนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี

ตัวบ่งช้ีท่ี  6       ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ การมีบุคลิกภาพ 
                     ท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
 
วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    ได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมและส่งเสริม สนับสนุนใหผู้้เรียนมีคุณธรรม   จริยธรรม   ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ    
รวมถึงการมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี   โดยรวบรวมข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมตาม
สภาพจริงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ารอ้ยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  มีการประเมินเจตคติคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา  กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา  กิจกรรมลูกเสือ  
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม  โครงการเทิดพระคุณพ่อแม่  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชา
การโรงแรมและบริการ   
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์
ท่ีดี  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี   คิดเป็นร้อยละ  94.69 
 
ข้อกําหนดท่ี 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ 
                        การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 

วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนตามหลักสูตร
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ  มีการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  มีการ
ประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงานวัดผลและงานทะเบียน  ฝ่ายวิชาการ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละ   
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การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  
โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้เสริมด้านวิชาชีพ  โครงการสอนเสริมตามรายวิชา   โครงการนิเทศการสอน 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์อยู่ในระดบัปรับปรุง  คิดเป็นร้อยละ 37.66 
 
ข้อกําหนดท่ี 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  8 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จ 
                        การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
 
วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  จัดให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนตามหลักสูตร
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ  มีการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  มีการ
ประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงานวัดผลและงานทะเบียน  ฝ่ายวิชาการ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
และค่าร้อยละ   
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง  
โครงการเชิญวิทยากรให้ความรู้เสริมด้านวิชาชีพ  โครงการสอนเสริมตามรายวิชา   โครงการนิเทศการสอน 
   

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้สําเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์อยู่ในระดับดี    คิดเป็นร้อยละ 76.53 
 
ข้อกําหนดท่ี 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  9 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผ่านการประเมิน 
  มาตรฐานวิชาชีพ 
 
วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้ดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในรูป
ของคณะกรรมการ  มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  จัดประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงาน
วัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
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การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ  โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน  การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษา
จังหวัด 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้สําเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับ ดี     คิดเป็นร้อยละ  75 
    
ข้อกําหนดท่ี 1.6 ความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตรสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  10 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีผ่านการ 
                        ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 
วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้ดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในรูป
ของคณะกรรมการ  มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  จัดประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงาน
วัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ การจดัการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ  โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน  การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษา
จังหวัด 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้สําเร็จการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับ ดี     คิดเป็นร้อยละ   94.44 
 
 
  
ข้อกําหนดท่ี 1.7 ความรู้และทักษะในการหางานทํา  การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอิสระ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  11 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทําในสถานประกอบการ  /ประกอบอาชีพอิสระ 
  
                        และศึกษาต่อภายใน  1  ปี 
 
วิธีดําเนินการ  )Awareness( 



 
 

 

27 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้ดําเนินการติดตามผลการได้งานทํา  
ประกอบอาชีพอิสระ   หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี   โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  มีการดําเนินการ
หลากหลายรูปแบบ  อาทิ  การติดตามทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์  การแจ้งข้อมูลเพ่ือนต่อเพ่ือน  และการ
จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า  มีการใช้แบบสํารวจ   ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   โดยงานแนะแนวและสวัสดิการ
การศึกษา  ฝ่ายพัฒนาการศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ  โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา  โครงการศูนย์
กําลังอาชีวศึกษา  โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
            ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําและศึกษาต่อ ร้อยละ 90.78   อยู่ในระดับ  ด ี
  
ข้อกําหนดท่ี 1.8 คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการหรือหน่วยงานพึงพอใจ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  12 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ 
                        ผู้สําเร็จการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้วางแผนการจัดสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อผู้สําเร็จการศึกษา   มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเครื่องมือสํารวจความพึงพอใจ  ๓  
ด้าน  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา  ฝ่ายพัฒนาการศึกษา  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ  โครงการสัมมนาร่วมกับสถาน
ประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการต้องการ  โครงการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 สถานประกอบการมีความพึงพอใจผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์อยู่ในระดับ ด ี
 คือ  4.44 
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ข้อกําหนดท่ี 1.9 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการวางแผนธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  13 ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพ  และมีรายได้ระหว่างเรียน 
 
 
 

วิธีดําเนินการ  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา       ได้จัดให้มีการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึก
ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้เรียน   เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง
และติดตามผลโดยการนิเทศ   ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยแผนกวิชาการตลาด   ศูนย์บ่มเพาะ   ฝ่ายวิชาการ   
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน

คุณภาพคือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นฝึกทักษะการเขียนแผนธุรกิจ โครงการสอนเสริมการประกอบ
อาชีพของผู้เรียน การนิเทศการฝึกประกอบอาชพี   โครงการหารายได้ระหว่างเรียน   โครงการส่งเสริมการหา
รายได้ภายใต้การนิเทศ )ขายตรง(  
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ  ประกอบอาชีพตามแผนธุรกิจ  และมีรายได้ระหว่างเรียนอยู่ในระดับ
ดี    คิดเป็นร้อยละ  69.92 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตามชั้นป ี

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

 

ร้อยละ  87.11 ระดับดี 

2.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการเทียบโอนผล
การเรียนรู(้เทียบกับผู้ยื่นคําร้อง) 
 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 

ไม่มีผู้ขอเทียบโอนฯ - 

3.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา
ใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็น
ระบบ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  ร้อยละ  100 ระดับดี 
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ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

4.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะในการสื่อสาร 
ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน   และการ
สนทนา ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60 
 

ร้อยละ  94 ระดับดี 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความสามารถใช้ความรู้
และเทคโนโลยีท่ีจําเป็นในการศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ร้อยละ  77.65 ระดับดี 

6.   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม   และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีด ี

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ร้อยละ 94.69  ระดับดี 

7.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ร้อยละ  37.66 ระดับปรับปรุง 

8.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ร้อยละ 76.53  ระดับดี 

9. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >74  
- พอใช้ 60-74  
- ปรับปรุง < 60  

ร้อยละ  75 ระดับดี 

10.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาหลักสตูร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีผ่านการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

ร้อยละ  94.44 ระดับดี 

11.  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา
ในสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ 
และศึกษาต่อภายใน 1 ป ี

- ดี >59  
- พอใช้ 50-59  
- ปรับปรุง < 50  

ร้อยละ 90.78  ระดับดี 

12.  ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ดี 4.00-5.00  
- พอใช้ 3.50-3.99  
- ปรับปรุง 1.00-3.49  
 

4.44 ระดับดี 

13.  ร้อยละของผู้เรียนสามารถวางแผนธุรกิจ 
ประกอบอาชีพ  และมีรายได้ระหว่างเรียน 

- ดี >  60  
- พอใช้ 50-60  

ร้อยละ 69.92  ระดับดี 
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ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์เชิง
ปริมาณ 

สัมฤทธิ์ผลของการ
ดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

- ปรับปรุง < 50 
สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 ระดับดี 

 

สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
จุดเด่น  ได้แก ่

1. ร้อยละของผู้ เรียนท่ีสามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ  ร้อยละ 100 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.44 

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่
- ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
มาตรฐานท่ี  2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ข้อกําหนดท่ี  2.1 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 
                        ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวบ่งช้ีท่ี  14        ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ 

 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยร่วมมือกับ

สถานประกอบการ   หนว่ยงาน  ชุมชน  และท้องถ่ิน     และให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตร
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร    โดยการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการรายวิชาเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ         เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
แรงงาน    มีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ โดยแผนกวิชา     รวบรวมข้อมูลโดยงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
วิทยาลัยฯ      มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน 

คุณภาพคือ  เน้นฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎ ี    วิทยาลัยฯ ได้จัดแผนการเรียน
ให้นักเรียน  -นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  ท้ังภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามสถาน
ประกอบการต่างๆ นอกจากนั้นจะติดตามดูแลให้ครูผู้สอนปรับปรุงแผนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งส่งเสริมทักษะ  โครงการนิเทศการสอน 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
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 วิทยาลัยฯ  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  จํานวน  
5 หลักสูตร   จากจํานวน   2  ประเภทวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100   อยู่ในระดับ ด ี 
 
 
 
 

ข้อกําหนดท่ี 2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
                       ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  15 ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชา  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจากสถานประกอบการ  ผู้สอนมีการจัดทําแผนการสอน
แบบบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  ผู้สอนทําวิจัย
ในชั้นเรียนและมีการประเมินตามสภาพจริง  มีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ โดยแผนกวิชา  เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝ่ายวิชาการ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอก
สถานท่ี  โครงการเรียนเป็นชิ้นงาน  โครงการฝึกงานตามสาขาวิชาชีพ 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายคิด
เป็นร้อยละ  81.54   อยู่ในระดับ  ดี     
 
ข้อกําหนดท่ี 2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
                        ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  16 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   สนับสนุน  ส่งเสริมให้ผู้สอนได้รับการอบรมใน
เรื่องหลักการสอน  เทคนิคการสอน  เทคนิคการสร้างและใช้สื่อการสอน  เทคนิคการถ่ายทอดความรู้  วัด
และประเมินผล  รวมไปถึงพัฒนาด้านความรู้ในวิชาชีพท่ีสอนหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง   เพ่ือนําไปสู่วิธีการสอนท่ี
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชา  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจากสถานประกอบการ  ผู้สอนมีการจัดทําแผนการสอน
แบบบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน   มีการ
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ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ โดยแผนกวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน   ฝ่ายวิชาการ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ สนับสนุนให้ผู้สอนได้รับการอบรมในเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน เทคนิคการสร้างและใช้
สื่อการสอน เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ วัดและประเมินผล โครงการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้  โครงการสนับสนุนผู้สอนไปอบรม/พัฒนาด้านความรู้ใน วิชาชีพท่ีสอน หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนของผู้สอนอยู่ในระดับ  ดี    ค่าเฉลี่ย  4.15 
 
 

 

ข้อกําหนดท่ี 2.2  จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ    โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
                        ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  17 ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการ 
                        สอนอย่างเหมาะสม 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึก  
อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา  ต่องบดําเนินการท้ังหมดอย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด    โดยการรวบรวมข้อมูลของงานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 
 
 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุฝึกตามท่ีผู้สอนได้กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
โครงการจัดระดมทุนเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 งบประมาณท่ีจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนต่องบดําเนินการท้ังหมด   
คิดเป็นร้อยละ 10.11   อยู่ในระดับ  พอใช ้     
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ข้อกําหนดท่ี  2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  18   ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ได้ดําเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา   เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ    โดยรวบรวมข้อมูลจากแผนกวิชาและงานสื่อการเรียน
การสอน   ฝ่ายวิชาการ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าอัตราส่วน 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน

คุณภาพคือ  โครงการจัดระดมทุนเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร ์ โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้  โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
  

 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียนแต่ละสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
ระดับ   ดี     อัตราส่วน 1 : 3.71 
  
ข้อกําหนดท่ี 2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ 
                        สาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  19 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ   ห้องเรียน  
                        ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  พื้นท่ีฝึกปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี 
                        บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้จัดห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการ  ท่ีมุ่งเน้น
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการเพ่ือนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย   
 
 
 
 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงาน โครงการจัดทําห้องปฏิบัติการกลาง แต่งตั้งผู้ดูแลประจําห้อง สํารวจความพึงพอใจ 
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การใช้ห้อง  รวมท้ังมีการบริหารจัดการให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
   มีการจัดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ได้อย่างเหมาะสมและมีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกองค์ประกอบ    ในระดับดี    ปฏิบัติครบทุกข้อ 
 
ข้อกําหนดท่ี 2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ 
                        สาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  20 ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มี 
                        บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้จัดศูนย์วิทยบริการ  ซึ่งได้แก่  ห้องสมุด  
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ห้องอินเทอร์เน็ต   ท่ีมีสื่อหลากหลายมุ่งเน้นต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด   
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิทยบริการฯ   ฝา่ยวิชาการ    วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย   
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน

คุณภาพคือ  โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นให้กับห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ห้อง
อินเทอร์เนต  มีการจัดศูนย์วิทยบริการ ได้แก่  ห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ห้องอินเทอร์เนตท่ีมีสื่อ
หลากหลาย มีระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการสืบค้น และสามารถรองรับการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา ท่ีเพียงพอและ/หรือเหมาะสมกับแต่
ละสาขาวิชา 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 มีการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน    มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด
ประโยชน์สูงสุด   อยู่ในระดับด ี ปฏิบัติครบทุกข้อ 
 

 
ข้อกําหนดท่ี 2.4 จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบัติงาน สถานท่ีศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ  
                        สาขาวิชาท้ังในสถานศึกษา สถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  21 ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์  และอุปกรณ ์
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้จัดหาครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน  มีความทันสมัย   มีประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีสามารถตอบสนองต่อการใช้
งานของผู้เรียนอย่างเหมาะสม  รวมถึงมีการประเมินผลความพึงพอใจ  ความเพียงพอ  และความเหมาะสม
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ของครุภัณฑ์  อุปกรณ์  และเครื่องมือต่าง ๆ   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย   
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เช่นแบบบันทึกคําขอการใช ้
แบบรายงานการซ่อมบํารุง  มีโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ให้ทันสมัย โครงการจัดซ่อมแซมครุภัณฑ์
ประจําปีการศึกษา 
 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 มีการจัดครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน  มีความทันสมัย   และมี
ระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกองค์ประกอบ    ในระดับดี  ปฏิบัติครบทุกข้อ 
 
ข้อกําหนดท่ี 2.5 จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการ 
   เรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีท่ี  22 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม    สิ่งอํานวยความ 
                        สะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศกึษา 
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ได้จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม  
สิ่งอํานวยความสะดวกท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา    
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานอาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ /ค่าเฉลี่ย 
  
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ    เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  กิจกรรมรณรงค์เพ่ือความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  โครงการ 
5 ส  โครงการอบรมลูกเสือจราจร 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ จัดให้มีการสํารวจระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม  สิ่งอํานวยความสะดวกให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลาทุกสาขาวิชา /สาขางานร้อยละ  70.28  อยู่ในระดับ    ดี    
 

 
ข้อกําหนดท่ี 2.6 พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาในงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  23 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรท้ังหมดในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรม   การประชุมสัมมนาทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก  การศึกษาดูงาน  การ
ทัศนศึกษา   การศึกษาต่อ   เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยรวบรวมข้อมูลจากงานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 
 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ ส่งครูไปสัมมนาทางวิชาการ โครงการทัศนศึกษา ดูงาน การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ  
โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะแบบบูรณาการร่วมกับเศรษฐกิจพอเพียง   
โครงการพัฒนาครูเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู ้

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 บุคลากรได้รับการพัฒนาในวิชาชีพและหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบคิดเป็นร้อยละ  80.36  อยู่ในระดับ  พอใช ้ 

 
ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
                        ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 24 จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและ 
                        ภายนอกสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   มีการจัดระบบความร่วมมือ  ประสานงาน   
ระดมทรัพยากรด้านบุคคล  วัสดุ  อุปกรณ์   ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    โดยรวบรวมข้อมูลจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ  และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา การจัดหาทุนเพ่ือซื้อวัสด ุ
อุปกรณ์   โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
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 วิทยาลัยฯ  ได้รับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรจากภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาจํานวน   40  ครั้ง   อยู่ในระดับดี   
 
ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
                       ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  25 จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา    ในการจัดการ 
                        ศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา      ได้ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชนในการวางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  การฝึกวิชาชีพในระบบ
ทวิภาคี  และการฝึกงานในระบบปกติตามหลักสูตร    โดยรวบรวมข้อมูลจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ฝ่ายวิชาการ  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 
 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
      วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีการประสานงานกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  และระบบ
ปกติ    กําหนดให้มีการจัดทําแผนการเรียน การวัดผลประเมินผล สอบเทียบประสบการณ์ และพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาท้ังระบบปกติและระบบทวิภาคี 
 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  ได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี   และระบบปกติจากสถาน
ประกอบการจํานวน   51   แห่ง   อยู่ในระดับ   ดี   
 
ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
                       ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 26 จํานวนคน  - ช่ัวโมงของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีส่วนร่วม  
                        ในการพัฒนาผู้เรียน 
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา      ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญ  /ผู้ทรงคุณวุฒิ  /ผู้นํา
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความรู้  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับสาขางานของผู้เร ียน  จากสถาน
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ประกอบการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ชุมชนและท้องถ่ิน    เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน     โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฯ   ฝ่ายวิชาการ   และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
     วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ กําหนดให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความ สามารถ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ประสบการณ์กับผู้เรียน  แต่ละสาขาวิชาให้มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ
พัฒนา   ผู้เรียนแบบบูรณาการร่วมกันในรายวิชาท่ีสอน   ทุกชมรมวิชาชีพและชมรมลูกเสือให้มีการจัดทํา
โครงการเชิญวิทยากรท้องถ่ินมาอบรมถ่ายทอดความรู้  และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 วิทยาลัยฯ  สามารถจัดหาผู้เชี่ยวชาญ  /ผู้ทรงคุณวุฒิ  /ผู้นําภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความรู้  ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสถานประกอบการ     หน่วยงานต่าง ๆ   ชุมชนและท้องถ่ินมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน
ครบทุกสาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในระดับ   ดี    
 
ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
                       ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  27 อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา      ได้มอบหมายให้ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา  /สาขางาน   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด   โดยรวบรวมข้อมูลจากงานบุคลากร    ฝ่ายบริหารทรัพยากร    และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการรับนักเรียน 

 

สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพต่อผู้เรียนตามเกณฑ์   ผู้สอน 1  คน  ต่อผู้เรียนไม่เกิน 35  คนของ 
แต่ละสาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ  100  อยู่ในระดับ  ด ี
 
ข้อกําหนดท่ี 2.7 ระดมทรัพยากรจากท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ร่วมกันจัดการศึกษาท้ังใน 
                       ระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  28 อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน 
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วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้มอบหมายให้ผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิทางวิชาชีพ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา  /สาขางาน   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนสูงสุด   โดยรวบรวมข้อมูลจากงานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร   และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าอัตราส่วน 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  จัดทําแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร แผนการพัฒนาบุคลากร แผนการรับนักเรียน 
  
สัมฤทธิ์ผล (Achievement) 
 อัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนท้ังหมดคิดเป็น   1  : 13  อยู่ในระดับ    ดี    
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

14.  ร้อยละหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีมีคุณภาพ
(รายวิชาท่ีมีการพัฒนาครบ 4 ข้อ) 

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  

ร้อยละ 100 ระดับดี 

15.  ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  โดยมีการดําเนินการ 
1. ผ่านการตรวจการเขียนแผนฯจากฝ่าย 
   วิชาการ 
2. มีรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
   บันทึกหลังสอน 
3. ผ่านการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ  
    ติดตามและประเมินผล 
4. มีการนําผลมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้เช่น 
   พัฒนาสื่อ แผนฯ 

- ดี >75  
- พอใช้60-75  
- ปรับปรุง< 60  
 

ร้อยละ  81.54 ระดับดี 

16.  ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการสอนของผู้สอน 

- ดี        4.00-5.00  
- พอใช้   3.50-3.99  
- ปรับปรุง  1.00 - 3.49  
 

4.15 ระดับดี 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

17.  ร้อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษา
จัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม 
 (เทียบกับงบดําเนินการท้ังหมด) 

- ดี >15  
- พอใช้10-15  
- ปรับปรุง< 10  
 

ร้อยละ  10.11 ระดับพอใช้ 

18.  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา(จํานวน
ผู้เรียนต่อครั้งของการเรียนในรายวิชาท่ีใช้
เครื่องคอมพิวเตอร)์ 

- ดี  1 : 1  
- พอใช้ 2 : 1  
- ปรับปรุง 3 : 1     
 

1  : 3.71 ระดับดี 

19.  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคาร
เรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน พ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชา
ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
-  พอใช ้ปฏิบัติ 1-3 
- ปรับปรุง ปฏิบัต1ิ-2  
 

ปฏิบัติทุกข้อ ระดับดี 

20.  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทย
บริการให้เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช ้ปฏิบัติ 3 ข้อ  
- ปรับปรุง ปฏิบัต1ิ-2  
 

ปฏิบัติทุกข้อ ระดับดี 

21.  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มี
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  

- ดี ปฏิบัติทุกข้อ  
- พอใช้ ปฏิบัติ 1-4  
- ปรับปรุง ปฏิบัต1ิ-3 
 

ปฏิบัติทุกข้อ ระดับดี 

22.  ระดับคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม สิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ในสาขาวิชา/สาขา
งาน 
(ร้อยละของสาขางานท่ีจัดระบบความปลอดภัย
ของสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ได้อย่างมีคุณภาพ) 
 

- ดี >70  
- พอใช้60-70  
- ปรับปรุง< 60  
 

ร้อยละ 70.28 ระดับดี 

23.  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89  

ร้อยละ 80.36 ระดับพอใช้ 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

- ปรับปรุง< 75  
 

24.  จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-24  
- ปรับปรุง< 20 ครั้ง   

40  ครั้ง ระดับดี 

25.  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา จัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

- ดี >20 แห่ง  
- พอใช ้15-19 แห่ง  
- ปรับปรุง< 15 แห่ง    
   

      51  แห่ง ระดับดี 

26.  จํานวนคน-ชั่วโมง  ของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ท่ีมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้เรียน(ร้อยละของสาขาวิชา
ท่ีจัดหาผู้เชี่ยวชาญ) 

- ดี >89  
- พอใช้ 75-89   
- ปรับปรุง< 75            
 

ร้อยละ  100 ระดับดี 

27.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําท่ีมีคุณวุฒิด้าน
วิชาชีพต่อผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 

- ดี 100  
- พอใช้ 50-99   
- ปรับปรุง< 50     
   

ร้อยละ  100 ระดับดี 

28.  อัตราส่วนของผู้สอนประจําต่อผู้เรียน - ดี  1 : 25  
- พอใช้ 1 : 25-30  
- ปรับปรุง 1 : 30     

1 :  13 ระดับดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  2 ระดับดี 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
 

จุดเด่น  ได้แก ่
1. การได้รับงบประมาณโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ทําให้สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้  จัดซื้อ

หนังสืออ่านเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได ้
2. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างด ี

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่
- งบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์ สําหรับการจัดการเรยีนการสอนอย่าง

เหมาะสม (เทียบกับงบดําเนินการท้ังหมด) 
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มาตรฐานท่ี  3   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อกําหนดท่ี  3.1 จัดทําระบบการดูแลคําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 29  จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 
     

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้จัดให้ผู้เรียนท้ังกลุ่ม  /ห้องพบครูท่ีปรึกษา 

 เพ่ือดูแลติดตามให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการเรียนและความประพฤติอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
นอกเหนือจากการท่ีผู้เรียนพบอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคล    โดยรวบรวมข้อมูลจากงานครูท่ีปรึกษาและ
งานปกครอง   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ   เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมพบครูท่ีปรึกษา กิจกรรมเยี่ยมหอพัก  โครงการบริการให้คําปรึกษา 

)กิจกรรม Home Room) 
สัมฤทธิผล  )Achievement( 
  วิทยาลัยฯ จัดให้ผู้เรียนพบครูท่ีปรึกษา  25  ครั้งต่อปี   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ   ดี 
 

ข้อกําหนดท่ี  3.1 จัดทําระบบการดูแลคําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  30      จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน  
  
วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    ได้จัดให้มีบริการตรวจสารเสพติด  สิ่งเสพ
ติดให้กับผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา   เพ่ือดูแลและป้องกันให้ผู้เรียนปลอดจากสารเสพติด   โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ   เพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการตรวจสุขภาพประจําป ี  โครงการโรงเรียนสีขาว 
  

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
             มีการบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียนจํานวน   1  ครั้ง   และจํานวนผู้เรียนท่ีได้รับการ
ตรวจคิดเป็นร้อยละ  82.25  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  พอใช ้   
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ข้อกําหนดท่ี  3.1 จัดทําระบบการดูแลคําปรึกษาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  31      ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
 
     

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    ได้ดําเนินการสํารวจจํานวนผู้เรียนท่ีออก
กลางคัน  โดยการลาออก  และพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  หรือในกรณีอ่ืน   เม่ือเทียบกับผู้เรียนแรก
เข้าท่ีข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษาเดียวกัน   โดยรวบรวมข้อมูลจากงานทะเบียน  ฝ่าย
บริหารทรัพยากร   และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ   กิจกกรมพบครูท่ีปรึกษา  โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง     โครงการ HOT LINE สายด่วน 
โครงการวิจัย ปัญหาและสาเหตุการออกกลางคันของผู้เรียน 

 

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
             มีผู้เรียนท่ีออกกลางคัน  เม่ือเทียบกับผู้เรียนแรกเข้า  ดังนี ้
  ระดับชั้น ปวช  .มีผู้เรียนออกกลางคันจาํนวน   71  คน คิดเป็นร้อยละ  86.97 
  ระดับชั้น ปวส  .มีผู้เรียนออกกลางคันจาํนวน   63  คน  คิดเป็นร้อยละ  70.83 

    รวมท้ังหมดคิดเป็นร้อยละ  79.66   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  ปรับปรุง    
 
 
ข้อกําหนดท่ี 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ   คุณธรรม   จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามใน 
                       วิชาชีพ  รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 32 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  และ 
                       ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ ์
 
 

วิธีการดําเนินงาน  )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนทุกสาขาวิชา    โดยรวบรวมข้อมูลจากงานกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
         
การดําเนินการ)Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม  โครงการ 5 แผนดี  5  แผนเก่ง  กิจกรรม อธท.  
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โครงการทัศนศึกษาดูงาน    โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา  โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการท่องเท่ียว  โครงการ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โครงการอบรมด้านวิชาการ  กิจกรรมชมรม 
 

สัมฤทธิผล)Achievement( 
               วิทยาลัยฯ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบท้ัง  3  ด้าน   คิดเป็นร้อยละ  100    
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ   ดี    
  
 

ข้อกําหนดท่ี 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   วัฒนธรรม   ประเพณี   และทํานุบํารุง 
                        ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีท่ี  33 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม  
                       ประเพณี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

วิธีการดําเนินการ  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ได้ดําเนินการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้  
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้  นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม /โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พัฒนาชุมชน  สืบ
สานวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ของสถานศึกษา  โดยมีการประเมิน
พฤติกรรมตามสภาพจริง   และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ )Attempt) 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  กิจกรรมเก่ียวกับชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์กิจกรรมร่วมประเพณีในท้องถ่ิน กิจกรรมส่งเสริม 
วัฒนธรรมต่างๆ  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โครงการบําเพ็ญประโยชน์  กิจกรรม 5 แผนดี  5  แผน
เก่ง   กิจกรรมชมรมต่าง ๆ 
 

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
 นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม  /โครงการอนุรักษ  ์สิ่งแวดล้อม   พัฒนาชุมชน  สืบสาน
วัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ของสถานศึกษาครบท้ัง 2 ด้าน  คิดเป็นร้อยละ  
100   มีผลสัมฤทธิ์ท่ีอยู่ในระดับดี  
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

29.  จํานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบ
ครูท่ีปรึกษา 

- ดี >25 ครั้ง  
- พอใช้ 20-25   
- ปรับปรุง< 20 ครั้ง      
       

      25  ครั้ง ระดับดี 

30.  จํานวนครั้งของการจัดบริการ ตรวจ
สารเสพติดให้กับผู้เรียน 

- ดี 1ครั้ง >90%  
- พอใช้ 1ครั้ง 80-90%  
- ปรับปรุง 1ครั้ง<80% 
            

ร้อยละ 82.25   ระดับพอใช้ 

31.  ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเม่ือ
เทียบกับแรกเข้า 

- ดี < 31 
- พอใช้ 31-40   
- ปรับปรุง>40       
      

ร้อยละ  79.66 ระดับปรับปรุง 

32.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  
รวมท้ังด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
(ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดกิจกรรมครบท้ัง 
3 กิจกรรม) 
 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

ร้อยละ  100 ระดับดี 

33.  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจัดกิจกรรมครบท้ัง 
2 กิจกรรม) 

- ดี >80  
- พอใช้ 75-80   
- ปรับปรุง< 75            
 

ร้อยละ  100 ระดับดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  3 ระดับดี 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
จุดเด่น  ได้แก ่

1. ผู้เรียนได้พบครูท่ีปรึกษามากกว่า  25  ครั้งต่อป ี
2. ผู้เรียนได้รับการตรวจสารเสพติดทุกป ี
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3. ผู้เรียนทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม และ 
มนุษยสัมพันธ ์ ทุกประเภทกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  100 

4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ  100 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่

- ร้อยละของผู้เรียนท่ีออกกลางคันเม่ือเทียบกับแรกเข้า 
 
มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพต่อสังคม 
ข้อกําหนดท่ี  4.1 บริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความต้องการของชุมชน  สังคม  องค์กร  ท้ังภาครัฐ 
                       และเอกชนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  34 จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม  /โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน  

    การพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน  และกิจกรรม  /โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการ   
    ประกอบอาชีพของประชาชน       

 

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้มีการจัดกิจกรรม  /โครงการท่ีให้บริการ
วิชาชีพ   ฝึกทักษะวิชาชีพ     เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน   
โดยการรวบรวมข้อมูลของงานความร่วมมือและบริการชุมชน    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน

คุณภาพคือ  โครงการอาชีวะบริการ   โครงการ Fix it center   โครงการทําดีมีอาชีพ  โครงการร่วมมือผลิต
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น 
 
 
สัมฤทธิผล  )Achievement( 
            มีกิจกรรม  /โครงการบริการวิชาชีพ   ฝึกทักษะวิชาชีพ      ทุกประเภทวิชา  33   กิจกรรม 
มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ   ดี   
 
มาตรฐานท่ี  4 การบริการวิชาชีพต่อสังคม 
ข้อกําหนดท่ี  4.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการวิชาชีพอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนการ 
                        บริการวิชาชีพท่ีกําหนด 
ตัวบ่งช้ีท่ี  35 ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม  /โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม  

    ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน      และกิจกรรม  /โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ  
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                        เพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชนต่องบดําเนินการท้ังหมด 
 
     

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้จัดงบประมาณในการดําเนินการกิจกรรม 
 /โครงการบริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพ  ต่องบดําเนินการท้ังหมด   เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย    โดยการรวบรวมข้อมูลของงานความร่วมมือและบริการชุมชน    ฝา่ยแผนงานและความ
ร่วมมือ      วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน

คุณภาพคือ  โครงการอาชีวะบริการ   โครงการ Fix it center   โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ว่างงาน )ต้นกล้า
อาชีพ(   โครงการทําดีมีอาชีพ  โครงการร่วมมือผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษา  โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพระยะสั้น 
 

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
             งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาชีพและฝึกทักษะวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ  
0.65  ต่องบดําเนินการท้ังหมด  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  ดี    
 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

34.  จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถ่ินและกิจกรรม/โครงการ     
ฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

- ดี >=      4   กิจกรรม  
- พอใช้      2-3 กิจกรรม   
- ปรับปรุง   0-1 กิจกรรม           
 

33  กิจกรรม ระดับดี 

35.  ร้อยละของงบประมาณในการจัด
กิจกรรม / โครงการท่ีให้บริการ
วิชาชีพ  และฝึกทักษะวิชาชีพต่อ
งบดําเนินการ 
 

- ดี >     ร้อยละ 0.2 
- พอใช้   ร้อยละ 0.11-0.22 
- ปรับปรุง น้อยกว่าร้อยละ 0.11        
 

ร้อยละ  0.65 ระดับดี 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  4 ระดับดี 

 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
 
จุดเด่น  ได้แก ่

- สถานศึกษาได้ปฏิบัติตามนโยบายต้นกล้าอาชีพ  ทําดีมีอาชีพ  รวมท้ังการให้บริการทางวิชาชีพ
แก่ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่
- ควรให้ทุกสาขาวิชาได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมบริการสังคม 

 
 
มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อกําหนดท่ี  5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัย  และ 
                        โครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  36 จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัย     และโครงงาน 
     

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้สนับสนุนผู้สอน  ผู้เรียน  และบุคลากร   
ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน    การประกอบอาชีพและ  /หรือการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศ  โดยรวบรวมข้อมูลจาก
งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
การดําเนินการ  )Attempt( 
          วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทําโครงงานของผู้เรียน 
โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน   โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร ์  
     
สัมฤทธิผล  )Achievement( 
              ผู้เรียนในระดับ ปวช.  และ  ปวส.  มีการจัดทํานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัย    และ
โครงงาน  คิดเป็นร้อยละ  80  อยู่ในระดับพอใช ้
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มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อกําหนดท่ี  5.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัย  และ 
                        โครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  37 จํานวนนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   งานวิจัย     และโครงงาน    ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพ 
                         และ /หรือได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ   
     

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้สนับสนุนผู้สอน  ผู้เรียน  และบุคลากร   
ให้มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาชีพ   และ
นําไปสู่การเผยแพร่    โดยรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม     สิ่งประดิษฐ์      ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทําโครงงานของผู้เรียน 
โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม สัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา การจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 
สัมฤทธิผล  )Achievement( 
              มีนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงาน  ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาชีพ /ได้รบัการเผยแพร่
ระดับชาติ   จํานวน  26  ชิ้นงาน   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ   ดี    
 
มาตรฐานท่ี 5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อกําหนดท่ี  5.2 จดัสรรงบประมาณในการสร้าง  พัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์   
                        งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และ 
                        ประเทศชาต ิ
ตัวบ่งช้ีท่ี  38 ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง   พัฒนา   และเผยแพร่นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์   
                         งานวิจัย  และโครงงานต่องบดําเนินการ  
 

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนในการสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพแก่บุคลากร   โดยจัดสรรจากเงินงบประมาณในงบดําเนินการ   และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุน   งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยเทียบจากงบประมาณในการดําเนินงานกับงบดําเนินการของสถานศึกษา 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
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 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยของสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกสาขา
วิชาชีพจัดทําแผนงาน/โครงการในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่ผลงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียน  การ
สอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
             วิทยาลัยฯ  มีการใช้งบประมาณในงบดําเนินการ    เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน  ผู้เรียน  และ
บุคลากรมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงาน  จํานวน  39,460.00.-  บาท   
และเม่ือเทียบกับงบประมาณในการดําเนินงานกับงบดําเนินการของสถานศึกษา  มีค่าเท่ากับร้อยละ  0.17  
อยู่ในระดับพอใช้ 
 
มาตรฐานท่ี  5 นวัตกรรมและการวิจัย 
ข้อกําหนดท่ี  5.3 จัดการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์     
                       งานวิจัย   และโครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม   
                       และประเทศชาต ิ
ตัวบ่งช้ีท่ี 39 จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม     สิ่งประดิษฐ์    
                        งานวิจัย   และโครงงาน 

      
วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้ดําเนินการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม  สิง่ประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงาน    ด้วยวิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย  เช่น  
วารสาร  นิทรรศการ  ประชุมสัมมนาวิชาการ  การนําเสนอผลงาน   โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม     สิ่งประดิษฐ์     ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ     วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ 
สัมฤทธิผล  )Achievement( 
             วิทยาลัยฯ  มีการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย  และโครงงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ  จํานวน   5   ครั้ง/ 4  ช่องทาง   มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ   ดี        
   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

36.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและโครงงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน  
หรือการประกอบอาชีพและ/หรือการ
พัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศซึ่ง
นําไปสู่การแข่งขันในระดับชาต ิ

- ดี         100  
ปวช.>   1ช้ิน/ภาคเรียน 

ปวส.>   4ช้ิน/ภาคเรยีน 

- พอใช้    75-99   
 ปวช. อย่างน้อย 1ชิ้นงาน/ภาคเรียน 
 ปวส. อย่างน้อย 4 ชิ้นงาน/ภาคเรียน 

- ปรับปรุง < 75            
 ปวช. นอ้ยกว่า 1ชิ้นงาน/ภาคเรียน 
 ปวส. น้อยกว่า 4 ชิ้นงาน/ภาคเรียน 

  

ร้อยละ  80 ระดับ
พอใช้ 

37.  จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย โครงงาน ท่ีมีประโยชน์ทาง
วิชาชีพและ/หรือ ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ 
 

- ดี >=     3 ชิ้น  
- พอใช้     2 ชิ้น   
- ปรับปรุง 1 ชิ้น            
 

26  ชิ้นงาน ระดับดี 

38.  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการ
สร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานต่อ
งบดําเนินการ  (ยกเว้นงบลงทุน) 

- ดี >       1.00  
- พอใช ้        0.50-1.00   
- ปรับปรุง< 0.50            
 

ร้อยละ 0.17  ระดับ
พอใช้ 

39.  จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์  งานวิจัย  และโครงงานท่ี
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
ชุมชน  สังคม  และประเทศชาต ิ
 

- ดี        4 ครั้ง 4 ช่องทาง  
- พอใช้  2-3 ครั้ง 2-3 ช่องทาง   
- ปรับปรุง  1 ครั้ง 1 ช่องทาง        
 

5 ครั้ง /4 ช่องทาง ระดับดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  5 ระดับดี 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 
จุดเด่น  ได้แก ่

- มีจํานวนงานวิจัย  โครงงานวิชาชีพ  และโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นจํานวนมาก   
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่

- งบประมาณท่ีใช้ในการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ ควรเพ่ิมข้ึน 
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มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
ข้อกําหนดท่ี  6.1 ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริการในการผสมผสานความร่วมมือของ 
                        บุคลากรในสถานศึกษา และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
                        จัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  40 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  และการมี 
                        ส่วนรว่มของประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
    
วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    ได้ใช้ภาวะผู้นําและการมีวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรภายในและภายนอก    ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์   รวมท้ังการนําสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  สอดคล้องกับแผนท่ีกําหนดไว้    โดยรวบรวมข้อมูลจากงานแผนและงบประมาณ   ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  การจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา กิจกรรมสัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา การ
จัดแสดงผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับสื่อต่างๆในท้องถ่ิน 
  

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา  ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้   อยู่ในระดับ  ดี 
 
มาตรฐานท่ี 6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
ข้อกําหนดท่ี  6.2 จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตาม 
                        จรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  41 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้ 
                         อย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
 
     

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ  พ .ศ . ๒๕๔๘   เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
วิเคราะห์ข้อมูลดว้ยค่าร้อยละ 
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การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีนโยบายให้มีการจัดอบรมพัฒนาครูด้านวิชาชีพและการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาท้ังท่ีจดั
ข้ึนภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
  

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
            ในสถานศึกษามีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  คิดเป็นร้อยละ  100     มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับ  ดี    
 
มาตรฐานท่ี  6 ภาวะผู้นําและการจัดการ 
ข้อกําหนดท่ี  6.3  จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้  เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง 
                        เหมาะสม 
ตัวบ่งช้ีท่ี  42 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 
         

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    มีการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานด้านผู้เรียน  
บุคลากร  งบประมาณ  และมีระบบบริหารจัดการข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ   รวมถึงการจัดการ

ความรู้ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ   และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานแผน งบประมาณฯ   
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  มีการจัดระบบสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูล  รวมท้ังการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ มี
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศในสถานศึกษา โครงการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษา 
สัมฤทธิผล  )Achievement( 
            ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ด ี

)ปฏิบัติครบท้ัง  5  ข้อ       ( 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

40.  ระดับคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของประชาคม
อาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- ดี            8-9 ข้อ  
- พอใช้       6-7 ข้อ 
- ปรับปรุง   <6ข้อ 

9  ข้อ ระดับดี 

41.  ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา
ท่ีสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

- ดี >90  
- พอใช้ 85-90   
- ปรับปรุง < 85            
 

ร้อยละ  100 ระดับดี 

42.  ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรู้ของ
สถานศึกษา 

- ดี ปฏิบัติ 1-4-5  
- พอใช้ 1-3   
- ปรับปรุง 1-2            
 

ปฏิบัติ 5 ข้อ ระดับดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  6 ระดับดี 

 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 
 

จุดเด่น  ได้แก ่
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นํา  ทําให้สถานศึกษามีการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง 
2. บุคลากรสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได ้

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่
- ควรพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ครอบคลุมทุกงาน     

 
 
มาตรฐานท่ี  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อกําหนดท่ี  7 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  43 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา 
                        อย่างต่อเนื่อง  
     

วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่างๆ  จัดทําแผนงานประกันคุณภาพ  
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แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ
พร้อมมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมไปถึงการจัดทํารายงานการประเมินตนเองมีการปฏิบัติงาน
โดยใช้ระบบคุณภาพ )PDCA( ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะต่างๆ จัดทํานโยบายและแผนงานประกันคุณภาพ 
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําคู่มือประกันคุณภาพ 
จัดทํามาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ    จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 

สัมฤทธิผล  )Achievement( 
           วิทยาลัยฯ  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการปฏิบัติครบท้ัง  4  ข้อ 
 

มาตรฐานท่ี  7 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อกําหนดท่ี  7 สถานศึกษาควรจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี  44 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
       
วิธีดําเนินการ   (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน

ต่อกรรมการสถานศึกษา  รวมท้ังสาธารณชน   และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารให้ได้
มาตรฐาน  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการปฏิบัติท่ีดี
สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงของสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถ่ี 
 

การดําเนินการ  )Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  มีคู่มือและแผนการประกันคุณภาพ มีหลักฐาน หรือรายงานแสดงผลการตรวจสอบ การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในประจําป ี มีการนําผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายในประจําปี รวมท้ัง
ข้อเสนอแนะมาใช้พัฒนาปรับปรุงการบริหาร มีการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคุณภาพ (PDCA) มีเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา และรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อกรรมการสถานศึกษา 
รวมท้ังสาธารณชน 
 
สัมฤทธิผล  )Achievement( 
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          วิทยาลัยฯ  ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพภายในมีการปฏิบัติครบท้ัง  3  ข้อมีผลสัมฤทธิ์อยู่ใน
ระดับ  ดี   
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

43.  ระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

- ดี       ปฏิบัติ 1-4  
- พอใช้           1-3   
- ปรับปรุง       1-2           
 

ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 

ระดับดี 

44.  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ดี       ปฏิบัติ 1-3  
- พอใช้           1-2   
- ปรับปรุง       1            
 

ปฏิบัติ  3  ข้อ ระดับดี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  7 ระดับดี 

 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 
จุดเด่น   

1. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีต่อเนื่อง 
2. ใช้ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพในการบริหารจัดการ 

จุดท่ีต้องพัฒนา   
      ควรพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  เป็นการรองรับการประเมินจาก
ภายนอก 
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ตอนที่  6 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 
6.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2554  สรุปได้ดังนี้ 
 

  1. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการได้ในระดับด ี เรียงตามลําดับ ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  2 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  3                           
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  4 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  5 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  6 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  8 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  9                          
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  10 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  11 
                    มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  12 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  13  
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  14 
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  15                         
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  16 
                    มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  17 
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  18 
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  19                         
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  20 
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  21 
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  22   
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  24                        
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  25    
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                    มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  26  
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  27  
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  28                        
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  29                          
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  32  
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  33                        
   มาตรฐานท่ี  4   ตัวบ่งชี้ท่ี  34                         
   มาตรฐานท่ี  4   ตัวบ่งชี้ท่ี  35   
   มาตรฐานท่ี  5   ตัวบ่งชี้ท่ี  37  
   มาตรฐานท่ี  5   ตัวบ่งชี้ท่ี  39                        
   มาตรฐานท่ี   6    ตัวบ่งชี้ท่ี  40                         
   มาตรฐานท่ี   6    ตัวบ่งชี้ท่ี  41                         
   มาตรฐานท่ี   6    ตัวบ่งชี้ท่ี  42                         
    มาตรฐานท่ี   7    ตัวบ่งชี้ท่ี  43                         
   มาตรฐานท่ี   7    ตัวบ่งชี้ท่ี  44                         
  2. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการได้ในระดับพอใช้  เรียงตามลําดับ ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี  2     ตัวบ่งชี้ท่ี  23   
              มาตรฐานท่ี  3     ตัวบ่งชี้ท่ี  30 
      มาตรฐานท่ี  4     ตัวบ่งชี้ท่ี  36 
   มาตรฐานท่ี  4     ตัวบ่งชี้ท่ี  38 
  3. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการได้ในระดับปรับปรุง เรียงตามลําดับ ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี  1    ตัวบ่งชี้ท่ี  7 
   มาตรฐานท่ี  3    ตัวบ่งชี้ท่ี  31 
          
6.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของแผนงาน
โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได ้ ดังนี้ 

6.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายเครื่องบริการ 
2) โครงการพัฒนาระบบ eDLTV  เพ่ือการอาชีพ 
3) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บการจราจรทางคอมพิวเตอร ์
4) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 

  6.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน 
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1) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพ 
   2) โครงการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่สังคม 

  6.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
2) โครงการจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์                      

  6.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

1) โครงการสนับสนุน  ส่งเสริมครูอาจารย์ นักศึกษา  จัดทําสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  งานวิจัย  
    ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  

   2) โครงการจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์ 
                       งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน                               

  6.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1  ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ี 
    หลากหลายท้ังในระบบ  และนอกระบบ  

   2 )โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนเพ่ือการสร้างงานสร้างรายได ้ 
  6.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู ้
          1) โครงการพัฒนาระบบ Internet  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษาให้ 
              ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ 
          2) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
         3) โครงการครูจากสถานประกอบการ 
          4) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์    
  6.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1  ) โครงการสนับสนุนส่งเสริมครูได้รับการพัฒนา  ศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน                  
         2)  โครงการสนับสนุนส่งเสริมครู  จัดทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอน 
  6.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                         

1  ) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
    ท้ังในและต่างประเทศ  

   2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ     
6.3 สิ่งท่ีต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  6.3.1  การเปิดสาขาวิชาในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในแต่ละจังหวัดซ้ําซ้อนกันมาก  และขาด
การควบคุมเรื่องคุณภาพ  ต้องการให้ สอศ. มีหน่วยงานเพ่ือควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
  6.3.2  ต้องการการสนับสนุนครุภัณฑ์  โดยเฉพาะพาหนะรถตู้  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการติดต่อ
ประสานงานกับสถานประกอบการ  และนิเทศติดตามผู้เรียนระบบทวิภาคี  และต้องการรถบัสเล็กเพ่ือ
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พัฒนาศักยภาพผู้เรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   ตลอดจนถึงการนํานักเรียนนักศึกษาออก
ให้บริการวิชาการ  วิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
  6.3.2  แก้ไขการจัดสรรงบประมาณรายหัวผู้เรียน  เนื่องจากเป็นข้อจํากัดในการพัฒนา
สถานศึกษาเฉพาะทางท่ีมีขนาดเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมสากล  ดังนั้น  นอกจาก
งบประมาณรายหัวแล้ว  ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมโดยเฉพาะสถานศึกษาเฉพาะทาง
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ควรได้รับงบประมาณเพ่ือพัฒนาท้ังบุคลากรและผู้เรียน  เพ่ือรองรับนโยบาย
การค้าเสรีอาเซียนในปี  2558 
   



 

 

 


