
 ข้อมูลสถานศึกษา 
 
 

                  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  ตั้งอยู่กิโลเมตรที่  ๔  ทางหลวงหมายเลข  ๒๒๖         
(ราชสีมา – จักราช)  บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาต าบลมะเริง  ทะเบียนเลขที่  ๒๑   เนื้อที่   ๕๐  ไร่            
๑  งาน  ๓๙  ตารางวา   ทิศตะวนัออกติดบริเวณบ้านจดัสรร   ทศิเหนือติดถนนไปต าบลหนองระเวียง  ทิศตะวนัตก
ติดพื้นที่การเกษตร  เป็นเขตติดต่อต าบลหัวทะเล  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ปลูกพืช  
เลี้ยงสัตว์  และอาชีพคา้ขาย 

 

                  วิทยาลัยฯ  ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐   ชื่อว่า  
“วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา”สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ   โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)   และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
                  
 ปัจจุบนัวิทยาลัยฯ   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๗   หมู่ที่   ๒   ถนนเพชรมาตุคลา  ต าบลมะเริง  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์   ๓๐๐๐๐  มีอาคารเรียนและอาคารปฎิบัติการดังนี ้
 ๑.  อาคารอ านวยการ   ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๔๐   พื้นที่ใชส้อย   ๑,๔๔๐  ตารางเมตร 
 ๒.  อาคารเรียนและปฏิบัติการ   ก่อสร้างเมื่อปี   พ.ศ. ๒๕๔๐  พื้นที่ใช้สอย   ๒,๒๔๐  ตารางเมตร 
 ๓.  อาคารหอประชุมเฉลมิพระเกยีรติ  ก่อสร้างเมื่อป ี พ.ศ.  ๒๕๔๐  พื้นที่ใช้สอย  ๒,๘๐๐  ตารางเมตร 
 ๔.  อาคารวิทยบริการ   ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖   พื้นที่ใช้สอย   ๑,๐๘๘  ตารางเมตร 
 ๕.  อาคารปฏิบัติการโรงแรม  ๕  ชั้น  พร้อมลิฟท์   ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  พื้นที่ใช้สอย   ๓,๕๐๐  ตารางเมตร 
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เกียรติประวัตสิถานศึกษา 
  
  
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา   มีผลงานได้รับการยกย่องอันเป็นเกียรติประวัติ
สถานศึกษาดังนี ้  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

     ๑. รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจ าปี ๒๕๕๗  สายอาชีพ  นายนพดล  ศรีนาคา  นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว    

     ๒. รางวัลระดับ ๕ ดาว ศูนย์บ่มเพาะ “ธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพ”  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
 ๑. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗  สายอาชีพ  นางสาวไอรดา  มาบ ารุง  นักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.๒ สาขางานการท่องเที่ยว   
 ๒. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗  สายอาชีพ นายนภดล  ศรีนาคา  นักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   

๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการแข่งขันจินตลีลา  
 ๒. รางวัลชมเชย นักศึกษาพระราชทาน นางสาวรชรินทร์  วึบชัยภูมิ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขา
งานการบัญชี 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 ๑. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ
สาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
ด้านการศึกษา 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
 ๑. รางวัลสถานศึกษาพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา  ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
ปีการศึกษา  ๒๕๔๘ 
 ๒. รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน นายกฤษดินทร์  ไชยมี  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. ๒  สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว   
ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

๑.  รางนักศึกษารางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี
นางสาวนัฏฐิกา  ทองภูบาล  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. ๓  สาขางานการบัญชี  

๒.  นางสาวชนัดดา  จงท่องกลาง  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. ๒  สาขาวิชาการบัญชี  ได้รับรางวัล
ชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารีฯ 

๓.  รางวั ลหน่ วยมาตรฐานองค์การวิ ชาชีพดี เด่น    ระดับสถาบันการอาชี วศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๕  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก   



๔.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ หน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก   

๕.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “การผสมเครื่องดื่ม”   ในงานประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  ครั้งที่  ๒๐   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นาย
วิชิต  โถมกระโทก   นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. ๓    สาขางานการโรงแรม     

๖.  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  “การผสมเครื่องดื่ม”   ในงานประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ  วิทยาลัยเทคนิคยโสธร นาย
วิชิต  โถมกระโทก   นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. ๓    สาขางานการโรงแรม     

๗.  รางวัลชนะเลิศอันดับ๑ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาพ้ืนฐานสามัญงานประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ณ  วิทยาลัยการอาชีพปาก
ช่องนางสาวพรรณทิพย์  ช่องตะขบ  

         ๘   รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ งานประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ณ  วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 
นางสาวพนิดา  ศรีประเสริฐ  นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๑ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ และนางสาวศิรินภา  
ขุนเวียงจันทร์  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. ๑ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

          ๙.   นางสาวพรธิภา  ชื่นนอก  และนางสาวกาญจนา  พลจังหรีด  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. ๓ 
สาขางานการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ในการแข่งขันตอบ   ปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับ ปวช. 
งานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  ณ  
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 

๑๐. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการ แข่งขันตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ไทยระดับ ปวส. งานประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยการอาชีพ
ปากช่อง ปีการศึกษา  ๒๕๕๒นายกฤษดินทร์  ไชยมี และนางสาวอุมาพร  ทองศรีมะดัน นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

๑๑. รางวัลเป็นนักศึกษาพระราชทาน(สถานศึกษาขนาดเล็ก) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ นางสาวนัญชลีรัตน์  ไชโคตร  นักศึกษา ระดับชั้น  ปวช. ๓  สาขางานการท่องเที่ยว        
 ๑๒. รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ระดับ ปวส. (สถานศึกษาขนาดเล็ก)  จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯนายขวัญชัย  พรามสี  นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. ๒  สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกเป็น 
 ๑๓. รางวัลหน่วยมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น  ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ  (ขนาดเล็ก) 

๑๔. รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจ าปี  ๒๕๕๒  สาขาอาชีพจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ศูนย์เยาวชนดินแดนไทย – ญี่ปุ่นนายกฤษดินทร์   ไชยมี   นักศึกษาระดับชั้น 
ปวช.๓  สาขา งานการท่องเที่ยว                      
 ๑๕ . มู ล นิ ธิ ท วี คู ณ พั ฒน า   โ ด ยท่ า นสุ วั จ น์   ลิ ป ต พั ล ล ภ   ไ ด้ ม อบ ทุ น ก า รศึ ก ษ า                           
                     ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ให้แก่นักเรียนนักศึกษา    
     - นายสุปราการ      แป้นจันทะ ปวช.๒  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     - นางสาวณัฏฐิกา    ทองภูบาล ปวช.๒      สาขางานการบัญชี 
     - นางสาวพรพรรณ  ปัญจภักดี ปวช.๑     สาขาวิชาพณิชยการ 



๑๖. ร า ง ว ัล ชม เ ช ย   ก า รป ร ะก วด มา ร ย าท ไทย ในก า รป ระช ุม อ ง ค ์ก า ร ว ิช า ช ีพ   
และแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมานายภรัณยู  สดโสภา, นายพิทักษ์  แสง
นอก, นางสาววันเพ็ญ  ไม้มีผล นางสาวสุวรรณศรี   นันเพราะ  และนางสาวปลายฟ ้า  ศร ีส ุว รรณ                      
  ๑๗. รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิชาชีพการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์  ประเภทชาย  ใน
งานการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นายนฤเทพ  สียางนอก  นักศึกษา
ระดับชั ้น  ปวส.  ได้รับการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี 

๑๘. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ในงานการประชุมทาง
วิชาการวิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษนางสาวพิไลวรรณ เหมือยไธ
สงนักศึกษาระดับชั้น ปวส.  
 ๑๙.รางวัลมาตรฐานดีเด่น  Road Show  แหล่งท่องเที่ยว ในงานการประชุมทาง   วิชาการ
วิชาชีพและแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค  ณ  วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษนางสาวนุชจรินทร์   สาลี , นาย
ธันวา  ชอบใจ , นางสาวชฎาทิพย์   พิมพ์จันทร์ นักศึกษาระดับชั้น  ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ท่องเที่ยว   


