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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

         
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    :   http : 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 
 
5.  ปรัชญา  (Philosophy) 
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 ความรู้ดี   มีคุณธรรม  ล้ําเลิศบริการ   สรรค์สร้างสังคม 
6.  วิสัยทัศน์  (Vision) 
 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นท่ียอมรับของ
สังคมและตลาดแรงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

7.  พันธกิจ  (Mission)    
 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    เพ่ือสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

 2.  พัฒนาสมรรถนะครู  บุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความพร้อมต่อการปฏิรูประบบราชการและ
ระบบการศึกษายุคใหม่ 

 3.  วิจัย  พัฒนา  สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 4.  ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม  ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

8.  อัตลักษณ์  (Identity) 
 สถานศึกษาแห่งการบริการ  (The  Land  of  Service) 

 

9.  เป้าประสงค ์ (Goal)   
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
3. พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีสมรรถนะ 
4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน ์
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
6. ผู้เรียนมีทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
7. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
8. ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถ่ิน 

 

10.  ยุทธศาสตร์  (Strategy)   
             ยุทธศาสตร์ท่ี  1  จัดการเรียนการสอนในระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบเทียบโอน
ประสบการณ์  ประกอบด้วย   3  กลยุทธ์  ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ 
2. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตร 
3. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู ้
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  มีระบบการประกันคุณภาพภายในและผ่านการประเมินคุณภาพจากสํานักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์ ดังนี ้
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1. พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากร 
2. นําเครื่องมือในการจัดการมาใช้อย่างเหมาะสม 
3. สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
4. ดําเนินการประกันคุณภาพ 
5. วางแผนติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างมีระบบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการจัดการมาตรฐานความรู้ด้านวิชาชีพ 

ประกอบด้วย  7 กลยุทธ์ ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาระบบปกติ ระบบเทียบโอน และระบบทวิภาคี 
2. จัดหาแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3. ระดมทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลย ี
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  
2 กลยุทธ์ ดังนี ้

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการฐานข้อมูล 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลย ี

            ยุทธศาสตร์ท่ี  5  พัฒนาครูผู้สอนให้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  ประกอบด้วย  4 กลยุทธ์ ดังนี ้
1. สร้างแรงจูงใจในการทํางาน 
2. เสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบุคลากร 
3. ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6  พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ ์ ประกอบด้วย  3 กลยุทธ ์

ดังนี ้
1. สร้างศักยภาพและความสามารถในการวิจัยด้านวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมการผลิตสื่อ งานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
3. สนับสนุนให้มีการนําเสนอผลงานสื่อ งานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ฝึกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนท่ัวไป  ประกอบด้วย  2  

กลยุทธ์  ดังนี ้
1. บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน 
2. สนับสนุนให้นําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต 

11.  หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
             11.1   ระบบปกติและทวิภาค ี
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              11.1.1  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 
             11.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
                 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน  5  สาขาวิชา  ได้แก ่

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

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

            11.1.3  หลักสูตรระยะสั้น 

   � หลักสูตรการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

   � หลักสูตรการถ่ายภาพและออกแบบกราฟฟิก 

                                    � หลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

   � หลักสูตรภาษาจีน 2  และวัฒนธรรมจีน 

   � หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 

   � หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

    � หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ดินญี่ปุ่น 

   � หลักสูตรศิลปะการร้อยลูกปัด 

   � หลักสูตรการทําของชําร่วยในโอกาสต่าง ๆ 

   � หลักสูตรเครื่องดื่มสมูทตี้ 

   � หลักสูตรการทําขนมคุ้กก้ี 

   � หลักสูตรนวดไทย 
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   � หลักสูตรนวดเท้า 

   � และหลักสูตรอ่ืน ๆ  ท่ีสนใจ 
 

    11.2    ระบบเทียบโอนประสบการณ ์
             11.2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
            ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปิดสอน  1  สาขาวิชา  ได้แก ่
        สาขาวิชาพณิชยการ 
            ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   เปิดสอน  1  สาขาวิชา  ได้แก ่
        สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
                      11.2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
            ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปิดสอน  5  สาขาวิชา  ได้แก ่
         1.  สาขาวิชาการบัญชี 
          2.  สาขาวิชาการตลาด 
          3.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
          4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
          5.  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
                ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   เปิดสอน  2  สาขาวิชา  ได้แก ่
          1.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว 
          2.  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
 

12.  จํานวนนักเรียน  นักศึกษา     289   คน 
            9.1   ปวช.                  186    คน 
            9.2   ปวส.                  103    คน 
 

13.  จํานวนบุคลากร                 51    คน  
            11.1   สายสนับสนุน            22   คน            11.2    สายผู้สอน                29    คน 
                       ฝ่ายบริหาร                5    คน            ข้าราชการครู             13     คน 
                       เจ้าหน้าท่ี                  8    คน            พนักงานราชการ         15     คน 
                       ลูกจ้าง                     9    คน                      ครูจ้างสอน                 1     คน 
 

14.  งบดําเนินการประจําปีงบประมาณ  2555 
 

  งบดําเนินการ 11,122,625.-    บาท 
 
  

15.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
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 ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีผลการ
ประเมินดังตารางต่อไปนี้ 
                           ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
                                 เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 

 

 
16.  จุดเด่นของสถานศึกษา 

1. เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีได้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับสถานประกอบการทุกปี  ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกสาขาวิชา  ได้ฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริงทุกสาขาวิชา 

2. สามารถจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพตาม พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2550  
(มาตรา 8)  ได้ทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการสามารถ
ดําเนินการได้อยา่งมีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน ในสาขางานการโรงแรมและสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 

3.  มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
 

17.  จุดควรพัฒนาของสถานศึกษา 

1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดทําผลงานทางวิชาการท่ีเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์   
และงานวิจัย ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกระดับ 

2. พัฒนาและให้ความรู้เก่ียวกับระบบ MIS แก่ผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ 
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธภิาพมากข้ึน 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1     ด้านผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.25 
มาตรฐานท่ี  2     ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 4.60 
มาตรฐานท่ี  3     ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.83 
มาตรฐานท่ี  4     ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 
มาตรฐานท่ี  5     ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ 
                      งานวิจัย 

4 

มาตรฐานท่ี  6     ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น 
                      พลเมืองไทยและพลโลก 

5 

มาตรฐานท่ี  7     ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 

ผลการประเมิน 4.51 
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18.  แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 1.  จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ  ให้เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา 
อ่ืน ๆ ได้ 
 2.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียนในทุกสาขาวิชา 
 3.  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะทางวิชาชีพเพ่ือให้บริการแก่ชุมชน
และสังคมในทุกสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นท่ียอมรับของสังคมทุกระดับ 
 4.  ยกระดับคุณภาพบุคลากรให้เป็น “ครูมืออาชีพ”  ในทุกสาขาวิชา 
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ตอนที่  1 
สภาพท่ัวไปของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา                                                                                                     
 

 1.1.1 ประวัติของสถานศึกษา 
 

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

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

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

 1.1.4 งบประมาณ  จํานวนท้ังสิ้น     11,122,625.-  บาท  รายละเอียดในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 

งบดําเนินการ   งบประมาณประจําปีการศึกษา  2555 
 

รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 

1.  งบบุคลากร   
    (เงินเดือน ,เงินประจําตําแหน่ง ,เงินวิทยฐานะ ,ค่าจ้างลูกจ้างประจํา) 

 
2,630,000.- 

2.  งบดําเนินงาน  
     2.1  งบดําเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปี)  2,360,500.- 
     2.2  ค่าสาธารณูปโภค    320,000.- 
3.  งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนข้ันพ้ืนฐาน)  
    3.1  ค่าจัดการเรียนการสอน 1,469,750.- 
    3.2  ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,196,775.- 
4. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)  
     4.1  โครงการ Fix  it  Center  1,148,000.- 
     4.2  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่     60,000.- 
     4.3  โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา     84,000.- 
     4.4  โครงการความร่วมมือผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา     900,000.- 
     4.5  โครงการครูคลังสมอง     475,400.- 
     4.6  โครงหารายได้ระหว่างเรียน       78,200.- 
     4.7  โครงการพัฒนาผู้นําตามธรรมชาต ิ       40,000.- 
     4.8  โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา     200,000.- 
     4.9  โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจ     160,000.- 

รวมงบดําเนินการท้ังสิ้น      11,122,625.- 

 

1.2 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา    จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.  2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. 2546  รายละเอียดสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา  มีดังนี ้ 
             จํานวนผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2555   ดังแสดงใน
ตารางท่ี  2   ถึงตารางท่ี  5   
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ตารางท่ี  2   จํานวนผู้เรียนจําแนกตามระดับช้ัน  หลักสูตร  เพศ 
 

 หลักสูตร 
รวม 

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

ปวช .1 20 50 - - 20 50 70 
ปวช .2 61 22 - - 61 22 83 
ปวช .3 9 24 - - 9 24 33 

รวมระดับ ปวช.   90 96 - - 90 96 186 
ปวส .1 7 26 - - 7 26 33 
ปวส .2 20 50 - - 20 50 70 

รวมระดับ ปวส. 27 76 - - 27 76 103 

รวมท้ังหมด 117 172 - - 117 172 289 

 
                              ข้อมูล  ณ  วันท่ี  14  มีนาคม  2556 
 

 
ตารางท่ี  3  จํานวนผู้เรียนหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น  จําแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา  สาขาวิชา  เพศ   
 

รุ่นท่ี/ปี หลักสูตร ประเภทวิชา/สาขาวิชา จํานวนรายวิชา 
จํานวนผู้เรียน 

ชาย หญิง รวม 
2555 ระยะสั้น ภาษาจีน  6 85 226 311 

  เครื่องดื่มและกาแฟโบราณ 2 46 28 74 
  เครื่องดื่มสมุนไพร 1 - 34 34 
  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขา้วเหนยีว 1 - 39 39 
  การนวดน้ํามัน (สวีดีช) 1 - 16 16 
  มารยาทและการสมาคม 1 4 117 121 

รวม 12 135 460 595 
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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 - 5 - - - - 5 - 

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

5 2 3 - 1 4 - 1 4 - - 1 1 - 

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 6 2 4 - 2 4 - - 6 - 1 - 1 - 
แผนกวิชาการโรงแรม/ 
การโรงแรมและบริการ 

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

แผนกวิชาการท่องเที่ยว/ 
การจัดการธุรกิจทอ่งเที่ยว 

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

รวมท้ังหมด 34 18 15 1 5 29 - 12 22 - 2 5 11 - 
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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 13           
งานบริหารท่ัวไป,งานประชาสัมพันธ์ 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานบุคลากร, งานอาคารสถานท่ี 9 - - 9 4 5 7 - 2 - - 
งานการเงิน, งานบัญชี 1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
งานพัสด ุ 1 - - 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 1           
งานแผนและงบประมาณ, งานความ
ร่วมมือ,งานส่งเสรมิผลผลิตฯ, งานวิจัยฯ 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,  
งานประกันคุณภาพฯ 

 - - - - - - - - - - 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 1           
งานกิจกรรมฯ,งานครูท่ีปรึกษา, 
งานปกครอง 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 

งานแนะแนวฯ,งานสวัสดิการฯ, 
งานโครงการพิเศษฯ 

- - - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 17 - - 17 4 13 7 - 8 2 - 
 

 
1.3  ระบบโครงสร้างบริหาร 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมประเมินผล ร่วมปรับปรุง  จึงกระจายอํานาจการบริหารงานภายในสถานศึกษาตามโครงสร้างการ
บริหารงาน ดังนี้  
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1.4 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
 

 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีผลงานได้รับการยกย่องอันเป็นเกียรติ
ประวัติแก่สถานศึกษา   ดังนี้ 

1. นายสิทธิศักดิ์  ด่านนอก   และนางสาวศศิธร  วารี  นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเท่ียว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะวิชาชีพการ
จัดทําและนําเสนอรายการนําเท่ียวระดับภาค 

2. นางสาวรชรินทร์  วึบชัยภูมิ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดษิฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ผลงานสิ่งประดิษฐ-์เปลจากขวดพลาสติก) 

3. นางสาวณธษา  พระเสมา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน  การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ผลงานสิ่งประดิษฐ-์สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า) 

4. นางสาวณธษา  พระเสมา  ไดร้ับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์-สเปรย์ระงับกลิ่นเท้า) 

5.  นางสาวณัฐธยาน ์ จิรรัชตะสิร ิ รางวัลนักเรียน นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงสุดจากการทดสอบ 
     มาตรฐานการศึกษา รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คะแนน 
     สูงสุด ระดับ ปวช. ลําดับท่ี 1  
 
 

1.5  ความสําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
    ความสําเร็จตามเป้าหมายของการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
ประจําปกีารศึกษา 2555   ซึ่งประชาคมของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   มีดังนี ้
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 

1.  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา  
  

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและผู้สําเร็จ 
   การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. สถานศึกษามีผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมี  
   คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะครบทุกรายวิชา และ 
   สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. จัดทําแผนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ โดย 
   เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 

3.  การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา   1. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากการ 
   ประเมินคุณภาพภายนอก 
3. สถานศึกษาสามารถจัดบริการการศึกษาได้อย่าง 
   ท่ัวถึงและครอบคลุม 
4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็น ครบถ้วน และ 
   เป็นปัจจุบัน 
5. บุคลากรไดรับการฝึกอบรมด้านวิชาการ และ 
   วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

มีโครงการการบริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความ
ต้องการของชุมชน สังคม  

5.  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ 
     งานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์  หรือ 
งานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ  และระดับนานาชาต ิ

6.  การปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็น 
     พลเมืองไทยและพลโลก   

มีโครงการการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

7.  การประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

8.  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ี 
หลากหลาย 
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1.6 ความสําเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  
 ความสําเร็จตามเป้าหมายของแผนบริหารความเสี่ยง  ประจําปีการศึกษา  2555  ซึ่งประชาคมของ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ   มีดังนี ้

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ 

  1  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  ของผู้เรียน  
    ครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท                                                                                      ไม่มีการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 
3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด     ไม่มีสารเสพติดในสถานศึกษา 
4.  ความเสี่ยงด้านสังคม  เชน่  การตั้งครรภ ์
    ก่อนวัยอันควร         

ไม่มีการตั้งครรภก่์อนวัยอันควรในสถานศึกษา       

5.  ความเสี่ยงด้านการพนันและการม่ัวสุม   ไม่มีการพนันและการม่ัวสุมในสถานศึกษา 
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ตอนที่  2 
                                การดําเนินงานของสถานศึกษา 
 
 

2.1 ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
 

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

1.  ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    เพ่ือสนองความต้องการ 
     ของตลาดแรงงาน 

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

 เป้าประสงค ์  
 

1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
2.  ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
3.  พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีสมรรถนะ 
4.  มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน ์
5.  ประชาชนได้รับการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
6.  ผู้เรียนมีทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
7.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
8.  ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถ่ิน 
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2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 เพ่ือให้การดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.  ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา  
  

1. สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของ 
   ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา 
   ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2. สถานศึกษามีผู้เรียนและ   
    ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมี  
    คุณธรรม จริยธรรม  และ 
    จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของสถานประกอบการ 
พร้อมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

2.  หลักสูตรและการจัดการเรียน 
     การสอน 

1. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะครบ 
   ทุกรายวิชา และสอดคล้องกับ 
  ความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. จัดทําแผนการสอนมุ่งเน้น 
   สมรรถนะวิชาชีพ โดยเน้น 
   ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 

3.  การบริหารจัดการสถานศึกษา 
     อาชีวศึกษา   

1. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การ 
   ประเมินสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาได้รับการรับรอง 
   มาตรฐานจากการ 
   ประเมินคุณภาพภายนอก 
3. สถานศึกษาสามารถจัดบริการ 
    การศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและ 
    ครอบคลุม 
4. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี 
   จําเป็น ครบถ้วน และเป็น 
   ปัจจุบัน 

พัฒน า ร ะบบบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สถานศึกษาให้ทันสมัย 
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5. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
   ด้านวิชาการ และวิชาชีพอย่าง 
   ต่อเนื่อง 
 
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.  การบริการทางวิชาการและ 
    วิชาชีพ 
 

มีโครงการการบริการวิชาชีพท่ี
เหมาะสมตามความต้องการของ
ชุมชน สังคม  
 

บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชน สังคมอย่างท่ัวถึง 
 

5.  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งาน 
     สร้างสรรค์  หรืองานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์  หรืองานวิจัยได้รับ
การเผยแพร่ในระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ  และระดับนานาชาต ิ
 

พัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัย  
และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

6.  การปลูกฝังจิตสํานึกและ 
     เสริมสร้างความเป็น 
     พลเมืองไทยและพลโลก   

มีโครงการการปลูกฝังจิตสํานึก
และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก   
 

ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   

7.  การประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8.  การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
    วิชาชีพระยะสั้น 

มีโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นท่ีหลากหลาย 
 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นท่ีหลากหลาย 
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2.3  มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง                
    

 เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงจึงกําหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
 
 

ด้าน เป้าหมายความสําเร็จ มาตรการป้องกันและควบคุม 

 1. ความเสี่ยงด้านความ 
     ปลอดภัยของผู้เรียน ครู และ 
     บุคลากรภายในสถานศึกษา                                 

มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. ให้ความรู้เก่ียวกับความเสี่ยง 
2. จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุม 
3. แนวทางพัฒนาป้องกันและควบคุม 
4. มียามรักษาความปลอดภัยประจํา 
   สถานศึกษา 
 

 2. ความเสี่ยงด้านการทะเลาะ  
     วิวาท                                                                                      

ไม่มีการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 

1. ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล 
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียน 
   นักศึกษาแสดงออก 
 

 3.  ความเสี่ยงด้านสิ่งเสพติด    ไม่มีสารเสพติดในสถานศึกษา 1. ให้ความรู้เก่ียวกับโทษยาเสพติด 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง 
 

 4.  ความเสี่ยงด้านสังคม  เชน่   
     การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร     

ไม่มีการตั้งครรภก่์อนวัยอันควรใน
สถานศึกษา       

1. ให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์ก่อน 
   วัยเรียน 
2. ให้ความรัก ความใกล้ชิดแก่ 
    นักเรียนนักศึกษา 
3. ประสานงานกับผู้ปกครอง 
4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
   ให้คําปรึกษา 
 

 5.  ความเสี่ยงด้านการพนัน 
     และการม่ัวสุม   

ไม่มีการพนันและการม่ัวสุมใน
สถานศึกษา 

1. โทษและภัยจากการเล่นพนัน 
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและกิจกรรม 
   เสริม 
3. ให้พบครูท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
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2.4  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
1. วิทยาลัยฯ ควรกําหนดโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
ผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระไว้
ในแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ แผนปฏิบัติการประจําปี และ
กําหนดตัวชี้วัดไว้ในแผนด้วย 

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

2. วิทยาลัยฯ  ควรจัดฝึกอบรมครู  บุคลากร  ใช้
โปรแกรม RMS   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาและอ่ืนๆ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม RMS 
2012 
 

3. วิทยาลัยฯ ควรวางแผนดําเนินการ และรายงานผล
การทดสอบ V-NET 

1. โครงการพัฒนานักเรียนเข้าสู่การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET  
 

4.  วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดงบประมาณสนับสนุนให้
โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ อย่างเหมาะสม 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

5. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนสง่เสริมนักเรียนนักศึกษา 
ให้ทําโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ให้มีคุณภาพ
พร้อมวิจัย 5 บท 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

6. วิทยาลัยฯ ควรเร่งพัฒนาและให้ความรู้เก่ียวกับ
ระบบ MIS แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เพ่ือใช้ข้อมูล
เพ่ือการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.โครงการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการ 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 

7. วิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
จัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน 

8. วิทยาลัยฯ ควรสร้างความตระหนักและชี้ให้เห็นถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 
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การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
1.  สนับสนุนส่งเสริมงบประมาณให้นักศึกษาระดับ 
ปวส. ได้จัดทํางานวิจัย นวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ชิ้นงาน 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
2. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
3. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  
2.  ควรสร้างความตระหนักให้ทุกแผนกวิชาได้
ดําเนินการตามระบบกลไกของการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 

3.  ควรสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรภายใน
สถานศึกษา สามารถสรุปผลงานรายงานข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง  และอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน 
 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
1.  สร้างความตระหนักให้ทุกแผนกวิชาได้ใช้ระบบ
กลไกของการประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา 
 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 
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ตอนที่  3 
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี  1 ด้านผูเ้รียนและผู้สําเร็จการศกึษาอาชีวศึกษา 
  พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทาง
วิชาชีพ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือทํางานในสถานประกอบการ จนเป็นท่ี
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  1.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2. 00 ข้ึนไป  

 

ความตระหนัก )Awareness(   
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ได้ชี้แจงให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
ทราบถึงเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละชั้นปี ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม 
หลักสูตร ปวช. และปวส. ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
 วิทยาลัยฯ ได้มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการ  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดตามชั้นปีให้มากท่ีสุด ดังนี้ 

1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาและ
ระบบการวัดผลและประเมินผล 

2. มีการจัดทําและแจกคู่มือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งในคู่มือดังกล่าวได้ประมวลสาระท่ีนักเรียนนักศึกษา 
และผู้ปกครองควรทราบไว้  รวมถึงเกณฑ์การวัดและประเมินผลดังกล่าวด้วย 

3. ให้ครูจัดทําแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกรายวิชาและทุกภาคเรยีน 
4. ให้ครูจัดทํา/จัดหาสื่อการสอน/จัดทําใบความรู้ใบงาน 
5. ให้ครูประเมินผลตามสภาพจริง 
6. มีการนิเทศการเรียนการสอนของครู 
7. มีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. มีระบบการดูแลติดตามพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยให้มีครูท่ีปรึกษาทุก

ห้องเรียน มีคาบกิจกรรมโฮมรูมสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
  ผลจากการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี 
กําหนดตามชั้นปี จํานวน  181  คน จากผู้เรียนท้ังหมด 209  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.60  ของผู้เรียนท้ังหมด 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดมีาก 
 



 
 

 

23 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้วางแผนการจัดสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนท่ีมีต่อคุณภาพของผูเ้รียน   มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเครื่องมือ
สํารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้เรียน  ๓  ด้าน  ได้แก่  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป   ด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ   และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่ายวิชาการ 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ  โครงการสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ
เก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการต้องการ  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับ ดมีาก  คือ  4.52 
   

ตัวบ่งช้ีท่ี 1. 3   ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
    

ความตระหนัก )Awareness( 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้ดําเนินการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพในรูป

ของคณะกรรมการ  มีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  จัดประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงาน
วัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ    
 

ความพยายาม   ) Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ  โครงการฝึก
ทักษะวิชาชีพนอกเวลาเรียน  การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของอาชีวศึกษา
จังหวัด 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ผู้เรียนระดับ ปวช.  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับ ดมีาก     คิดเป็นร้อยละ   83 
 ผู้เรียนระดับ ปวส.  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพในระดับ ดมีาก     คิดเป็นร้อยละ   83 
 

     
     



 
 

 

24 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
                         อาชีวศึกษา )V-NET  (ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไป   
  

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมาได้ดําเนินการจัดสอบผู้เรียนในระดับชั้นปวช. 3 
โดยใช้แบบทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยงานวัดและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ  
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงพัฒนานักเรียน ปวช. 3 เข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  โครงการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
 ) V-NET( คือ  ต้องปรับปรุง  (44.47) 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.5   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

)V-NET (ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
 
ความตระหนัก )Awareness( 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมาได้ดําเนินการจัดสอบผู้เรียนในระดับชั้นปวช. 3 
โดยใช้แบบทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานวัดและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงพัฒนานักเรียน ปวช. 3 เข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  โครงการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
)V-NET (ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (21.74) 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 1.6   ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์จากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง  

 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ได้ดําเนินการจัดสอบมาตรฐานอาชีพในรูป
ของคณะกรรมการ  มีการทดสอบมาตรฐานอาชีพทุกสาขาวิชา  จัดประมวลผลและรวบรวมข้อมูล  โดยงาน
วัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ    
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ
คือ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ  การจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ  โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
นอกเวลาเรียน  การจัดทํามาตรฐานในการจัดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพของอาชีวศึกษา  โครงการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพผู้สําเร็จการศึกษา 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ยกเว้นการประเมิน 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.7   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า  
  

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

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

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 

  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้าคือ 95.65  ระดับดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.8   ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา   หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  

1 ป ี
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ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้ดําเนินการติดตามผลการได้งานทํา  
ประกอบอาชีพอิสระ   หรือศึกษาต่อภายใน  1  ปี   โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  มีการดําเนินการ
หลากหลายรูปแบบ  อาทิ  การติดตามทางไปรษณีย์  ทางโทรศัพท์  การแจ้งข้อมูลเพ่ือนต่อเพ่ือน  และการ
จัดงานชุมนุมศิษย์เก่า  มีการใช้แบบสํารวจ   ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล   โดยงานแนะแนวและสวัสดิการ
การศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ  โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา  โครงการศูนย์กําลัง
อาชีวศึกษา  โครงการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
  

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
  ผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทําและศึกษาต่อร้อยละ 82.52   อยู่ในระดับ  ดมีาก 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.9   ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมี

ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้วางแผนการจัดสํารวจความพึงพอใจของ
สถานประกอบการต่อผู้สําเร็จการศึกษา   มีคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเครื่องมือสํารวจความพึงพอใจ  ๓  
ด้าน  ได้แก่  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป   ด้านสมรรถนะวิชาชีพ   และด้านคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวชิาชีพ   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานแนะแนวและ
สวัสดิการการศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ  โครงการสัมมนาร่วมกับสถาน
ประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสถานประกอบการต้องการ  โครงการ
พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ  การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
สถานประกอบการมีความพึงพอใจผู้สําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์อยู่ในระดับ ดมีาก 

 คือ  4.22 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2. 00 ข้ึนไป  

 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
 - ดี 70-79.99  
 - พอใช ้60-69.99 
 - ต้องปรับปรุง 50-59.99 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

86.60 5 (ดีมาก) 

2. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

 - ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

4.52 5 )ดีมาก(  

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
 - ดี 70-79.99  
 - พอใช ้60-69.99 
 - ต้องปรับปรุง 50-59.99 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50  

83.00 5 )ดีมาก(  

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา )V-NET  (ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติข้ึนไป  

 - ดีมาก 65 ข้ึนไป 
 - ดี  55-64.99 
 - พอใช ้45-54.99 
 - ต้องปรับปรุง 35-44.99 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

44.47 2 
 (ต้องปรับปรุง) 

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน 
อาชีวศึกษา )V-NET  (ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย  
ระดับชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
 - ดี  55-64.99 
 - พอใช ้45-54.99 
 - ต้องปรับปรุง 35-44.99 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 
 

21.74 1  
(ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน)  

6. ร้อยละของผู้เรียนท่ีผ่านเกณฑ์จากการ
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

- ดีมาก 65 ข้ึนไป 
 - ดี  55-64.99 
 - พอใช ้45-54.99 
 - ต้องปรับปรุง 35-44.99 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 35 

ยกเว้นการ
ประเมิน 

ยกเว้นการ
ประเมิน 

7. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เทียบกับแรกเข้า 

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
 - ดี 70-79.99  
 - พอใช ้60-69.99 
 - ต้องปรับปรุง 50-59.99 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

95.65 5 (ดีมาก) 

8. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้งานทํา   
หรือประกอบอาชีพอิสระ  หรือศึกษาต่อภายใน  
1 ป ี

- ดีมาก 80 ข้ึนไป 
 - ดี 70-79.99  
 - พอใช ้60-69.99 
 - ต้องปรับปรุง 50-59.99 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 50 

82.52 5 (ดีมาก) 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการประเมิน 

9. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการท่ีมี
ต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

4.22 5 )ดีมาก(  

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี 1 4.13 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 1 
จุดเด่น  ได้แก ่

1. ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
2.   ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยสะสม 2. 00 ข้ึนไป  

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่
            -     ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
                  ) V-NET  (ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  
     

มาตรฐานที่  2  ด้านหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
               พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1   ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

  

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรโดยร่วมมือกับ
สถานประกอบการ   หนว่ยงาน  ชุมชน  และท้องถ่ิน     และให้นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาตามหลักสูตร
ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร    โดยการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการรายวิชาเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะวิชาชีพ         เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
แรงงาน    มีการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการ โดยแผนกวิชา     รวบรวมข้อมูลโดยงานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ   
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
วิทยาลัยฯ      มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน 
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คุณภาพคือ  เน้นฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎ ี    วิทยาลัยฯ ได้จัดแผนการเรียน
ให้นักเรียน  -นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงาน  ท้ังภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาตามสถาน
ประกอบการต่างๆ นอกจากนั้นจะติดตามดูแลให้ครูผู้สอนปรับปรุงแผนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีมุ่งส่งเสริมทักษะ  โครงการนิเทศการสอน  
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 การใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียนมีระดับคุณภาพคือ ดี  ปฏิบัติตามประเด็น 1 - 4 
  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

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

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

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
              การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชามีระดับคุณภาพดีมาก  ร้อยละ 84.48 
  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3   ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการสอนรายวิชา 
  

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ได้ดําเนินการให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะพึงประสงค์  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และให้ผู้สอนใช้สื่อ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  ให้มีการนิเทศการเรียนการสอนและให้ผู้สอนทําบันทึกหลังการสอน และนําผล
จากการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย และผลการนิเทศไปจัดทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปแก้ไข
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ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน   ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   ฝ่าย
วิชาการ    
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม /แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี  
โครงการเรียนเป็นชิ้นงาน  โครงการนิเทศการเรียนการสอน  โครงการพัฒนางานวิจัย 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีมีระดับคุณภาพด ี  

  
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ดําเนินการให้ผู้สอนทุกคนกําหนด และแจ้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสม ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในวัดและประเมินผล  และนําผลไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานวัดและ
ประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ    
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม /แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี  
โครงการเรียนเป็นชิ้นงาน  โครงการนิเทศการเรียนการสอน  โครงการพัฒนางานวิจัย 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดมีาก    

 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2. 5   ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการคัดเลือกสถานประกอบการ หน่วยงาน 
และทําความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานตามหลักสูตร มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานพร้อมมีคู่มือการ
ฝึกงาน มีการนิเทศการฝึกงานของผู้เรียนในสถานประกอบการ หน่วยงาน  มีการวัดผลการฝึกงานของผู้เรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน  มีการสัมมนาการฝึกงานของผู้เรียน  ซึง่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงาน
อาชีวศึกษาและระบบทวิภาคี   ฝ่ายวิชาการ    
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ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม /แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการปฐมนิเทศก่อนการฝึกงาน  โครงการสัมมนาการฝึกงาน  โครงการนิเทศการฝึกงาน   
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
  ระดับคุณภาพในการฝึกงานของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมาก    
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2   ในแต่ละตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ 
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)และ 
มีผล (4) 

4 (ด)ี 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการ 
เรียนรู้รายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)และมีผล (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1)และมีผล (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)และมีผล (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) และมีผล (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

84.48 5 (ดีมาก) 

3.  ระดับคุณภาพในการจัดการการเรียนการ
สอนรายวิชา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติ (1)และ 
มีผล (4) 

4 (ด)ี 

4.  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

5. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ  5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานท่ี  2 4.60 
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สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 2 
จุดเด่น  ได้แก ่

1. ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
2.   ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่
  - 
 

มาตรฐานที่  3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                     บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
วิทยาลัย มีการจัดทําแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นํา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง มีระบบดูแลผู้เรียน 
มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานท่ี  มีการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการระดมทรัพยากรในการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1   ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา  โดยมี
การเลือกประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษา  และมีการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการใน
การปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานบริหารงานท่ัวไป  
ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
 วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม /แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐานคุณภาพ
คือ  มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง   มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมินความ
พึงพอใจ  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติของคณะกรรมการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีมาก (4.52) 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2   ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ
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และเอกชน   และมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  และมีการ
ดําเนินงานตามแผน  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  พร้อมท้ัง
จัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี  โดยงานแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปี  ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน    
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
    การจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีมาก 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3   ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
ตามอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยการมี
ส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานแผนและ
งบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม /แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน  
คุณภาพคือ  มีการกําหนดอัตลักษณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  มีแผนงาน  โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์  มีการประเมินผลการดําเนินงาน   
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์มีระดับคุณภาพดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3. 4   ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีผู้บริหารท่ีบริหารงานตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้ภาวะผู้นําและการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  และมีการประเมินผลการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานบริหารงานท่ัวไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม /แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน  
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คุณภาพคือ  มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการประชุมครูและบุคลากร
ทุกฝ่ายอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง   มีการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  มีการประเมินผล
การบริหารงาน 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีระดับคุณภาพดีมาก (4.52) 
  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3. 5   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐาน  9  ประเภทได้แก่ 
ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  ข้อมูลบุคลากร  ข้อมูลตลาดแรงงาน  ข้อมูลงบประมาณและการเงิน  
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ข้อมูลครุภัณฑ์  ข้อมูลอาคารสถานท่ี  และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด  
โดยมีข้อมูลครบถ้วนสามารถเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน    และดําเนินการให้ครูและบุคลากร
ทุกฝ่าย  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ   ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานศูนย์
ข้อมูลสารสนเทศ   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ     มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดาํเนินการเพ่ือนําไปสู่ 
มาตรฐานคุณภาพคือ  มีการจัดระบบสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  
มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูล    รวมท้ังการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอ มีโครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศของสถานศึกษา  ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศใน 
สถานศึกษา โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษาอยู่ในระดับ   

ดมีาก )ปฏิบัติครบท้ัง  5  ข้อ  ( 
   
  

ตัวบ่งช้ีท่ี  3. 6   ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการ
บริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอย่างน้อย 5  ด้าน  ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการทะเลาะวิวาท ด้านสิ่งเสพติด 
ด้านสังคม ด้านการพนันและการม่ัวสุม  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียน ผู้ปกครอง  มี
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การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ มีการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยงานกิจกรรมฯ งานครู
ท่ีปรึกษา งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการส่งเสริมวันพระพุทธศาสนา  โครงการค่ายคุณธรรม  โครงการวิทยาลัยฯ สีขาว  โครงการ
พัฒนาภาวะผู้นํา   
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
     ผลสัมฤทธิ์จากการวิเคราะห์และจัดทําแผนงาน โครงการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญอย่างน้อย  5  
ด้านมีระดับคุณภาพดีมาก   
  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3. 7   ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ดําเนินการจัดระบบดูแลผู้เรียนโดยมีการ
ปฐมนิเทศ  การแต่งตั้งครูท่ีปรึกษา  มีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง  ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน  
และมีระบบดูแลผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง  และส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานครูท่ีปรึกษา  
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการจัดหาทุนการศึกษาเรียนดี   โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา  ประชุมผู้ปกครอง 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
ผลสัมฤทธ์ของการจัดระบบดูแลผู้เรียนมีระดับคุณภาพดีมาก 

  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3. 8   ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ 
                        ใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ได้จัดห้องเรียน   ห้องปฏิบัติการ  ท่ีมุ่งเน้น
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน ์ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการเพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงเพ่ิมเติมให้เกิดประโยชน์สงูสุด  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงาน
อาคารสถานท่ี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร   
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ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ มีการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนท่ี
ฝึกปฏิบัติงาน   โครงการจัดทําห้องปฏิบัติการกลาง   แต่งตั้งผู้ดูแลประจําห้อง    สํารวจความพึงพอใจ 
การใช้ห้อง  รวมท้ังมีการบริหารจัดการให้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
   การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ มีระดับคุณภาพดีมาก 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  3 .9   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร ์
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   มีการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
และคอมพิวเตอร์  สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจและนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ    โดยการรวบรวมข้อมูลของงานพัสด ุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

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

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีระดับคุณภาพดีมาก 
   
ตัวบ่งช้ีท่ี  3 .10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดหาทุนการศึกษา  ส่งเสริมให้มีโครงการ
แลกเปลี่ยนครูและบุคลากรทางการศึกษา กับหน่วยงาน องค์กรภายนอก  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
เหมาะสม  และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณ  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยงานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรฯ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน  โครงการกีฬาวันครู  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อ  นวัตกรรมและงานวิจัย 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีระดับคุณภาพดีมาก 

  
ตัวบ่งช้ีท่ี  3 .11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีของวิทยาลัยฯ  ในด้านวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสําหรับการจัดการเรียน
การสอน การบริการวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทําและดําเนินการจัด
ประกวด จัดแสดงโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงาน
การเงิน งานการบัญชี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โครงการค่ายคุณธรรม 
โครงการพัฒนางานวิจัย  
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
    ผลสัมฤทธิ์จากการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจําปีมีระดับ
คุณภาพคือดี 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3 .12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศ

และ หรือต่างประเทศ 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย  ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ในด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สถานประกอบการ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ฝ่าย
วิชาการ 
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ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ     มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ืองานบริการวิชาการและวิชาชีพฯ  โครงการ 
ครูอาสาสมัครภาษาจีน 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
  การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังในประเทศและ หรือต่างประเทศ มี 
ระดับคุณภาพด ี
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

 - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ )1   (- ) 5( 5 )ดีมาก(  

3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามอัตลักษณ์ 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ )1   (- ) 5( 5 )ดีมาก(  

4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 )ดีมาก(  

5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบฐาน 
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ  5 )ดีมาก(  

6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง - ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)  - (5) 5 )ดีมาก(  

7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ  5 )ดีมาก(  
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

8.ระบบคณุภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม
และภมูิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบรกิาร 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ  5 )ดีมาก(  

9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร ์

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ  5 )ดีมาก(  

10. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ  5 (ดีมาก) 

11. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติ  4  ข้อ 4 (ด)ี 

12. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรใน
การจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายท้ังใน
ประเทศและ หรือต่างประเทศ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  4  ข้อ 4 (ด)ี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  3 4.83 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 3 
จุดเด่น  ได้แก ่

1. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 
3. ระบบคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้

อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ ศูนย์วิทยบริการ 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่

- ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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มาตรฐานที่  4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                      บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4 .1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการบริหารจัดการ การบริการวิชาการและ
วิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย  ผู้เรียนทุกสาขางาน  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงาน
พัฒนาหลักสูตรฯ    ฝ่ายวิชาการ 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการอาชีวะบริการ   โครงการ Fix it center   โครงการทําดีมีอาชีพ  โครงการร่วมมือผลิต
กําลังคนด้านอาชีวศึกษา  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
การบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพมีระดับคุณภาพดีมาก  
   

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4  
 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ 

 - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ    

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  4 5 
 
 สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 4 
จุดเด่น  ได้แก ่  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่  - 
 
  

มาตรฐานที่  5  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                   ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดทํานวัตกรรม ส่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยท่ีเป็น 
ประโยชน์  ตลอดจนมีการเผยแพร ่
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ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ
ผู้เรียน 

 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับชั้น 
ปวช. 3 และ ปวส. 2 จัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ตามรายวิชาโครงการ และอ่ืนๆ 
และจัดให้มีการประกวด แสดงและเผยแพร่ผลงาน รวมท้ังการนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ  ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมการทําโครงงานของผู้เรียน 
โครงการ ประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม สัมมนางานวิชาการของสถานศึกษา การจัดทําเอกสารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับด ี 
 
 
           
ตัวบ่งช้ีท่ี   5 .2   ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของ

คร ู
 
     

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีการส่งเสริมให้ครูจัดทํานวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงและเผยแพร่ผลงาน  รวมท้ังการ
นําผลงานไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา  มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมแสดง แข่งขัน และได้รับรางวัลหรือนําไปใช้
ประโยชน์ในระดับต่างๆ  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย 
 

สัมฤทธิ์ผล  ) Achievement( 
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ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครมีู
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี    

  
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 5 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของผู้เรียน 

 - ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ  

ปฏิบัติ  4  ข้อ 4 

2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานวิจัยของครู 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  4  ข้อ 4 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  5 4 
 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 5 
จุดเด่น  ได้แก ่  คุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียน 
จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่ คุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                               ของคร ู
 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
                   ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก       ในด้านการรักชาต ิ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริม 
กีฬาและนันทนาการ 
 
ตัวบ่งช้ี  6 .1   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 

 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  มี
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การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
  วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่มาตรฐาน
คุณภาพคือ  โครงการเทิดพระคุณพ่อแม่  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และทะนุบํารุงศาสนา   ศิลปะ   วัฒนธรรม คือ 
ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 5 ข้อ)  
 

             
ตัวบ่งช้ีท่ี   6 .2   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
ทุกคนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
             วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู ่
มาตรฐานคุณภาพคือ  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โครงการ Big Cleaning Day 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
           การปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับคุณภาพคือ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 
5 ข้อ) 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี  6. 3   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

ความตระหนัก  (Awareness) 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ดําเนินการให้ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียน
ทุกคน  เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียนนักศึกษา 
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ความพยายาม  ) Attempt( 
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่ 
มาตรฐานคุณภาพคือ  โครงการกีฬาภายใน   โครงการแข่งขันกีฬาวันครู  โครงการเทศกาลปีใหม่  โครงการ 
งานสุขเกษมเปรมปรีดิ์ วันศรีสงกรานต์ 
 

สัมฤทธิผ์ล  )Achievement( 
การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการอยู่ในระดับคุณภาพคือ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 5 

ข้อ) 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  6.4   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียนทุกคน  เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน โครงการใน
การบริหารจัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกฝ่าย ผู้เรียนทุกคน
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม  โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย  เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่ 
มาตรฐานคุณภาพคือ  ทุกโครงการ  กิจกรรม  แผนงานของวิทยาลัยฯ  อาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
การปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับคุณภาพคือ ดีมาก (ปฏิบัติตาม

ประเด็น 5 ข้อ) 
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 6 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง
จิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ
ทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 
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ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของการ

ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

2. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง 
จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

3. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้าน
การกีฬาและนันทนาการ 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

4. ระดับคุณภาพในการปลูกฝัง 
จิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

- ดีมาก ปฏิบัติ  5  ข้อ 
 - ดี ปฏิบัติ  4  ข้อ 
 - พอใช้ ปฏิบัติ  3  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ  2  ข้อ 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ  1  ข้อ 

ปฏิบัติ  5  ข้อ 5 (ดีมาก) 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  6 5 

 
สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 6 
จุดเด่น  ได้แก ่  

1. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และทะนุบํารุงศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม 

2.   ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.   ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

จุดท่ีต้องพัฒนา  ได้แก ่  - 
 

มาตรฐานที ่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ดําเนินงานตามมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี   7 .1   ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
     

 ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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ความพยายาม  ) Attempt( 
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่ 
มาตรฐานคุณภาพคือ  มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 
   
สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
             ระบบการประกันคุณภาพภายในมีระดับคุณภาพคือ ดีมาก (ปฏิบัติตามประเด็น 1 – 5) 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี  7.2   ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ . 2555 
 

ความตระหนัก )Awareness( 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   มีการดําเนินงานตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ส่วนท่ี 1  การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน  34  ตัวบ่งชี้  และแสดงถึงคุณภาพ
ของการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  
 

ความพยายาม  ) Attempt( 
             วิทยาลัยฯ  มีการดําเนินงานโดยมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการเพ่ือนําไปสู่ 
มาตรฐานคุณภาพคือ  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพ 
 

สัมฤทธิ์ผล  )Achievement( 
             การดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ . 2555  มีระดับคุณภาพคือ  
 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 7 ในแต่ละตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ี เกณฑ์เชิงปริมาณ 
สัมฤทธิ์ผลของ
การดําเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

1. ระดับคุณภาพในระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 

- ดีมาก ปฏิบัติ (1)  - (5) 
 - ดี ปฏิบัติ (1) -  (4) 
 - พอใช้ ปฏิบัติ (1)- (3) 
 - ต้องปรับปรุง ปฏิบัติ (1) -  (2) 
 - ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ปฏิบัติ (1) 

ปฏิบัติ (1)  - (5) 5 (ดีมาก) 

2. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตาม 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ .ศ . 2555 
 

จํานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการตัดสินตามเกณฑ์
สูงสุดในระดับ 5 คะแนน ดีมาก 
- ดีมาก 30 – 34 ตัวบ่งชี้และไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่
อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
- ดี             24 – 33 ตัวบ่งชี้ 
- พอใช ้       18 – 23 ตัวบ่งชี ้
- ต้องปรับปรุง 12 – 17ตัวบ่งชี้ 
- ต้องปรับปรุงเร่งด่วน < 12 ตัวบ่งชี ้

33 ตัวบ่งชี ้ 4 (ด)ี 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี  7 4.50 
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สรุปจุดเด่น และจุดท่ีต้องพัฒนาของมาตรฐานท่ี 7 
จุดเด่น   

1. มีระบบการประกันคุณภาพท่ีต่อเนื่อง 
2. ใช้ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพในการบริหารจัดการ 

จุดท่ีต้องพัฒนา   
      ควรพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  เป็นการรองรับการประเมินจาก
ภายนอก 
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ตอนที่  4 
สรุปและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 

 
4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2555  สรุปได้ดังนี้ 
 

  1. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการได้ในระดับดมีาก  เรียงตามลําดับ ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3                         
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.8                        
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  1.9 
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2                         
   มาตรฐานท่ี  1   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4 
   มาตรฐานท่ี  2   ตัวบ่งชี้ท่ี  2.5 
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1                        
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2 
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3 
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.4                        
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.5 
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.6 
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.7 
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.8 
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.9                       
   มาตรฐานท่ี  3   ตัวบ่งชี้ท่ี  3.10   
                   มาตรฐานท่ี  4   ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 
   มาตรฐานท่ี  6   ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1 
   มาตรฐานท่ี  6   ตัวบ่งชี้ท่ี  6.2                       
   มาตรฐานท่ี  6   ตัวบ่งชี้ท่ี  6.3                        
   มาตรฐานท่ี  6   ตัวบ่งชี้ท่ี  6.4 
   มาตรฐานท่ี  7   ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  
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  2. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุง  เรียงตามลําดับ ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี  1    ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 
  3. มาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีดําเนินการได้ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน เรียงตามลําดับ ดังนี ้
   มาตรฐานท่ี  1    ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 
     
 
4.2  แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผน 
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตในรูปแบบของกลยุทธ์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปภาพรวมได ้ ดังนี้ 

4.2.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา  
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลงานต่าง ๆ  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้ 
    ครบถ้วน 
2) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  4.2.2 แผนพัฒนาผู้เรียน 
1) โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีค้นคว้า และปฏิบัติงานวิชาชีพ 

   2) โครงการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมบริการวิชาชีพสู่สังคม 
  4.2.3 แผนพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

1) โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและระบบเทียบโอนประสบการณ์ครอบคลุม 
   ทุกสาขาวิชา 
2) โครงการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ินให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของชุมชน  และ 
   สถานประกอบการ 
3) โครงการจัดห้องปฏิบัติการวิชาชีพแก่นักศึกษาให้ครบทุกสาขาวิชา                      

  4.2.4 แผนพัฒนาการจัดทําผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและ
งานวิจัย 

1) โครงการสนับสนุน  ส่งเสริมครูอาจารย์ นักศึกษา  จัดทําสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  งานวิจัย  
    ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป  

   2) โครงการจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนา  และเผยแพร่นวัตกรรม   สิ่งประดิษฐ์ 
                       งานวิจัย  และโครงงานท่ีนําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน                               

  4.2.5 แผนพัฒนาการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม 
1  ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบท่ี 
    หลากหลายท้ังในระบบ  และนอกระบบ  

   2 )โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนเพ่ือการสร้างงานสร้างรายได ้ 



 
 

 

50 

  4.2.6 แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู ้
          1) โครงการพัฒนาระบบ Internet  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษาให้ 
              ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ 
          2) โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
         3) โครงการครูจากสถานประกอบการ 
          4) โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์    
  4.2.7 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1  ) โครงการสนับสนุนส่งเสริมครูได้รับการพัฒนา  ศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน                  
         2)  โครงการสนับสนุนส่งเสริมครู  จัดทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีสอน 

 
  4.2.8 แผนพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา                         

1  ) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
    ท้ังในและต่างประเทศ  

   2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ     
4.3 สิ่งท่ีต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  4.3.1  ความช่วยเหลือทางด้านวิทยากรในการพัฒนาบุคลากร ครู ในสถานศึกษาจากสถาบัน  
                         การศึกษาอ่ืน ๆ  ในท้องถ่ิน 

  4.3.2  การช่วยเหลือจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดในการจัดทําหลักสูตรท้องถ่ิน 
  4.3.3  การช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี   อุปกรณ์สนับสนุน 
                    การเรียนการสอน  การจัดซื้อยานพาหนะ



 

 

 


