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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

1.  ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา 
Nakhonratchasima  College of  Business  Administration  and  Tourism  
(R – CBAT) 
 

2.  ท่ีตั้ง                     197  ถนนเพชรมาตุคลา  ตําบลมะเริง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  30000 
3.  เบอรโทรศัพท        0 – 44220 – 866    แฟกซ    0 – 44220 – 867 

Website    :   htt : www : rcbat.ac.th 
E – mail   :   Webmaster@rcbat-koat.ac.th    

 

4.  ประวัติและสภาพท่ัวไป 
 

                วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  ตั้งอยูกิโลเมตรท่ี  4  ทางหลวงหมายเลข  226   
(ราชสีมา – จักราช)  เลขท่ี 197  หมูท่ี 2  ถนนเพชรมาตุคลา  ตําบลมะเริง  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
รหัสไปรษณีย   30000    บนท่ีดินสาธารณะประโยชนของสภาตําบลมะเริง  ทะเบียนเลขท่ี  21  เนื้อท่ี  50 ไร  1  
งาน  39  ตารางวา  ทิศตะวันออกติดบริเวณบานจัดสรร  ทิศเหนือติดถนนไปตําบลหนองระเวียง  ทิศตะวันตกติด
พ้ืนท่ีการเกษตร  เปนเขตติดตอตําบลหัวทะเล  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทํานา  ปลูกพืช   
เลี้ยงสัตว  และอาชีพคาขาย 
         

                วิทยาลัยฯ   ไดประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ  2540  ชื่อ
วา “วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  ในระบบปกติ   ทวิภาคี  และเทียบโอนประสบการณ  รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหกับประชาชนท่ัวไป
ตามความตองการของทองถ่ิน 
  
                                                สัญลักษณสถานศึกษา 

 
 
 
 

                     
                                      
                                         สีประจําสถานศึกษา :  สีฟา – น้ําเงิน 
 
 
 

5.  ปรัชญา  (Philosophy) 
 

 ความรูดี   มีคุณธรรม  ล้ําเลิศบริการ   สรรคสรางสังคม 
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6.  วิสัยทัศน  (Vison) 
 

 มุงม่ันเปนสถานศึกษาท่ีมีความเปนเลิศในดานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี และการใหบริการชุมชนและสังคม  สาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมทองเท่ียวตามมาตรฐานสากล  โดย
ความรวมมือกับสถานประกอบการ ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
 
7.  พันธกิจ  (Mission) 

 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  ดานบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมทองเท่ียวเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานในระดับสากล โดยความรวมมือกับสถานประกอบการสมัยใหมท้ังภาครัฐและเอกชน 

 2. พัฒนาสมรรถนะครู  บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการถายทอดดวยเทคโนโลยี
สมัยใหม 
 3. วิจัย พัฒนา สรางนวัตกรรมเทคโนโลยี วิชาชีพดานบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 4. ใหบริการทางวิชาการดานบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมทองเท่ียวแกสังคมชุมชนหนวยงานภาครัฐและ                         
เอกชน 
 

8. อัตลักษณ (Identity) 
 รับผิดชอบ  นอบนอม  พรอมบริการ 
 

9. เอกลักษณ (Uniqueness) 
 สถานศึกษาแหงการบริการ  (The Land of Service) 
 

10. เปาประสงค (Goal) 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ผูเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
3. พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหมีสมรรถนะ 
4. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม  ซ่ึงไดรับการเผยแพรและใชประโยชน 
5. ประชาชนไดรับการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 
6. ผูเรียนมีทรัพยากรและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย 
7. บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
8. ผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงงานและทองถ่ิน 

 

11. ยุทธศาสตร (Stategy) 
           1.  ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในระดับฝมือ     และระดับเทคนิคใหมีสมรรถนะในการใชภาษาเพ่ือ 
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการเปนพลเมืองอาเซียน ประกอบดวย 10 
กลุยทธ  ดังนี้ 
  กลยุทธท่ี 1 :  พัฒนาหลักสูตรและแผนการการจัดการเรียนรูแบบสมรรถนะอาชีพของ 
                                          สถานศึกษา 
  กลยุทธท่ี 2 :   สงเสริมและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

  กลยุทธท่ี 3 :  สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
  กลยุทธท่ี 4 :  เสริมสรางศักยภาพความรูและประสบการณอาชีพเฉพาะทางของครูในสถาน 
                                          ประกอบการ 
             กลยุทธท่ี 5 :  ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรปูวธิสีอบ 

   กลยุทธท่ี 6 :  รูปแบบการประชาสัมพันธและการแนะแนวเชิงรุก 
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กลยุทธท่ี 7 :  มีรายไดระหวางเรียน จบแลวมีงานทํา 

              กลยุทธท่ี 8 :  จัดทํารูปแบบ ระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยบรหิารธุรกิจและ 
                               การทองเท่ียวนครราชสีมา 
              กลยุทธท่ี 9 :  สงเสริมสนับสนุนการจัดทําคูมือและใชรูปแบบดูแล นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย 
                                  บริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา 
             กลยุทธท่ี 10: จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูท่ีปรึกษาใชรูปแบบระบบการ ดูแลนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย    
                                           บริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา 
 

    2. สงเสริมและสนับสนุนใหครูมีความรู  ความสามารถในการถายทอดดวยเทคโนโลยี สมัยใหมดาน 
บริหารธุรกิจและการทองเท่ียว  ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 11: เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
กลยุทธท่ี 12: พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
กลยุทธท่ี 13: พัฒนาการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
กลยุทธท่ี 14: เสริมสรางสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

  3. ดําเนินการและสงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐแกบุคลากรของ
สถานศึกษา และบุคลากรของสถานประกอบการ ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 15: สงเสริมพัฒนาการวิจัย  สรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ ดานบริหารธุรกิจและ 
                  อุตสาหกรรมทองเท่ียว  

             กลยุทธท่ี 16: รวมมือกับสถานประกอบการทําวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
                               ทวภิาคี 
             กลยุทธท่ี 17: สงเสริมการนําองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
                               จัดการและการเรียนการสอน 
 

      4. ใหบริการทางวิชาการดานบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมทองเท่ียวแกสังคมชุมชนหนวยงาน                             
ภาครัฐและเอกชน  ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 

กลยุทธท่ี 18: พัฒนากระบวนการทางวิชาการดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวประสานความ 
                 รวมมือกับภายนอกเพ่ือระดมทรัพยากรในการบริการอยางมีประสิทธิภาพ  มี 
                 มาตรฐานเปนท่ียอมรับของประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 19: พัฒนากระบวนการทางดานการโรงแรมและบริการพ้ืนฐานประสานความรวมมือ 
                  กับภายนอกเพ่ือระดมทรัพยากรในการบริการอยางมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเปน 
                  ท่ียอมรับของประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 20: พัฒนากระบวนการทางดานธุรกิจสินคาท่ีระลึกอยางมีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน

เปน 
                 ท่ียอมรับของประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 21: สงเสริมองคความรู และพัฒนากระบวนการจัดทําธุรกิจสปา  ประสานความ

รวมมือ 
                 กับภายนอกเพ่ือระดมทรัพยากรในการบริการอยางมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเปน 
                 ท่ียอมรับของประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 22: ประสานแหลงเงินทุนดานการจัดการธรุกิจสปา 
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12. หลักสูตรท่ีเปดสอน 
      12.1 ระบบปกติและทวิภาคี 
      12.1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  
                  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปดสอน  1  สาขาวิชา  3  สาขางาน ไดแก 
          สาขาวิชาพณิชยการ 

1. สาขางานการบัญชี 
2. สาขางานการตลาด 
3. สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เปดสอน  1 สาขาวิชา  2 สาขางาน ไดแก 
         สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 
               1.   สาขางานการโรงแรม 
   2.   สาขางานการทองเท่ียว 
       12.1.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
                ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  เปดสอน  5  สาขาวิชา  ไดแก 

1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาการตลาด 
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก   
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
5. สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

               ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เปดสอน  2  สาขาวิชา  ไดแก 
1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ   
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

      12.1.3  หลักสูตรระยะส้ัน 
    หลักสูตรธุรกิจกาแฟสด 
    หลักสูตรนวดคอ บา แบบองครวม 

                                     หลักสูตรพิมพดีดไทย/อังกฤษเบื้องตน 
    หลักสูตรการสื่อสารภาษาตางประเทศภาษาจีน   
    หลักสูตรระบบปฏิบัติการเบื้องตน 
    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
     หลักสูตรคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 
    หลักสูตรตัดเย็บกระโปรง 
    หลักสูตรตัดเย็บเสื้อสําเร็จรูป 
    หลักสูตรอาหารวางและเครื่องดื่ม 
    หลักสูตรนวดเทาดวยหินคริสตัล 
    หลักสูตรศิลปะการจัดดอกไม 
    หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ 
    หลักสูตรธุรกิจทองเท่ียว 
    หลักสูตรธุรกิจโรงแรม 
    หลักสูตรศิลปะการใหบริการ 
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    หลักสูตรทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 
    หลักสูตรธุรกิจท่ัวไป 
    หลักสูตรผลิตภัณฑคัพเคกและการแตงหนาเคก 
    หลักสูตรการประดิษฐของขวัญจากผา 
     หลักสูตรการประกอบอาหาร 
    หลักสูตรการผสมเครื่องดื่ม 
    หลักสูตรการนวดแผนไทย 
             
12.2    ระบบเทียบโอนประสบการณ 
  12.2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
         ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   เปดสอน  1  สาขาวิชา  ไดแก 
   สาขาวิชาพณิชยการ 
                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว เปดสอน  1  สาขาวิชา  ไดแก 
   สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว                    
 12.2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
         ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปดสอน  5  สาขาวิชา  ไดแก 
   1.  สาขาวิชาการบัญชี 
   2.  สาขาวิชาการตลาด 
   3.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
   4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
   5.  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว เปดสอน  2  สาขาวิชา ไดแก 
   1.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 
   2.  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 
 

13.  จํานวนนักเรียน  นักศกึษา     1,019   คน 
            13.1   ปวช.                    732   คน 
            13.2   ปวส.                    287   คน 
 

14.  จํานวนบุคลากร    56    คน  
            14.1   ฝายบริหาร      4    คน  
            14.2   สายผูสอน             31    คน 
     - ขาราชการครู           12    คน 
                         - พนักงานราชการ       13    คน 
                         - ครูจางสอน               6    คน 
            14.3   สายสนับสนุน          21    คน                                        
 

15.  งบดําเนินการประจําปงบประมาณ  2558 
           งบดําเนินการ       4,664,425.-    บาท 
 
 
 



๖ 
 
 
  

16.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
   ผลการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียวนครราชสีมา  มีผลการประเมิน 
ดังตารางตอไปนี้ 
 
                           ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
                                 เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดานการอาชีวศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.จุดเดนของสถานศึกษา 
 

 1. สถานศึกษาเปนสถานศึกษาเฉพาะทางมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของภาครัฐ  เอกชน สถานประกอบการ ซ่ึงครูผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มีการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูทุกรายวิชา และจัดระบบการฝกงานอยางมีคุณภาพ จึงเปนผลใหภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ  ชมุชน มี
ความพึงพอใจตอคุณภาพของผูเรียนในระดับดีมาก บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
รวมกันอยางมีคุณภาพ 
 2. บุคลากรทุกฝายรวมกันจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินตามแผน
และพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณได และมีการจัดระบบดูแลผูเรียนผานเครือขายครูท่ีปรึกษาและผูปกครองเปน
อยางดี รวมท้ังวางแผนบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ กอใหเกิดผลดีตอ
การพัฒนาสถานศึกษา 
 3. ดานอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอม  หองเรียน หองปฏิบัติการ สถานศึกษาไดบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ มีการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ  ครุภัณฑท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน  
 4. มีการจดักิจกรรมสงเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียน
อยางตอเนื่อง เหมาะสมและเกิดผลดีตอจิตพิสัยของผูเรียน ไดแก การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จิตสํานึกดานอนุรักษสิ่งแวดลอม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุก
วันอังคาร 
 5. สถานศึกษาไดจัดระบบประกันคุณภาพภายใน โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรและผูเก่ียวของในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตั้งแตการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจําป แผนการดําเนินการประกันคุณภาพ  จัดทํารายงานการประเมินตนเองและเผยแพรตอสาธารณชน 
 
 

มาตรฐาน ผลการประเมิน 
มาตรฐานท่ี 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 4.38 
มาตรฐานท่ี 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 4.75 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 5 
มาตรฐานท่ี 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัย 5 
มาตรฐานท่ี 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน 
                  พลเมืองไทยและพลโลก 

5 

มาตรฐานท่ี 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.50 
ผลการประเมิน 4.80 



๗ 
 
 
 
18.จุดควรพัฒนาสถานศึกษา 
 1. คุณภาพของผูเรียนควรไดรับการพัฒนาในเรื่องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา 
(V –NET) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  การจัดทําแผนปองกันการลาออกกลางคัน เพ่ือใหยอดผูเรียนไดสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน  
 2. สถานศึกษาควรจัดงบประมาณสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
งานสรางสรรคหรืองานวิจัย  
 

19.แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาในอนาคต 
 1. ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมความรูดานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนา
ใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์คาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติท่ีสูงข้ึน 
 2. สถานศึกษาจัดกลไกและมาตรการปองกัน การออกกลางคันของนักศึกษา เพ่ือสงผลใหมีรอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 3. สถานศึกษาสงเสริมใหผูเรียนนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนาสรางสรรคสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม งาน
สรางสรรคหรืองานวิจัย รวมท้ังจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานตอสาธารณชน 
 4. จัดวิทยากรใหการพัฒนาบุคลากรและครูในสถานศึกษาดานตาง ๆ เชน การดูแลนักเรียนท่ีมีปญหา  การ
พัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับการเขาสูประชาคมอาเซียน  เปนตน 
 5. สถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ สงเสริมสนับสนุน ใหนักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียน
อยางตอเนื่อง 
 6. สถานศึกษาสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา บริการวิชาการและวิชาชีพแกชุมชนอยางท่ัวถึง 
 


