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ส่ วนที่ 1
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษาที่จดั ทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประกอบด้วยการสรุ ปสาระสาคัญ ดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี การศึกษาที่จดั ทา
รายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1) ด้านความรู ้
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 103 คิดเป็ นร้อยละ 89.57 ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 และ 1.7
2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 21 คิดเป็ นร้อยละ 84.00 ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2
3) ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 21 คิดเป็ นร้อยละ 22.11 ระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2 และ 3.3

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
1) ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 25 คิดเป็ นร้อยละ 100
เยีย่ ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 1.2

ระดับคุณภาพ ยอด

2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 73 คิดเป็ นร้อยละ 85.88 ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 และ 2.6

3) ด้านการบริ หารจัดการ
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 65 คิดเป็ นร้อยละ 100
เยีย่ ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5

ระดับคุณภาพ ยอด

4) ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 30 คิดเป็ นร้อยละ 100
เยีย่ ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระดับคุณภาพ ยอด

มาตรฐานที่ 3 การสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
1) ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 43 คิดเป็ นร้อยละ 95.56 ระดับคุณภาพ ยอด
เยีย่ ม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2 และ1.3
2) ด้านวัฒนธรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 15 คิดเป็ นร้อยละ 100
เยีย่ ม ได้แก่ตวั บ่งชี้ที่ 2.1

ระดับคุณภาพ ยอด

1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลลัพท์ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ คิดเป็ นร้ อยละ 61.7 ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 89.57
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คิดเป็ นร้อยละ 84
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็ นร้อยละ 22.11
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 94.15 ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม ได้แก่
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 100
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 85.88
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริ หารจัดการ คิดเป็ นร้อยละ 100
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ คิดเป็ นร้อยละ 100

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 96.67
ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม ได้แก่
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 95.56
ประเด็นที่ 3.2 ด้านวัฒนธรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ คิดเป็ นร้อยละ 100
** สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 79.60 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
ปริ มาณและร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และปวส. ในปี ที่ผา่ นมาเป็ นตัวชี้วดั ผลสาเร็ จของการดูแล
และแนะแนวผูเ้ รี ยนได้ สถานศึกษาควรเพิ่มมาตรการในการดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน เพื่อเพิ่มปริ มาณของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ในอนาคต เพิ่มกิจกรรมที่เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการมีงานทา
และศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษาอยูต่ ่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษา ด้านการบริ หารจัดการ และด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิส่งผลให้องค์กร หน่วยงานภายนอก และสถาน
ประกอบการให้การยอมรับมีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน และเชื่อมัน่ ในคุณภาพของผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 3 การสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุนผลงานของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ ผลงานไปยังหน่วยภายนอก เพิ่ม
ช่องทางในการจาหน่ายให้มีหลากหลายช่องทาง มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับนาผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ไปวางจาหน่ายในร้านค้า และมีจานวนผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสู งกว่าปี ที่ผา่ นมา ผูเ้ รี ยนสามารถนา
ความรู ้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

1.2 จุดเด่น
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เฉพาะทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีการ
จัดการเรี ยนรู ้ ร่ วมกับสถานประกอบการโดยใช้หลักสู ตร (DVE) Dual Vacation Education ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งมีระบบการบริ หารจัดการ ด้าน
วิชาการ และวิชาชีพ โดยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบั กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส (ผูต้ อ้ งขัง) จัดสอนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย สนองตอบนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
รัฐบาล

1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1.3.1 สถานศึกษาควรพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ
1.3.2 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
1.3.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
1.3.4 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1.1.1 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความเป็ นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.4.2 การส่ งเสริ มในด้านการดูแล ติดตามผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาให้มากขึ้นแนะแนวผูเ้ รี ยน
1.4.3 การส่ งเสริ มกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันถึงประสงค์
1.4.4 ควรมีการเพิ่มและสนับสนุนการระดมทรัพยากรมากขึ้น
2. การสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
1. ผูเ้ รี ยน และผูส้ าเร็ จการศึกษา มีทกั ษะการประยุกต์ใช้คุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษามีความรู ้ ทักษะ และเจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่ผเู ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา มีความรู ้ตามหลักการ ทฤษฎี แนวทางปฏิบตั ิตามมาตรฐานอาชีพ
ระดับต่างๆ ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มี
ทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ประยุกต์ใช้ความรู ้ในการทางานและดารงชีวิต
ผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษา มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและอุปนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาหน้าที่ของตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพใช้กระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ ให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน มี
การปรับปรุ งรายวิชาหรื อเพิม่ เติม ให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยความ
ร่ วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
3. ผูส้ อนและผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอน โดยครู ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาวิชาที่สอน มีจานวนครบตามเกณฑ์
ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมคุณธรรม จริ ยธรรม และมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
วิชาชีพ จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และจัดการเรี ยนโดยสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ยึดถือ ระเบียบ
ปฏิบตั ิขอ้ กาหนดในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง
ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้าง ดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด ผูบ้ ริ หารมีคุณวุฒิและจานวนตามเกณฑ์ บริ หารจัดการทรั พยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความสาเร็ จ

ตามนโยบาย และเป้าหมายของสถานศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่ วม โปร่ งใสและคุณธรรม ในการบริ หารจัดการ สามารถ
บริ หารจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
4. การมีส่วนร่ วม
สถานศึกษา จัดการศึกษาโดยความร่ วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สังคม และสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพ
ในการจัดการเรี ยนการสอน การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของครู และผูเ้ รี ยน การบริ การ
ทางวิชาการ และวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ทกั ษะ เจตคติ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส
ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการศึกษา การจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมี
ประสิ ทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานาต้นสังกัด
5. ปัจจัยพื้นฐาน
สถานศึกษามีความสาเร็ จในการดาเนินการบริ หารจัดการสถานศึกษา จัดการบุคลากรสภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์
อาคารสถาน ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วิทยบริ การ สื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ ภณ
ั ฑ์ และงบประมาณ
ของสถานศึกษาที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การ
สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี สู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา ได้ดาเนินงานตามนโยบายของ สอศ. ในการผลิตและการพัฒนา
กาลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยนโดยได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทา และความพึงพอใจของสถานประกอบการ
2. ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อให้ได้มาตรฐาน
การศึกษา
3. ส่ งเสริ มสมรรถนะผูเ้ รี ยนเข้าสู่ มาตรฐานอาชีพ โดยการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา
4. ขับเคลื่อนสิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม
5. จัดการเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็ นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
4.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา เป็ นสถานศึกษาเฉพาะทางมีหน้าที่ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส. และวิชาชีพระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ สมรรถนะ ทักษะ
การใช้ชีวิตศตวรรษที่ 21 นวัตกรรม วิจยั เทคโนโลยี (Digital skill) และภาษาต่างประเทศ (English competency skill)
คุณธรรม จริ ยธรม ส่ งเสริ มให้เป็ นผูป้ ระกอบการมีอาชีพ และมีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล เข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
4.2 วัตถุประสงค์
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา เป็ นวิทยาลัยฯที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการให้บริ การชุมชน และสังคม
มีโครงการเด่น คือ Model โครงการธุรกิจโรงแรมเป็ นฐาน โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านอุตสาหกรรมโรงแรม
2. เพื่อสร้างสมรรถนะให้กบั ผูเ้ รี ยน (Competency Besd)
3. เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการบริ หารธุรกิจโรงแรม

4. เพื่อให้สร้าง นวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็ นผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur)
4.3 กรอบแนวคิด
โมเดล : โครงการธุรกิจโรงแรมเป็ นฐาน พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนเข้าสู่ มาตรฐานสากล ยุคไทยแลนด์ 4.0
1. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21
-พัฒนาคุณภาพมาตรฐานครู และบุคลากรทางการศึกษา
-พัฒนานักเรี ยน นักศึกษาให้มีความรู ้ ศตวรรษที่ 21 ทักษะ คุณธรรมจริ ยธรรม เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
-พัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ (competency)และกระบวนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
2. พัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาโดยความร่ วมมือกับภาคีเครื อข่ายภาครัฐและเอกชน
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จัดแหล่งเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสม
4.4. วิธีการดาเนินงาน
1. นาโมเดลโครงการธุรกิจโรงแรมเป็ นฐานสู่ การปฏิบตั ิ
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ Competency Basd
3. ฝึ กประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ นวัตกรรม Digital ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยนาความรู ้ทุกสาขาที่เปิ ดเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการบริ การโครงการธุรกิจโรงแรมเป็ นฐาน
สาขาโรงแรม
-การบริ การด้านที่พกั
-การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
-การบริ การห้องประชุมสัมนา / อาหารว่าง
สาขาท่องเที่ยวโรงแรม
-การบริ การด้านท่องเที่ยวรู ปแบบต่างๆ เช่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยว
เชิงอาหาร
สาขาอาหารโรงแรม
-การบริ การอาหารรู ปแบบต่างๆ
สาขาคอมพิวเตอร์โรงแรมรม
-Computer โรงแรม
สาขาการตลาดโรงแรม
-การตลาดโรงแรม
สาขาบัญี ชีโรงแรม
-บัญชีโรงแรม
4. ส่ งเสริ มการเป็ นผูป้ ระกอบการในธุรกิจบริ การต่างๆ
-ธุรกิจอาหาร
-ธุรกิจกาแฟ /เบเกอรี่
-ธุรกิจสปา
5. เครื อข่ายสนับสนุนส่ งเสริ มธุรกิจ
-กลุ่มหน่วยงานรัฐ / เอกชน / สถานประกอบการ

-กลุ่มโรงเรี ยน / มหาวิทยาลัย
-กลุ่มผูป้ กครอง / ชุมชน / องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
-กลุ่มฝึ กประสบการณ์ ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
-กลุ่มทัว่ ไป
6. ส่ งเสริ มการฝึ กงาน หารายได้ระหว่างเรี ยน ทางาน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ
4.6 ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ผูส้ าเร็ จการศึกษาประกอบอาชีพ มีงานทา มีรายได้
2. ผูป้ กครอง เชื่อมัน่ และตัดสิ นใจส่ งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถนะ (Competency Besd) ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
4. สถานศึกษา จัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา
5. สถานประกอบการพึงพอใจต่อสมรรถนะผูส้ าเร็ จการศึกษาพร้อมรับเข้าสู่ สถานประกอบการ

ส่ วนที่ 2
ข้ อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา
ที่อยู่
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา 197 หมูู่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตาบลมะเริ ง อาเภอเมือง
นครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา 30000
โทรศัพท์ 044-220866 โทรสาร 044-220867
E-mail rcbat044@gmail.com Website www.rcbat.ac.th
ประวัติสถานศึกษา
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2540 ชื่อว่า "วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา" สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา ตั้งอยูก่ ิโลเมตรที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 226 (ราชสี มา – จักราช)
เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตาบลมะเริ ง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา รหัสไปรษณีย ์ 30000 บนที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ของสภาตาบลมะเริ ง ทะเบียนเลขที่ 21 เนื้อที่ 50 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา
การจัดการศึกษา
เปิ ดสอนในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในระบบปกติ ทวิ
ภาคี และเทียบโอนประสบการณ์ นอกจากนั้นยังเปิ ดสอนหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นให้กบั ประชาชนทัว่ ไปตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
สภาพชุมชน
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มาตั้งอยูเ่ ลขที่ 197 หมู่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตาบลมะเริ ง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา รหัสไปรษณีย ์ 30000 บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาตาบลมะเริ ง ทะเบียนเลขที่ 21 เนื้อ
ที่ประมาณ 5 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา
ทิศเหนือติดองค์การบริ หารส่ วนตาบลมะเริ ง
ทิศใต้ติดสานักกองช่าง องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนครราชสี มา
ทิศตะวันออกติดหอพักหลานย่าโม
ทิศตะวันตกติดหมู่บา้ นจัดสรร
สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของชุมชนมีโครงสร้างที่สาคัญ ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคการค้าส่ งค้าปลีก และอุตสาหกรรม เศรษฐกิจที่
สาคัญขึ้นกับภาคการเกษตร ซึ่งประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และอาชีพ
ค้าขาย
สภาพสังคม

วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา ตั้งอยูใ่ นตาบลมะเริ ง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ซึ่งเป็ น
ตาบลที่มีเขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสี มา
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสี มา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสี มา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสี มา
2.2 แผนภูมิการบริ หารของสถานศึกษา

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา
ข้อมูลผูเ้ รี ยน
ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

ทวิศึกษา

รวม

ปวช.1

203

0

153

356

ปวช.2

100

0

117

217

ปวช.3

229

0

220

449

รวม ปวช.

532

0

490

1022

ระดับชั้น

ปกติ

ทวิภาคี

รวม

ปวส.1

0

130

130

ปวส.2

0

243

243

รวม ปวส.

0

373

373

ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ระดับชั้น

แรกเข้ า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.3

693

157

22.66

ปวส.2

211

65

30.81

รวม

904

222

24.56

ข้อมูลผูส้ าเร็ จการศึกษา ปี การศึกษา 2562
ระดับชั้น

แรกเข้ า

สาเร็จการศึกษา

คิดเป็ นร้ อยละ

ปวช.3

485

157

32.37

ปวส.2

137

56

40.88

รวม

622

213

34.24

ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด
(คน)

ประเภท

มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
(คน)
(คน)

ผูบ้ ริ หาร/ ผูร้ ับใบอนุญาตผูจ้ ดั การ/ ผูอ้ านวยการ/ รองผูอ้ านวยการ/
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

5

5

-

ข้าราชการครู / ครู เอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผูท้ ี่ได้รับการรับรอง

13

12

13

ข้าราชการพลเรื อน

0

-

-

ทั้งหมด
(คน)

ประเภท

มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
(คน)
(คน)

พนักงานราชการครู

15

15

15

พนักงานราชการ(อื่น)

0

-

-

ครู พิเศษสอน

8

7

8

เจ้าหน้าที่

12

-

-

บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ)

10

-

-

รวม ครู

36

34

36

รวมทั้งสิ้ น

63

34

36

ข้อมูลหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
ประเภทวิชา

ระดับ ปวช.(สาขาวิชา)

ระดับ ปวส.(สาขาวิชา)

รวม(สาขาวิชา)

อุตสาหกรรม

0

0

0

พาณิชยกรรม

3

3

6

ศิลปกรรม

0

0

0

คหกรรม

1

1

2

เกษตรกรรม

0

0

0

ประมง

0

0

0

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

2

2

4

อุตสาหกรรมสิ่ งทอ

0

0

0

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

0

0

0

รวมทั้งสิ้ น

6

6

12

ข้อมูลอาคารสถานที่
ประเภทอาคาร

จานวน(หลัง)

อาคารเรี ยน

1

อาคารปฏิบตั ิการ

1

อาคารวิทยบริ การ

1

อาคารอเนกประสงค์

0

อาคารอื่น ๆ

2

รวมทั้งสิ้ น

5

ข้อมูลงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

จานวน(บาท)

งบบุคลากร

11372910.00

งบดาเนินงาน

3912300.00

งบลงทุน

1000000.00

งบเงินอุดหนุน

6255500.00

งบรายจ่ายอื่น

1351300.00

รวมทั้งสิ้ น

23892010.00

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
ปรัชญา
ความรู ้ดี มีคุณธรรม ล้ าเลิศบริ การ สรรค์สร้างสังคม
อัตลักษณ์
รับผิดชอบ นอบน้อม พร้อมบริ การ
เอกลักษณ์
การสร้างความร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์
มุ่งมัน่ เป็ นสถานศึกษาที่มีความเป็ นเลิศด้านการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การให้บริ การชุมชนและสังคม สาขาบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล โดยความร่ วมมือกับ
สถานประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
พันธกิจ
1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรม
จริ ยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ
2. การบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
3. เป็ นศูนย์กลางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การมุ่งเน้นการวิจยั พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี และงาน
สร้างสรรค์
4. สร้างเครื อข่ายพัฒนาความร่ วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์
1. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพที่มีประสิ ทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
3. เป็ นศูนย์กลางการศึกษาด้านอุสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ มุ่งเน้นการวิจยั พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และงาน
สร้างสรรค

4. สร้างเครื อข่ายพัฒนาความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมัน่ คงของสังคมและประเทศชาติ
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
5. จัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริ มคุณภาพชีวิตเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
6. เพิ่มประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์
1. ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านบริ หารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. การบริ หารจัดการสถานศึกษาให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. พัฒนาศักยภาพในการเป็ นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การมุ่งเน้นการวิจยั พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์
4. พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือการจัดการศึกษา
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

กิจกรรมแข่งขันทักษะหุ่ นจาลอง (หญิง)

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

กิจกรรมทักษะระเบียบแถว

รางวัลอื่น
ชาติ
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

หมู่ลูกเสื อ-เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการ ฝ่ ายกิจกรรมวิชาการ
ลูกเสื อ

ชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่29

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2561
ชื่ อ-สกุล/รายการ
นาจิราภรณ์ น้อยน้ าใส

รางวัล
รอง

ระดับ

ให้ โดย

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น ชนะเลิศ
ใหม่

ให้ โดย
อาชีวศึกษา

นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น
ชนะเลิศ
ใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสายพิน แนบสนิ ทวงศ์
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น
ชนะเลิศ
ใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวพัชชาภร์ โตเจริ ญ
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น
ชนะเลิศ
ใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายธนภณ สุ ภาโชติองั คณา
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
ใหม่
นายธนภณ สุ ภาโชติองั คณา
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสี มา
ใหม่
นางสาวอรอุมา พะวังค์
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
ใหม่
นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
ใหม่
นางลักษณพร ทวนมะเริ ง
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
ใหม่
นางเรณู อินทรกาแหง
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
ใหม่
นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น รางวัลอื่น ๆ จังหวัด
อาชีวศึกษา
ใหม่
นายศิริชยั ฉิมสุ วรรณ

รอง

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการ

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น ชนะเลิศ
ใหม่

ให้ โดย
อาชีวศึกษา

นายศุภชัย อาษากิจ
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น
ชนะเลิศ
ใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวรรษมล มัน่ พลศรี
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งดิษฐ์ของคนรุ่ น
ชนะเลิศ
ใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2562
ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาววัชรี เศวตวงษ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวจุฑาภา เที่ยงจิตต์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาววรรษมล มัน่ ศรี
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาววัชรี เศวตวงษ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวจุฑาภา เที่ยงจิตต์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รองชนะเลิศ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางเรณู อินทรกาแหง
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น ๆ ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาววัชรี เศวตวงษ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวจุฑาภา เที่ยงจิตต์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

ชนะเลิศ

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางเรณู อินทรกาแหง
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รองชนะเลิศ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวอรอุมา พะวังค์
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นายธณภณ สุ ภาโชติองั คณา
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นายกิติกร แสงเมืองเก่า
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ ามิกซ์เชอร์รี่เจล

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางลักษณพร ทวนมะเริ ง
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ ามิกซ์เชอร์รี่เจล

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวมณีฉาย เกยด่านกลาง
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ ามิกซ์เชอร์รี่เจล

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางปวีณ์พร ศรคารณ
สบู่ อโลเวล่า

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวอรอุมา พะวังค์
สบู่ อโลเวล่า

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางจีรนันท์ ดุลยธติธรรม
สบู่เหลวออร่ าโกลด์ (Aura Gold Soap)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นายเชิดชู พะนามณี
สบู่เหลวออร่ าโกลด์ (Aura Gold Soap)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวอารี ย ์ ล่าสัน
สบู่เหลวออร่ าโกลด์ (Aura Gold Soap

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวเดือนเพ็ญ โตสันติวงศ์
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางสาวสุ ภาภร ลิ้มวิเชียร
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการ (คศ.2)

รางวัลอื่น ๆ ชาติ

นางปวีณ์พร ศรคารณ
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

ชนะเลิศ

นางปวีณ์พร ศรคารณ
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

รางวัลอื่น ๆ ภาค

กระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

รางวัลและผลงานของผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2561
ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวนันทนา พินิจพงษ์
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่ องดื่ม ประเภท Flair Bartender

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายพิมพ์พิฌชา ถ้วยทองคา
การแข่งขันทักษะ ประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปฎิพนั ธ์ ศรี พลัง
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวลัดดาวัลย์ แสงกล้า
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาววัลยา โคตมณี
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวกัญญาภัทร บุญเย็น
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวเกวลิน ทินกระโทก
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวมัลลิกา ทานกระโทก
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาววลัยลักษณ์ รัตนพันธุ์
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายวัชรพงษ์ ลอยนอก
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวศริ นยา สามกระโทก
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นางสาวอรัญญา ฮาสู งเนิน
รอง
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
ชนะเลิศ
รุ่ นใหม่

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รุ่ นใหม่

นางสาวนันทนา พินิจพงษ์
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นางสาวรุ จิรา พรมทองหลาง
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นางสาวอภิชญา อยูท่ องหลาง
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นางสาวสุ ธิมา ส่ วนชอบ
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นางสาวอัจฉริ ยาภรณ์ ปานา
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นายไกรวิทย์ ขุนแก้วเมือง
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
จังหวัด
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน ๆ
อาชีวศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

รุ่ นใหม่
นางสาวนัฐชา คามพิมาย
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นายอภิวฒั น์ แสงกระโทก
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นายเอกลักษณ์ จิมจะโป๊ ะ
รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการ
"สุ ดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ของคน
จังหวัด
ๆ
อาชีวศึกษา
รุ่ นใหม่
นายพิมพ์พิณชา ถ้วยทองคา
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

ชนะเลิศ

จังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสี มา

รางวัลและผลงานของผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2562
ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวสิ ตานัน กุดนอก
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รางวัลอื่น
ชาติ
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอัจฉรา สายสิ งห์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รางวัลอื่น
ชาติ
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวสิ ตานัน กุดนอก
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอัจฉรา สายสิ งห์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอรณิชา แก้วศรี งาม
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวสุ วิชาดา ดวงกระโทก
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาววันวิสาข์ โชตินอก
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นายธนูศกั ดิ์ บุญประเสริ ฐ
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอโรชา พิมพ์เสนา
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวภัทรวรรณ สื บเสระ
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวสิ ตานัน กุดนอก
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอัจฉรา สายสิ งห์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอรณิชา แก้วศรี งาม
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวสุ วิชาดา ดวงกระโทก
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาววันวิสาข์ โชตินอก
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นายธนูศกั ดิ์ บุญประเสริ ฐ
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอโรชา พิมพ์เสนา
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวภัทรวรรณ สื บเสระ
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด)

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นายเอกรักษ์ จิมจะโป๊ ะ
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาววันวิสา ชนะทะเล
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวพรรณริ นทร์ ตลอดกลาง
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นายอภิวฒั น์ แสงกระโทก
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นายอัคนี งามสู งเนิน
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ ามิกซ์เชอร์รี่เจล

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นายธันวา กลางขอนนอก
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ ามิกซ์เชอร์รี่เจล

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นายสุ ระชัย อ.สาพานิช
สบู่ อโลเวล่า

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวจิราภรณ์ สรสิ ทธิ์
สบู่ อโลเวล่า

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวณัฎฐิชา เกตุสาโรง
สบู่ อโลเวล่า

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นายไกรวิชญ์ ขุนแก้วเมือง
สบู่เหลวออร่ าโกลด์ (Aura Gold Soap)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวณัฐชา คามพิมาย
สบู่เหลวออร่ าโกลด์ (Aura Gold Soap)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวพรพิรพิมพ์ ทินกระโทก
สบู่เหลวออร่ าโกลด์ (Aura Gold Soap)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวจิราพร โพธิ์ริ นทร์
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นายเจษฎา โงนรี
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวอาฐิติยา โมด่านจาก
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวสุ กญั ญา สี สะอาด
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวศุภลักษณ์ ควบพิมาย
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวอรวรรณ ไลใหม่
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวณัฏฐณิชา ธงกลาง
น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)

รางวัลอื่น
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
จังหวัด
ๆ
ศึกษา

นางสาวนันทนา พินิจพงษ์
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่ องดื่ม ประเภท Flair Bartender

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวนันทนา พินิจพงษ์
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่ องดื่ม ประเภท Flair Bartender

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวดลพร นิลแจ้ง
การแข่งขันทักษะการจัดรายการนาเที่ยว

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นายอดิศร นครรัมย์
รอง
การแข่งขันทักษะการนาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

ชื่ อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้ โดย

นางสาวธิดารัชต์ ตีบกลาง
รอง
การแข่งขันทักษะการนาเสนอรายการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
ชนะเลิศ
ท้องถิ่น

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นายอภิวฒั น์ แสงกระโทก
การแข่งขันทักษะการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวจิตรดา ทันจังหรี ด
การแข่งขันทักษะการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวอรวรรณ ไลใหม่
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวจิราพร โพธิ์ริ นทร์
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล

รอง
ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นางสาวรัฐชา คามพิมาย
รอง
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่ องดื่ม ประเภท Classic Bartender ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา

นายปองพล ปนตะคุ
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

ชนะเลิศ

จังหวัด

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

นายปองพล ปนตะคุ
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

รางวัลอื่น
ภาค
ๆ

ท้องถิ่น

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ส่ วนที่ 3
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด และสถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐานการศึกษาหรื อประเด็นการประเมินเพิ่มเติม
ตามบริ บทของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู ้ มีท ักษะและการ
ประยุกต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู ้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่เรี ยน หรื อทางาน โดยเน้นความรู ้เชิงทฤษฏี และหรื อข้อเท็จจริ ง เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และการดารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และบริ หารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีความสาเร็ จในการ

ดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใช้หลักสู ตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
มีการปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชาใหม่ หรื อกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่ วมมือกับสถานประกอบการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครู ที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง เพื่ อเป็ นผู ้
พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทั้งวัยเรี ยนและวัยทางาน ตามหลักสู ตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษา ตามระเบียบหรื อข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนของแต่ละหลักสู ตร ส่ งเสริ ม
สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครู จดั การเรี ยนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้านการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาบริ หารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทศั น์ อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์
วิทยบริ การ สื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุ ภณ
ั ฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพและมี
ประสิ ทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
สถานศึกษามีความสาเร็ จในการดาเนินการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงานต้นสั งกัดหรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้ รี ยน รวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุนจากผูป้ กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้

3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
สถานศึกษามีการสร้างความร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา
การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรี ยนรู ้ การบริ การทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อ
พัฒนาผูเ้ รี ยนและคนในชุมชนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
สถานศึกษาส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั โดยผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้ รี ยน หรื อร่ วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
เผยแพร่ สู่สาธารณชน

ส่ วนที่ 4
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้
4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
4.1.1 ด้านความรู ้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ ึงประสงค์
ด้านความรู ้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
1.1.1 เชิงปริ มาณ : จานวนผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก จานวน 300 คน ของจานวน
ผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้าง หลักสู ตร (จานวน 329 คน)
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก คิดเป็ นร้อยละ 91.19 ของ
จานวนผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนครบตาม โครงสร้างหลักสู ตร
1.1.3 ผลสะท้อน : เกิดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็ นระบบ ตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่
กาหนด โดยความร่ วมมือกับสถานประกอบการส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ ม
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
1.2.1 เชิงปริ มาณ : จานวนผูเ้ รี ยนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) จานวน
66 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) คิดเป็ นร้อยละ 75.86 ของผูเ้ รี ยนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสู ตร
1.2.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษา ที่ผเู ้ รี ยนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ ม
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษา
อาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ดา้ นทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ
1.1.1 เชิงปริ มาณ : 1. จานวนผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้าหมายที่ผา่ นการพัฒนาการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบ
อาชีพอิสระ มีจานวน 45 คน
2. จานวนผูเ้ รี ยนประสบความสาเร็ จสู่ การเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบ
อาชีพอิสระ มีจานวน 72 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 3 ดาว

1.1.3 ผลสะท้อน : ชุมชนและสังคมให้การยอมรับเป็ นสถานศึกษาเฉพาะทาง ด้านสาขาวิชาการโรงแรมและ
สาขาการท่องเที่ยว
1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
1.2.1 เชิงปริ มาณ : จานวนผูเ้ รี ยนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวน 7 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ระดับ
ระดับจังหวัด ได้แก่
-รางวัลชนะเลิศ เหรี ยญทอง จานวน 2 ผลงาน
- ทักษะการผสมเครื่ องดื่ม ประเภท Flair Bartender
- ทักษะการจัดนาเที่ยว
-รางวัลรองชนะเลิศ เหรี ยญเงิน จานวน 3 ผลงาน
- การนาเสนอราชการนาเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์
- การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
- การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่ มาตรฐานสากล
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรี ยญทองแดง จานวน 1 ผลงาน
- การผสมเครื่ องดื่ม ประเภท Classic Bartender
1.2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
4.1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน
1.1.1 เชิงปริ มาณ : จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา มีจานวน 213 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 34.24
1.1.3 ผลสะท้อน : วิทยาลัย สถานศึกษาควรให้การส่ งเสริ มกิจกรรม โครงการฯ ที่มีส่วนในการดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนให้มากยิง่ ขึ้น
1.2 ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.1 เชิงปริ มาณ : จานวนผูเ้ รี ยนที่มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ จานวน 147 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หรื อผลการประเมิน
อวท. คิดเป็ นร้อยละ 43.75
1.2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษาควรให้การส่ งเสริ มโครงการ กิจกรรม ที่มีส่วนในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากยิง่ ขึ้น
1.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษา
1.3.1 เชิงปริ มาณ : จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อ มีจานวน 72 คน

1.3.2 เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปี การศึกษาที่ผา่ นมา มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษาต่อ คิดเป็ นร้อยละ 32.88 ของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ทั้งหมดในปี การศึกษาที่ผา่ นมา จานวน 219 คน
1.3.3 ผลสะท้อน : ปริ มาณและร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาทั้ง ปวช.และปวส.ในปี การศึกษาที่ผา่ นมาของการ
มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ ไม่สอดคล้องคล้องกับ
การประเมินคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ในระดับยอดเยีย่ ม
2) จุดเด่น
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา มีจุดเด่นในด้านความรู ้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม ดังนี้
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
3. ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการประกอบอาชีพอิสระ
3) จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา มีจุดที่ควรพัฒนาในด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จ
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู ้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน อยูใ่ นระดับ กาลังพัฒนา
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยูใ่ นระดับ กาลังพัฒนา
3. การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษา อยูใ่ นระดับ กาลังพัฒนา
4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อยูใ่ นระดับปานกลาง
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การพัฒนาระดับคุณภาพในด้านการดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน สถานศึกษาควรวาแผนพัฒนาเชิงบูรณาการ เป็ นภาวะ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะปัญหาการออกกลางคัน (Drop Out) ของผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นปัญหาที่ซบั ซ้อนต้องได้รับความร่ วมมือ
หลายฝ่ าย ได้แก่ ครู ปกครอง ครู ที่ปรึ กษา ผูป้ กครอง ชุมชน สร้างเครื่ องมือวิเคราะห์วิจยั ประเด็นปัญหา ร่ วมกันจัดกิจกรรม
มีโครงการพัฒนาและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสู ตร ควรให้มีงานวิจยั เรื่ อง ปัญหาการออกกลางคัน
ของผูเ้ รี ยน เพื่อหาแนวทางในการจัดการและแก้ปัญหาในระยะยาว ปัญหาการออกกลางคันดังกล่าวเป็ นตัวชี้วดั ความสู ญ
เปล่าทางการศึกษา ควรจัดการศึกษา โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยงด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม โครงการสอนซ่อมเสริ ม
โครงการเยีย่ มบ้านผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยง
2. สถานศึกษาควรให้การส่ งเสริ มกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
3. สถานศึกษาควรให้การส่ งเสริ มโครงการกิจกรรมเพื่อติดตามผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ออกไปทางานและศึกษาต่อให้
ครบ 100 เปอร์เซนต์
4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
4.2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์

1.1 การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
1.1.1 เชิงปริ มาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนมีการพัฒนาให้เป็ นหลักสู ตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็ นระบบ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนประเภทวิชา 6 ประเภทวิชา
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการพัฒนา
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานปรกอบการ ปี งบประมาณ 2562
1.2 การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะหรื อปรับปรุ งรายวิชา หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
1.2.1 เชิงปริ มาณ : จานวนสาขาวิชาหรื อสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุ งรายวิชา
เดิมหรื อกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวน 12 สาขาวิชา
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุ ง
รายวิชาเดิมหรื อกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็ นร้อยละ 100 จัดอยูใ่ นระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม
1.2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
1.1.1 เชิงปริ มาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่มีคุณภาพคิดเป็ นร้อยละ 100
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
1.2 การจัดทาแผนการเรี ยนรู ้สู่การการปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.1 เชิงปริ มาณ : จานวนครู ผสู ้ อนที่จดั ทาแผนการเรี ยนการรู ้สู่การปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและนาไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอน จานวน 35 คน
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่ก ารปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 100
1.2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและ
นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน มีการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
1.3 การจัดการเรี ยนการสอน
1.3.1 เชิงปริ มาณ : 1. จานวนครู ผสู ้ อนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 36 คน
2. จานวนครู ที่มีแผนการจัดการเรี ยนรู ้ครบทุกรายวิชาที่สอน จานวน 35 คน
3. จานวนครู ที่จดั การเรี ยนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
จานวน 35 คน
4. จานวนครู ที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรี ยนรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอน
จานวน 35 คน
5. จานวนครู ผสู ้ อนที่ทาวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 35
คน
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่มีคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอน คิดเป็ นร้อยละ 97.22

1.3.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการให้การยอมรับครู ที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนและมีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนและคุณภาพของผูเ้ รี ยน
1.4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
1.4.1 เชิงปริ มาณ : 1. จานวนครู ผสู ้ อนที่จดั ทาข้อมูลผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล จานวน 35 คน
2. จานวนครู ผสู ้ อนที่มีขอ้ มูลสารสนเทศหรื อเอกสารประจาชั้นเรี ยนและรายวิชาเป็ นปัจจุบนั จานวน 35 คน
3. จานวนครู ผสู ้ อนที่ใช้เทคนิควิธีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จานวน 35
คน
4. จานวนครู ผสู ้ อนที่ใช้วิธีการเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการเรี ยน จานวน 35 คน
5. จานวนครู ผสู ้ อนที่ดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนรายบุคคลด้านการเรี ยนและด้านอื่นๆ จานวน 35 คน
1.4.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่มีคุณภาพในการบริ หารจัดการบริ หารจัดการชั้นเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
97.22
1.4.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
1.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
1.5.1 เชิงปริ มาณ : 1. จานวนครู ผสู ้ อนที่จดั ทาแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่ วมการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 36 คน
2. จานวนครู ผสู ้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชัว่ โมงต่อปี จานวน 36 คน
3. จานวนครู ผสู ้ อนที่นาผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
จานวน 36 คน
4. จานวนครู ผสู ้ อนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จานวน 36 คน
5. จานวนครู ผสู ้ อนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการเผยแพร่ จานวน
0 คน
1.5.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครู ผสู ้ อนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชี พ คิดเป็ นร้อยละ 60
1.5.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการจัดให้ครู ผสู ้ อนมีการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ
สม่าเสมอ
1.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
1.6.1 เชิงปริ มาณ : จานวนห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งในการจัดการเรี ยนการ
สอน 29 ห้อง
1.6.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งในการจัดการเรี ยน
การสอน คิดเป็ นร้อยละ 100
1.6.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยน อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
4.2.3 ด้านการบริ หารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการบริ หารจัดการ
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการสถานศึกษา
1.1.1 เชิงปริ มาณ : มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสาหรับบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาทุกฝ่ ายที่มี
ประสิ ทธิภาพ มีจานวน 5 ระบบ

1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการการประเมินและข้อมูลการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการของสถานศึกษา อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.2 อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานหรื องานฟาร์ม
1.2.1 เชิงปริ มาณ :ร้อยละของห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ หรื อโรงฝึ กงานที่ได้รับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอน คิดเป็ นร้อยละ 100
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงานหรื องาน
ฟาร์ม อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.2.3 ผลสะท้อน : จากผลการส่ งเสริ มสนับสนุนและบริ หารจัดการด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการทาให้มีอาคารเรี ยน อาคารปฏิบตั ิการเพียงพอ เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้ และเป็ นที่ยอมรับต่อองค์กรภายนอก
เข้ามาใช้บริ การอาคารสถานที่ท้งั ด้านวิชาการและวิชาชีพ
1.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
1.3.1 เชิงปริ มาณ : ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จานวน 5 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา, ระบบการสื่ อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุ งรักษาและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.3.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.4 แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วิทยบริ การ
1.4.1 เชิงปริ มาณ : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วิทยบริ การ คิดเป็ นร้อยละ 84.19 ของผู ้
เข้าใช้บริ การแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วิทยบริ การ
1.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วิทยบริ การ อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.4.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อแหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วิทยบริ การ อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
1.5.1 เชิงปริ มาณ : ความเร็ วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน และสถานศึกษา มี 3 วงแวน
ได้แก่ 1) Cat ความเร็ ว 500/500 Mbps 2) tot ความเร็ ว 200/200 Mbps 3) Uninet ความเร็ ว 100/100 Mbps
1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.5.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
4.2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการนา
นโยบายสู่ การปฏิบตั ิ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ ระบบทวิภาคี

1.1.1 เชิงปริ มาณ : 1.ร้อยละของสาขาวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเป็ นร้อยละ 100 จานวน 6
สาขาวิชา จากทั้งหมด 6 สาขาวิชา
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็ นร้อยละ 52.75 โดยผูเ้ รี ยนที่เรี ยนในระบบทวิภาคีมี
จานวน 48 คน จากทั้งหมด 91 คน
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
1.1.3 ผลสะท้อน : การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในเชิงปริ มาณมีผลไม่สอดคล้องกับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ
2) จุดเด่น
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา มีจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาที่พึง
ประสงค์ ทั้งด้านความรู ้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ
จุดเด่นในด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริ หารจัดการ และด้านการนานโยบาย
สู่ การปฏิบตั ิ อยูใ่ นระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ
2. การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะหรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชาเดิม
3. คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ
4.การจัดทาแผนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
5. การจัดการเรี ยนการสอน
6. การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
7. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เนตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
8.การบริ หารสถานศึกาาแบบมีส่วนร่ วม
9. การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการสถานศึกษา
10. อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการโรงฝึ กงาน หรื องานฟาร์ม
11. ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
12. แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วิทยบริ การ
13. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
14. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3) จุดที่ควรพัฒนา
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา มีจุดที่ควรพัฒนาในด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
4.3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ดา้ นความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์

1.1 การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
1.1.1 เชิงปริ มาณ : ร้อยละของครู และบุคลากรที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารสถานศึกษา มีจานวน 63 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 100
1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม คิดเป็ นร้อยละ 100 อยู่
ในระดับ ยอดเยีย่ ม
1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริ หารจัดการรวมกับสังคม ชุมชน องค์กรภายนอก และสถาน
ประกอบการ
1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.1 เชิงปริ มาณ : ร้อยละของสาขาวิชาหรื อสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน คิด
เป็ นร้อยละ 100 ของจานวนสาขาวิชา (จานวน 6 สาขาวิชา)
1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับ ดี
เลิศ
1.2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรกับภาคีเครื อข่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ น
ระบบ
1.3 การบริ การชุมชนและจิตอาสา
1.3.1 เชิงปริ มาณ : จานวนกิจกรรมในการบริ การชุมชนและจิตอาสา จานวน 13 โครงการ
1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริ การชุมชนและจิตอาสา อยูใ่ นระดับ ยอดเยี่ยม
: การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรี ยญเงิน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก
1.3.3 ผลสะท้อน : ผูป้ กครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอก ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนยอมรับยกย่อง
สถานศึกษาในการบริ การวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการสร้างสังคม
แห่ งการเรี ยนรู ้ดา้ นนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์
1.1 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
1.1.1 เชิงปริ มาณ : จานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั จานวน 17 ผลงาน
ระดับจังหวัด จานวน 17 ผลงาน 15 รางวัล ได้แก่
1. เหรี ยญทอง 1 รางวัล
- สเปรย์เอ็นยืด (Plantago Major Leaf Spray)
2. เหรี ยญเงิน 4 รางวัล
- ยาหม่องเอ็นยืด (Plantago Major Balm)
- สบู่สมุมไพรสามสหาย
- อโรเวร่ า มิกซ์ เชอรี่ เจล (Aloe Vera mix Cherry jel)
- ผลิตภัณฑ์โลชัน่ บารุ งผิวรังไหมสี ทอง (Cocoon Gzold Lotion)
3. เหรี ยญทองแดง 2 รางวัล
- สบู่อโลเวล่า

- สบู่เหลวออร่ าโกลด์ (Aura Gold Soap)
4. รางวัลพิเศษ (Honor Award) 2 รางวัล
- สเปรย์เอ็นยืด (Plantago Major Leaf Spray)
- น้ ายาขนมจีนกึ่งสาเร็ จรู ป (น้ ายาป่ า)
ระดับภาค จานวน 3 ผลงาน 3 รางวัล ได้แก่
- สเปรย์เอ็นยืด (Plantago Major Leaf Spray)
- ยาหม่องเอ็นยืด (Plantago Major Balm)
- ผลิตภัณฑ์โลชัน่ บารุ งผิวรังไหมสี ทอง (Cocoon Gzold Lotion)
ระดับชาติ จานวน 1 ผลงาน 1 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชมเชย ระดับเหรี ยญเงิน
- สเปรย์เอ็นยืด (Plantago Major Leaf Spray)
1.1.2 เชิงคุณภาพ : รางวัลที่ได้รับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ระดับจังหวัด ได้แก่
- ชนะเลิศ เหรี ยญทอง
ระดับภาค ได้แก่
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรี ยญทอง
- ชมเชย เหรี ยญเงิน
ระดับชาติ ได้แก่
- ชมเชย เหรี ยญเงิน
1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษาส่ งเสริ ม สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ ไปยังหน่วยงานภายนอกเพิ่ม
ช่องทางในการจาหน่ายทางออนไลน์ มีการจัดการอย่างเป็ นระบบ หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ นาผลงานสิ่งประดิษฐ์
ไปวางจาหน่ายในร้านค้า โดยมีจานวนผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสู งกว่าปี ที่ผา่ นมา นักศึกษามีทกั ษะทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาตนเอง สามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2) จุดเด่น
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา มีจุดเด่นในด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั อยูใ่ นระดับยอดเยีย่ มและระดับดีเลิศ ดังนี้
1. การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
2. การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
3. การบริ การชุมชนและจิตอาสา
4. ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรื องานวิจยั
3) จุดที่ควรพัฒนา
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาควรมีการเพิ่มและสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอนมากยิง่ ขึ้นทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ส่ วนที่ 5
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จานวน 3
มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้ านความรู้
ข้ อการประเมิน

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

20

5

100

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา
(V-NET)

3

1

3

ผลรวมคะแนนที่ได้

103

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 115

89.57

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู ้
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้ านทักษะและการประยุกต์ใช้
ข้ อการประเมิน

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

2.1 ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการเป็ นผูป้ ระกอบการหรื อการ
ประกอบอาชีพอิสระ

3

5

15

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

2

3

6

ผลรวมคะแนนที่ได้

21

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

84.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์
ข้ อการประเมิน

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้ รี ยน

2

1

2

3.2 ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

2

2

4

3.3 การมีงานทาและศึกษาต่อของผูส้ าเร็ จการศึกษา

15

1

15

ผลรวมคะแนนที่ได้

21

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95

22.11

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
ข้ อการประเมิน
1.1 การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

2

5

10

1.2 การพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะ หรื อปรับปรุ งรายวิชา
3
หรื อปรับปรุ งรายวิชาเดิม หรื อกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม

5

15

ผลรวมคะแนนที่ได้

25

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้ านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ข้ อการประเมิน
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิ

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

2

5

10

2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบตั ิที่เน้นผูเ้ รี ยน
3
เป็ นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

5

15

2.3 การจัดการเรี ยนการสอน

5

25

5

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้ านหลักสู ตรอาชีวศึกษา
ข้ อการประเมิน

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

2.4 การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน

3

5

15

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

2

3

6

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการจัดการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน

2

1

2

ผลรวมคะแนนที่ได้

73

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85

85.88

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการ
ข้ อการประเมิน

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

3.1 การบริ หารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
5
จัดการสถานศึกษา

5

25

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน หรื อ
2
งานฟาร์ม

5

10

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

2

5

10

3.4 แหล่งเรี ยนรู ้และศูนย์วิทยบริ การ

2

5

10

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้

65

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริ หารจัดการ
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้ านการนานโยบายสู่ การปฏิบัติ
ข้ อการประเมิน
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ค่านา้ หนัก
6

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน
5

30

ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการ
ข้ อการประเมิน

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

ผลรวมคะแนนที่ได้

30

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้ านความร่ วมมือในการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้
ข้ อการประเมิน

ค่านา้ หนัก

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน

1.1 การบริ หารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่ วม

5

5

25

1.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน

2

5

10

1.3 การบริ การชุมชนและจิตอาสา

2

5

10

ผลรวมคะแนนที่ได้

45

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้ านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ งานวิจัย
ข้ อการประเมิน
2.1 ผลงานของผูเ้ รี ยนด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรื องานวิจยั

ค่านา้ หนัก
3

คะแนนทีไ่ ด้
(ค่านา้ หนักxค่าคะแนน)

ค่าคะแนน
5

15

ผลรวมคะแนนที่ได้

15

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15

100.00

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

5.4 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

ร้ อยละ

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์

61.7

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู ้

89.57

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

84

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

22.11

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา

94.15

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา

100

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

85.88

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริ หารจัดการ

100

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ

100

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้

100

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้

100

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

100

สรุ ปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

79.60

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยอดเยีย่ ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

ส่ วนที่ 6
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาทีก่ าหนดเพิ่มเติม
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กาหนด
เพิ่มเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้

ส่ วนที่ 7
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษานาผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนด
แผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้
อยูใ่ นระดับคุณภาพ “ยอดเยีย่ ม” รายละเอียดดังนี้
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูส้ าเร็ จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู ้

1. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET)
2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

1. โครงการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษาประจาปี 2561
2. โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
3. โครงการศึกษาดูงาน้ตรี ยมความพร้อม
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562
4. โครงการปรับปรุ งสานักงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระการ
อาชีวศึกษา ปี งบประมาณ 2562
5. โครงการหารายได้ระหว่างเรี ยน
6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานและทักษะ
วิชาชีพ
7. โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ
นักเรี ยน นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
8. โครงการเตรี ยมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ภาค ชาติ
9. โครงการนิเทศ นักเรี ยน นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ

1.3 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. โครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธ
รม
2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
3. โครงการพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
4. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ภาค,
ชาติ
5. โครงการวันอาสาฬบูชาและแห่ เทียนเข้าพรรษา
6. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ ัว รัชกาลที่ 10
7. โครงการวันแม่แห่ งชาติ(พระบรมราชชนนี ปี
หลวง)
8. โครงการเสริ มสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้ง
องค์การ)
9. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพและ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ., ภาค, ชาติ
10. โครงการเดย์แค้มป์ ลูกเสื อวิสามัญ และประดับแถบ
2ส
11. โครงการประเมินคุณภาพงานลูกเสื อและ
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ ระดับ อศจ., ภาค, ชาติ
12. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์
13. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
14. โครงการพัฒนาภาวะผูน้ า อวท.
15. โครงการปลูกป่ าอาชีวะสื บสานพระราชปณิธาน
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
16. โครงการคัดกรองและตรวจสารเสพติด
17. โครงการจัดท าประกันอุบตั ิเหตุนกั เรี ยน นักศึกษา
18. โครงการเดินทางไกลอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
และประดับแถบ 3 ส
19. โครงการป้องกันและรณรงค์การแก้ไขปัญหาใน
วัยรุ่ น
20. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูป้ กครองผูก้ ู้ กยศ.
21. โครงการปลูกจิตส านึกและมีวินยั ในการใช้เงินคืน
กองทุน กยศ.
22. โครงการเตรี ยมความพร้อมชุมนุมลูกเสื อวิสามัญ
23. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ
กิต์
24. โครงการต่อต้านยาเสพติดโลก
25. โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ าขอพร)

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.

โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปี ใหม่
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์
โครงการเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
โครงการตรวจสุ ขภาพประจาปี
โครงการปฐมนิเทศนักเรี ยน นักศึกษา และประชุม
ผูป้ กครองเครื อข่าย
โครงการปัจฉิมเทศนักเรี ยน นักศึกษา
โครงการติดตามผูส้ าเร็ จการศึกษา
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
โครงการ Open house
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็ จการศึกษา
โครงการรับสมัครและมอบตัวการขึ้นทะเบียนเป็ น
นักเรี ยน นักศึกษา
โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
โครงการพัฒนานักขายและนักการตลาดมืออาชีพ
ยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการศึกษาและเสริ มสร้างวิสัยทัศน์ในงาน
วิชาชีพนักเรี ยน นักศึกษาใหม่
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภาษาและเรี ยนรู ้
วัฒนธรรมต่างประเทศ
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยีย่ มบ้าน
หอพักและที่อยูอ่ าศัย) และจัดทาแฟ้ม ประวัติ
นักเรี ยน นักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ‘‘บทบาทหน้าที่ครู ที่
ปรึ กษาและการให้คาปรึ กษา เพื่อลด ปัญหา การ
ออกกลางคันของผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา’’
โครงการประเมินนักศึกษาพระราชทานระดับ อศจ.
, ภาค, ชาติ
โครงการประเมินองค์การวิชาชีพ ระดับ อศจ., ภาค
, ชาติ
โครงการภายใต้องค์การวิชาชีพ
โครงการวันชาติ
โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์พยาบาล

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
48. โครงการจัดทาคู่มือนักเรี ยน นักศึกษา
49. โครงการวันสุ นทรภู่และวันภาษาไทยแห่ งชาติ
50. โครงการเติมใจให้กนั สานสัมพันธ์บุคลากร
วิทยาลัยบริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสี มา (วันครู /ปี ใหม่)
51. โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาสู่ ระดับปริ ญญาเทคโนโลยีบณั ฑิต
สาขาวิชาการโรงแรม
52. โครงการกิจกรรม 5 ส.

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสู ตรอาชีวศึกษา

1. โครงการพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ฐานสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ
คู่มือการเรี ยนการสอนออนไลน์
2. โครงการจัดหาสื่อและพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทลั ในการจัดการศึกษา
3. โครงการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการยุคติจิทลั

2.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนอาชีวศึกษา

1. โครงการเร่ งประสิ ทธิภาพการสอนครู
2. โครงการพัฒนาเครื อข่ายการจัดการศึกษาภายใน
และต่างประเทศ
3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุ งห้องประกันคุณภาพ
การศึกษา
5. โครงการนิเทศการเรี ยนการสอนภายใน
สถานศึกษา
6. โครงการพัฒนาชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพและครู
มืออาชีพ PLC (Professional Learning
Community) ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ
7. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู ให้กบั
นักเรี ยน

2.3 ด้านการบริ หารจัดการ

1. โครงการจัดหาวัสดุฝึกในการจัดการเรี ยนการสอน
2. โครงการปรับปรุ งพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
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2.4 ด้านการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ

สถานที่
โครงการปรับปรุ งพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ
อาคารสถานที่
โครงการส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน
โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบริ หารธุรกิจ
และการท่องเที่ยวนครราชสี มา
โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารงาน
การเงินและบัญชี
โครงการส่ งเสริ มการเข้าร่ วมกิจกรรมประชารัฐ
และสื บสานวัฒนธรรมไทย
โครงการประชาสัมพันธ์ R-CBAT
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
โครงการจัดทาคาของบลงทุนครุ ภณ
ั ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง
ประจาปี
โครงการประชุมประจาเดือน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
บริ หารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสี มา
โครงการปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการนวดแผนไทย
โครงการพัฒนาห้องเรี ยนรู ้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
อาชีวศึกษา
โครงการศูนย์เรี ยนรู ้เทคโนโลยีหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการซ่อมบารุ งรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
โครงการซ่อมบารุ งรักษา ยานพาหนะ
โครงการพัฒนาปรับปรุ งระบบเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซียน
โครงการปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศ Big data
โครงการห้องสมุดเพื่อการเรี ยนรู ้สู่ยคุ ดิจิทลั

1. โครงการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกับสถาน
ประกอบการ

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน

แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม)
2. โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประจาปี งบประมาณ 2562

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
3.1 ด้านความร่ วมมือในการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้

1. โครงการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือการจัด
การศึกษา
2. โครงการประชุมเครื อข่ายและพิธีลงนามความ
ร่ วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการประชุมภาคี 4 ฝ่ าย
4. โครงการสารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อนักเรี ยนฝึ กทักษะอาชีพที่พึง
ประสงค์
5. โครงการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมหลักสู ตร
อาชีวศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
6. โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
7. โครงการศึกษานอกห้องเรี ยนรู ้ตามเส้นทางการ
เรี ยนรู ้เพื่อขอมีบตั รมัคคุเทศก์(สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว)
8. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
แนวทางการขับเคลื่อนประกันคุณภาพ
9. โครงการ Fix it Center

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจยั

1. โครงการสิ่ งประดิษฐ์คนรุ่ นใหม่ สุ ดยอดนวัตกรรม
2. โครงการอบรมการจัดทาวิจยั ในชั้นเรี ยน
3. โครงการจัดนิทรรศการและประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์

