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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 

  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยการสรุปสาระส าคญั ดงัน้ี  

1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบดว้ย 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิ 
 1.1.1 ผลผลิต (Output) 
 

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
                    1) ดา้นความรู้ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้103 คิดเป็นร้อยละ 89.57   ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 1.6 และ 1.7 
                     
                   2) ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้21 คิดเป็นร้อยละ 84.00     ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 
 
                   3) ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้21 คิดเป็นร้อยละ 22.11      ระดบัคุณภาพ 
ก าลงัพฒันา ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 3.1,3.2 และ 3.3 
 

        มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 
                   1) ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้25 คิดเป็นร้อยละ 100       ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 และ 1.2 
 
                   2) ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้73 คิดเป็นร้อยละ 85.88     ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 และ 2.6 



 
                   3) ดา้นการบริหารจดัการ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้65 คิดเป็นร้อยละ 100       ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 3.1,3.2,3.3,3.4 และ3.5 
 
                   4) ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้30 คิดเป็นร้อยละ 100       ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 
 

        มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคล่ือนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
                   1) ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้43 คิดเป็นร้อยละ 95.56     ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ ตวับ่งช้ีท่ี 1.1,1.2 และ1.3 
 
                   2) ดา้นวฒันธรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนท่ีได ้15 คิดเป็นร้อยละ 100       ระดบัคุณภาพ ยอด
เยีย่ม ไดแ้ก่ตวั บ่งช้ีท่ี 2.1  
  
 
 1.1.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 
                            
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลลพัท ์ดงัน้ี 
           
       มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 61.7 ระดบัคุณภาพ ดี ไดแ้ก่ 
                            
                           ประเด็นท่ี 1.1 ดา้นความรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.57 
                           ประเด็นท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้คิดเป็นร้อยละ 84  
                           ประเด็นท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 22.11 
 
        มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 94.15 ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม ไดแ้ก่ 
                           ประเด็นท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
                           ประเด็นท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.88 
                           ประเด็นท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ คิดเป็นร้อยละ 100 
                           ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั คิดเป็นร้อยละ 100 



 
        มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขบัเคล่ือนการประกนัคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 96.67 
ระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม ไดแ้ก่ 
                           ประเด็นท่ี 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.56 
                           ประเด็นท่ี 3.2 ดา้นวฒันธรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์คิดเป็นร้อยละ 100 
 
        ** สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 79.60 ระดบัคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 1.1.3 ผลสะทอ้น (Impact) 
            
มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 
               ปริมาณและร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งระดบั ปวช. และปวส. ในปีท่ีผา่นมาเป็นตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการดูแล
และแนะแนวผูเ้รียนได ้สถานศึกษาควรเพ่ิมมาตรการในการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน เพ่ือเพ่ิมปริมาณของผูส้ าเร็จการศึกษา
ในอนาคต เพ่ิมกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตลอดจน ส่งเสริม สนบัสนุนการมีงานท า 
และศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษาอยูต่่อเน่ือง 
 
มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 
                สถานศึกษามีการพฒันาครอบคลุมทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติัส่งผลให้องคก์ร หน่วยงานภายนอก และสถาน
ประกอบการให้การยอมรับมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน และเช่ือมัน่ในคุณภาพของผูเ้รียน 
 
มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในการขับเคล่ือนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
                สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนผลงานของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง และเผยแพร่ผลงานไปยงัหน่วยภายนอก เพ่ิม
ช่องทางในการจ าหน่ายให้มีหลากหลายช่องทาง มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับน าผลงาน
ส่ิงประดิษฐไ์ปวางจ าหน่ายในร้านคา้ และมีจ านวนผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัสูงกว่าปีท่ีผา่นมา ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปพฒันาตนเอง และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
 
 
1.2 จุดเด่น 
 
    วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางดา้นการโรงแรมและการท่องเท่ียว มีการ
จดัการเรียนรู้ ร่วมกบัสถานประกอบการโดยใชห้ลกัสูตร (DVE) Dual Vacation  Education ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตและ
พฒันาก าลงัคนท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ รวมทั้งมีระบบการบริหารจดัการ ดา้น
วิชาการ และวิชาชีพ โดยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาส (ผูต้อ้งขงั)  จดัสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ส่งเสริมการจดัการศึกษาดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั สนองตอบนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
รัฐบาล 



1.3 จุดท่ีควรพฒันา 
 
        1.3.1 สถานศึกษาควรพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขนัดา้นทกัษะวิชาชีพ 
 1.3.2 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
 1.3.3  การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 
 1.3.4  การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
 
  
1.4 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 
        1.1.1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศทั้งทางดา้นวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 
 1.4.2 การส่งเสริมในดา้นการดูแล ติดตามผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาให้มากข้ึนแนะแนวผูเ้รียน 
 1.4.3 การส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีส่วนในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัถึงประสงค์ 
 1.4.4 ควรมีการเพ่ิมและสนบัสนุนการระดมทรัพยากรมากข้ึน 
 
2. การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
1.  ผูเ้รียน และผูส้ าเร็จการศึกษา มีทกัษะการประยกุตใ์ชคุ้ณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
        สถานศึกษาจดัการศึกษาให้ผูส้ าเร็จการศึกษามีความรู้ ทกัษะ และเจตคติ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาท่ีผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา มีความรู้ตามหลกัการ ทฤษฎี แนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานอาชีพ
ระดบัต่างๆ ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ มี
ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการท างานและด ารงชีวิต 
ผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและอุปนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์
ของชาติไทย มีความรับผดิชอบตามบทบาหนา้ท่ีของตนเองร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
        สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพใชก้ระบวนการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั ให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะวิชาชีพท่ีตรงตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน มี
การปรับปรุงรายวิชาหรือเพ่ิมเติม ให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงของสังคมและความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีโดยความ
ร่วมมือกบัสถานประกอบการ เพ่ือพฒันาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะวิชาชีพ และทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี   21  
3. ผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน โดยครูท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกบัสาวิชาท่ีสอน มีจ านวนครบตามเกณฑ์
ท่ีก  าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความพร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความเขม้แข็งทางวิชาการ และ
วิชาชีพ จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และจดัการเรียนโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพ ยดึถือ ระเบียบ 
ปฏิบติัขอ้ก าหนดในการวดัและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี ตามโครงสร้าง ด าเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานตน้
สังกดั ผูบ้ริหารมีคุณวุฒิและจ านวนตามเกณฑ ์บริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จ



ตามนโยบาย และเป้าหมายของสถานศึกษา ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม โปร่งใสและคุณธรรม ในการบริหารจดัการ สามารถ
บริหารจดัการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการพฒันาวิชาชีพ 
4.  การมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษา จดัการศึกษาโดยความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์ร สังคม และสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพ 
ในการจดัการเรียนการสอน การจดัการทรัพยากรทางการศึกษา การพฒันาสมรรถนะวิชาชีพของครูและผูเ้รียน การบริการ
ทางวิชาการ และวิชาชีพโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและทนัสมยั เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ทกัษะ เจตคติ คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค ์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผูด้อ้ยโอกาส 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการศึกษา การจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานาตน้สังกดั 
5. ปัจจยัพ้ืนฐาน 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา จดัการบุคลากรสภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ 
อาคารสถาน ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณ 
ของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน การ
สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มท่ีดี สู่การพฒันาผูเ้รียน 
3. การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานตน้สังกดั 
วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ไดด้  าเนินงานตามนโยบายของ สอศ. ในการผลิตและการพฒันา
ก าลงัคนให้ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ และยกระดบัความสามารถในการประกอบอาชีพของผูเ้รียนโดยได้
ด าเนินการ  ดงัน้ี 
    1.  จดัการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการมีงานท า และความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
    2.  ขบัเคล่ือนการประกนัคุณภาพให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ไดม้าตรฐาน
การศึกษา 
    3.  ส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานอาชีพ โดยการจดัสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  
    4.  ขบัเคล่ือนส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมอาชีวศึกษา เขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
    5.  จดัการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกบัทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4. การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี (Best Practice) 
4.1  ความเป็นมาและความส าคญั 
     วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางมีหนา้ท่ีผลิตก าลงัคนดา้นอาชีวศึกษา 
ระดบั ปวช. ปวส. และวิชาชีพระยะสั้น ดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนมีความรู้ สมรรถนะ ทกัษะ
การใชชี้วิตศตวรรษท่ี 21 นวตักรรม วิจยั เทคโนโลย ี(Digital skill) และภาษาต่างประเทศ (English competency skill) 
คุณธรรม จริยธรม ส่งเสริมให้เป็นผูป้ระกอบการมีอาชีพ และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เขา้สู่ไทยแลนด ์4.0 
4.2  วตัถุประสงค ์
     วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา เป็นวิทยาลยัฯท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการให้บริการชุมชน และสังคม
มีโครงการเด่น คือ Model โครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐาน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
        1.  เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพการเป็นผูใ้ห้บริการดา้นอุตสาหกรรมโรงแรม 
        2. เพ่ือสร้างสมรรถนะให้กบัผูเ้รียน (Competency Besd)  
        3. เพ่ือพฒันาทกัษะในดา้นการบริหารธุรกิจโรงแรม 



        4. เพ่ือให้สร้าง นวตักรรม ดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
        5. เพ่ือพฒันาตนเองให้เป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) 
4.3  กรอบแนวคิด  
         โมเดล : โครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐาน พฒันาคุณภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล ยคุไทยแลนด ์4.0 
        1. การขบัเคล่ือนคุณภาพการจดัการศึกษาศตวรรษท่ี 21  
               -พฒันาคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา     
               -พฒันานกัเรียน นกัศึกษาให้มีความรู้ ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะ คุณธรรมจริยธรรม เทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ 
               -พฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ (competency)และกระบวนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี 
        2. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาโดยความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  
        3. พฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จดัแหล่งเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม 
4.4. วิธีการด าเนินงาน 
 1.  น าโมเดลโครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐานสู่การปฏิบติั  
 2. พฒันาผูเ้รียนและกระบวนการเรียนการสอนโดยเนน้สมรรถนะวิชาชีพ Competency Basd 
 3. ฝึกประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะ นวตักรรม Digital ทกัษะภาษาต่างประเทศ โดยน าความรู้ทุกสาขาท่ีเปิดเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริการโครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐาน  
           สาขาโรงแรม 
  -การบริการดา้นท่ีพกั 
  -การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
                -การบริการห้องประชุมสัมนา / อาหารว่าง 
           สาขาท่องเท่ียวโรงแรม 
  -การบริการดา้นท่องเท่ียวรูปแบบต่างๆ เช่นท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ท่องเท่ียว
เชิงอาหาร  
           สาขาอาหารโรงแรม 
                -การบริการอาหารรูปแบบต่างๆ 
           สาขาคอมพิวเตอร์โรงแรมรม 
  -Computer โรงแรม 
           สาขาการตลาดโรงแรม  
  -การตลาดโรงแรม 
           สาขาบัญีชีโรงแรม 
                -บญัชีโรงแรม 
 4. ส่งเสริมการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจบริการต่างๆ 
         -ธุรกิจอาหาร 
  -ธุรกิจกาแฟ /เบเกอร่ี 
  -ธุรกิจสปา         
 5. เครือข่ายสนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจ   
   -กลุ่มหน่วยงานรัฐ / เอกชน / สถานประกอบการ 



  -กลุ่มโรงเรียน / มหาวิทยาลยั 
  -กลุ่มผูป้กครอง / ชุมชน / องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  -กลุ่มฝึกประสบการณ์  ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
               -กลุ่มทัว่ไป 
       6. ส่งเสริมการฝึกงาน หารายไดร้ะหว่างเรียน ท างาน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
4.6 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
 1.  ผูส้ าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได ้
 2. ผูป้กครอง เช่ือมัน่ และตดัสินใจส่งบุตรหลานเขา้มาศึกษาในสถานศึกษา 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียน
การสอน เพ่ือยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนให้มีสมรรถนะ (Competency Besd) ตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการ 
 4. สถานศึกษา จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 5. สถานประกอบการพึงพอใจต่อสมรรถนะผูส้ าเร็จการศึกษาพร้อมรับเขา้สู่สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบดว้ยสาระท่ีส าคญั ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลพ้ืนเก่ียวกบัสถานศึกษา 

  ท่ีอยู ่
  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 197 หมูู่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา  ต าบลมะเริง อ  าเภอเมือง
นครราชสีมา  จงัหวดันครราชสีมา 30000 
  โทรศพัท ์044-220866  โทรสาร 044-220867 
  E-mail rcbat044@gmail.com  Website www.rcbat.ac.th 
  ประวติัสถานศึกษา 
       วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ไดป้ระกาศจดัตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 3 
กุมภาพนัธ์ 2540 ช่ือว่า "วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา" สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
     วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ตั้งอยูกิ่โลเมตรท่ี 4 ทางหลวงหมายเลข 226 (ราชสีมา – จกัราช) 
เลขท่ี 197 หมู่ท่ี 2 ถนนเพชรมาตุคลา ต าบลมะเริง อ  าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา รหัสไปรษณีย ์30000 บนท่ีดินสาธารณะ
ประโยชน์ของสภาต าบลมะเริง ทะเบียนเลขท่ี 21  เน้ือท่ี 50 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา  
  การจดัการศึกษา 
  เปิดสอนในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบปกติ ทวิ
ภาคี และเทียบโอนประสบการณ์ นอกจากนั้นยงัเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กบัประชาชนทัว่ไปตามความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 
  สภาพชุมชน 
  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมาตั้งอยูเ่ลขท่ี  197  หมู่ 2  ถนนเพชรมาตุคลา  ต าบลมะเริง  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดันครราชสีมา  รหัสไปรษณีย ์ 30000  บนท่ีดินสาธารณะประโยชน์ของสภาต าบลมะเริง ทะเบียนเลขท่ี 21  เน้ือ
ท่ีประมาณ 5 ไร่  1  งาน  39  ตารางวา   
  ทิศเหนือติดองคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเริง  
  ทิศใตติ้ดส านกักองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา   
  ทิศตะวนัออกติดหอพกัหลานยา่โม  
  ทิศตะวนัตกติดหมู่บา้นจดัสรร  
  สภาพเศรษฐกิจ 
  เศรษฐกิจของชุมชนมีโครงสร้างท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภาคการเกษตร ภาคการคา้ส่งคา้ปลีก และอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจท่ี
ส าคญัข้ึนกบัภาคการเกษตร  ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ปลูกพืช เล้ียงสัตว ์และอาชีพ
คา้ขาย 
  สภาพสังคม 



  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  ตั้งอยูใ่นต าบลมะเริง  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ซ่ึงเป็น
ต าบลท่ีมีเขตพ้ืนท่ี 
ทิศเหนือ ติดกบั ต.บา้นโพธ์ิ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ทิศใต ้ติดกบั ต.หนองบวัศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 

 

 



2.3 ขอ้มูลของสถานศึกษา 
  ขอ้มูลผูเ้รียน 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิาคี ทวศึิกษา 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 

 

ระดับช้ัน ปกต ิ ทวภิาคี รวม 

ปวส.1 0 130 130 

ปวส.2 0 243 243 

รวม ปวส. 0 373 373 

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 693 157 22.66 

ปวส.2 211 65 30.81 

รวม 904 222 24.56 

  ขอ้มูลผูส้ าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับช้ัน แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คดิเป็นร้อยละ 

ปวช.3 485 157 32.37 

ปวส.2 137 56 40.88 

รวม 622 213 34.24 

  ขอ้มูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผูบ้ริหาร/ ผูรั้บใบอนุญาตผูจ้ดัการ/ ผูอ้  านวยการ/ รองผูอ้  านวยการ/ 
ผูช่้วยผูอ้  านวยการ 

5 5 - 

ขา้ราชการครู/ ครูเอกชนท่ีไดรั้บการบรรจุ/ ผูท่ี้ไดรั้บการรับรอง 13 12 13 

ขา้ราชการพลเรือน 0 - - 



ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มใีบประกอบวชิาชีพ
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

พนกังานราชการครู 15 15 15 

พนกังานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 8 7 8 

เจา้หนา้ท่ี 12 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นกัการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนกังานขบัรถ/ ฯ) 10 - - 

รวม ครู 36 34 36 

รวมทั้งส้ิน 63 34 36 

  ขอ้มูลหลกัสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวชิา ระดับ ปวช.(สาขาวชิา) ระดับ ปวส.(สาขาวชิา) รวม(สาขาวชิา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 

พาณิชยกรรม 3 3 6 

ศิลปกรรม 0 0 0 

คหกรรม 1 1 2 

เกษตรกรรม 0 0 0 

ประมง 0 0 0 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 4 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 0 0 0 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 0 0 0 

รวมทั้งส้ิน 6 6 12 

  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลงั) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบติัการ 1 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค ์ 0 

อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งส้ิน 5 

  



 ขอ้มูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ จ านวน(บาท) 

งบบุคลากร 11372910.00 

งบด าเนินงาน 3912300.00 

งบลงทุน 1000000.00 

งบเงินอุดหนุน 6255500.00 

งบรายจ่ายอ่ืน 1351300.00 

รวมทั้งส้ิน 23892010.00 

2.4 ปรัชญา อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
  ความรู้ดี มีคุณธรรม ล ้าเลิศบริการ สรรคส์ร้างสังคม 
  อตัลกัษณ์ 
  รับผดิชอบ นอบนอ้ม พร้อมบริการ 
  เอกลกัษณ์ 
  การสร้างความร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา 

2.5 วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 

  วิสัยทศัน์ 
  มุ่งมัน่เป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศดา้นการผลิตและพฒันาก าลงัคนอาชีวศึกษา พฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและ
การให้บริการชุมชนและสังคม สาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียวตามมาตรฐานสากล โดยความร่วมมือกบั
สถานประกอบการ ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
  พนัธกิจ 
  1. ยกระดบัมาตรฐานการผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดบัสากล มีคุณธรรม 
จริยธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
2. การบริหารจดัการสถานศึกษาโดยยดึหลกัธรรมมาภิบาล 
3. เป็นศูนยก์ลางการศึกษาดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการมุ่งเนน้การวิจยั พฒันา นวตักรรมเทคโนโลย ีและงาน
สร้างสรรค ์
4. สร้างเครือข่ายพฒันาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
  เป้าประสงค์ 
  1. การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  
3. เป็นศูนยก์ลางการศึกษาดา้นอุสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ มุ่งเนน้การวิจยั พฒันานวตักรรม เทคโนโลย ีและงาน
สร้างสรรค 



4. สร้างเครือข่ายพฒันาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยทุธศาสตร์ 
  1. การจดัการอาชีวศึกษาเพ่ือความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
2. ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
3. พฒันาศกัยภาพก าลงัคนดา้นการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในดา้นการอาชีวศึกษา 
5. จดัการอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการอาชีวศึกษา 
  กลยทุธ์ 
  1.  ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
2. การบริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
3. พฒันาศกัยภาพในการเป็นศูนยก์ลางการศึกษาวิชาชีพดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการมุ่งเนน้การวิจยั พฒันา
นวตักรรม เทคโนโลยแีละงานสร้างสรรค ์
4. พฒันาเครือข่ายความร่วมมือการจดัการศึกษา 
2.6 เกียรติประวติัของสถานศึกษา 
  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

  รางวลัและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะหุ่นจ าลอง (หญิง) 
รอง
ชนะเลิศ 

ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

กิจกรรมทกัษะระเบียบแถว 
รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ
ลูกเสือ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประเมินองคก์ารมาตรฐานดีเด่น 
รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ระดบั
อาชีวศึกษา 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-
อาชีวศึกษา-เอสโซ่ คร้ังท่ี29 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นาจิราภรณ ์นอ้ยน ้าใส  รอง จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

ชนะเลิศ อาชีวศึกษา 

นางสาวสกุลฉตัร กมลเพชร  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสายพิน แนบสนิทวงศ ์ 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวพชัชาภร์ โตเจริญ  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนภณ สุภาโชติองัคณา  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายธนภณ สุภาโชติองัคณา  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 

นางสาวอรอุมา พะวงัค ์ 
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางลกัษณพร ทวนมะเริง  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางเรณู อินทรก าแหง  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศิริญญ ์น ้าโมง  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายศิริชยั ฉิมสุวรรณ  รอง จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการ



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

ชนะเลิศ อาชีวศึกษา 

นายศุภชยั อาษากิจ  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรรษมล มัน่พลศรี  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงดิษฐข์องคนรุ่น
ใหม่  

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  รางวลัและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางจิราภรณ ์นอ้ยน ้าใส  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวสกุลฉตัร กมลเพชร  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาววชัรี เศวตวงษ ์ 
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวจุฑาภา เท่ียงจิตต ์ 
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาววรรษมล มัน่ศรี  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางจิราภรณ ์นอ้ยน ้าใส  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รองชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวสกุลฉตัร กมลเพชร  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รองชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาววชัรี เศวตวงษ ์ 
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รองชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวจุฑาภา เท่ียงจิตต ์ 
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รองชนะเลิศ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางเรณู อินทรก าแหง  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวศิริญญ ์น ้าโมง  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื)  

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางจิราภรณ ์นอ้ยน ้าใส  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาววชัรี เศวตวงษ ์ 
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวจุฑาภา เท่ียงจิตต ์ 
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวสกุลฉตัร กมลเพชร  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวศิริญญ ์น ้าโมง  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รองชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางเรณู อินทรก าแหง  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รองชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวอรอุมา พะวงัค ์ 
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นายธณภณ สุภาโชติองัคณา  
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นายกิติกร แสงเมืองเก่า  
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด  
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซ์เชอร์ร่ีเจล 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางลกัษณพร ทวนมะเริง  
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซ์เชอร์ร่ีเจล 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวมณีฉาย เกยด่านกลาง  
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซ์เชอร์ร่ีเจล 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางปวีณ์พร ศรค ารณ  
สบู่ อโลเวล่า 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวอรอุมา พะวงัค ์ 
สบู่ อโลเวล่า 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางจีรนนัท ์ดุลยธติธรรม  
สบู่เหลวออร่าโกลด ์(Aura Gold Soap) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นายเชิดชู พะนามณี  
สบู่เหลวออร่าโกลด ์(Aura Gold Soap) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวอารีย ์ล ่าสัน  
สบู่เหลวออร่าโกลด ์(Aura Gold Soap 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวเดือนเพญ็ โตสันติวงศ ์ 
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางสาวสุภาภร ล้ิมวิเชียร  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน ๆ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  

นางจิราภรณ ์นอ้ยน ้าใส  
เล่ือนวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2) 

รางวลัอ่ืน ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางปวีณ์พร ศรค ารณ  
การแข่งขนัทกัษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

ชนะเลิศ จงัหวดั ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางปวีณ์พร ศรค ารณ  
การแข่งขนัทกัษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

รางวลัอ่ืน ๆ ภาค ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2561 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวนนัทนา พินิจพงษ์  
การแข่งขนัทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Flair Bartender 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิมพพิ์ฌชา ถว้ยทองค า  
การแข่งขนัทกัษะ ประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปฎิพนัธ์ ศรีพลงั  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวลดัดาวลัย ์แสงกลา้  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววลัยา โคตมณี  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวกญัญาภทัร บุญเยน็  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวเกวลิน ทินกระโทก  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

รุ่นใหม่ 

นางสาวมลัลิกา ทานกระโทก  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาววลยัลกัษณ์ รัตนพนัธุ์  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายวชัรพงษ์ ลอยนอก  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวศรินยา สามกระโทก  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอรัญญา ฮาสูงเนิน  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวนนัทนา พินิจพงษ์  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวรุจิรา พรมทองหลาง  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอภิชญา อยูท่องหลาง  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุธิมา ส่วนชอบ  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นางสาวอจัฉริยาภรณ์ ปานา  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายไกรวิทย ์ขุนแกว้เมือง  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

รุ่นใหม่ 

นางสาวนฐัชา คามพิมาย  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายอภิวฒัน์ แสงกระโทก  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายเอกลกัษณ์ จิมจะโป๊ะ  
"สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา" การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคน
รุ่นใหม่ 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายพิมพพิ์ณชา ถว้ยทองค า  
การแข่งขนัทกัษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

ชนะเลิศ จงัหวดั อาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมา 

  รางวลัและผลงานของผูเ้รียน ปีการศึกษา 2562 

ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวสิตานนั กุดนอก  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอจัฉรา สายสิงห์  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ชาติ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวสิตานนั กุดนอก  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอจัฉรา สายสิงห์  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

รอง
ชนะเลิศ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอรณิชา แกว้ศรีงาม  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวสุวิชาดา ดวงกระโทก  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาววนัวิสาข ์โชตินอก  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายธนูศกัด์ิ บุญประเสริฐ  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอโรชา พิมพเ์สนา  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวภทัรวรรณ สืบเสระ  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวสิตานนั กุดนอก  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

ชนะเลิศ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอจัฉรา สายสิงห์  
สเปรยเ์อ็นยดื Plantago Major Leaf Spray  

ชนะเลิศ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอรณิชา แกว้ศรีงาม  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวสุวิชาดา ดวงกระโทก  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาววนัวิสาข ์โชตินอก  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายธนูศกัด์ิ บุญประเสริฐ  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอโรชา พิมพเ์สนา  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวภทัรวรรณ สืบเสระ  
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยดื) 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายเอกรักษ ์จิมจะโป๊ะ  
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาววนัวิสา ชนะทะเล  
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวพรรณรินทร์ ตลอดกลาง  
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายอภิวฒัน ์แสงกระโทก  
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายอคันี งามสูงเนิน  
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซ์เชอร์ร่ีเจล 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายธนัวา กลางขอนนอก  
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซ์เชอร์ร่ีเจล 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายสุระชยั อ.สาพานิช  
สบู่ อโลเวล่า 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

นางสาวจิราภรณ์ สรสิทธ์ิ  
สบู่ อโลเวล่า 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวณฎัฐิชา เกตุส าโรง  
สบู่ อโลเวล่า 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายไกรวิชญ ์ขุนแกว้เมือง  
สบู่เหลวออร่าโกลด ์(Aura Gold Soap) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวณฐัชา คามพิมาย  
สบู่เหลวออร่าโกลด ์(Aura Gold Soap) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวพรพิรพิมพ ์ทินกระโทก  
สบู่เหลวออร่าโกลด ์(Aura Gold Soap) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวจิราพร โพธ์ิรินทร์  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นายเจษฎา โงนรี  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอาฐิติยา โมด่านจาก  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวสุกญัญา สีสะอาด  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวศุภลกัษณ์ ควบพิมาย  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวอรวรรณ ไลใหม่  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวณฏัฐณิชา ธงกลาง  
น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา  

นางสาวนนัทนา พินิจพงษ์  
การแข่งขนัทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Flair Bartender 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวนนัทนา พินิจพงษ์  
การแข่งขนัทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Flair Bartender 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวดลพร นิลแจง้  
การแข่งขนัทกัษะการจดัรายการน าเท่ียว 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายอดิศร นครรัมย ์ 
การแข่งขนัทกัษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมคัคุเทศก์

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 



ช่ือ-สกุล/รายการ รางวลั ระดับ ให้โดย 

ทอ้งถ่ิน 

นางสาวธิดารัชต ์ตีบกลาง  
การแข่งขนัทกัษะการน าเสนอรายการน าเท่ียวในฐานะมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายอภิวฒัน์ แสงกระโทก  
การแข่งขนัทกัษะการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวจิตรดา ทนัจงัหรีด  
การแข่งขนัทกัษะการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอรวรรณ ไลใหม่  
การแข่งขนัทกัษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวจิราพร โพธ์ิรินทร์  
การแข่งขนัทกัษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวรัฐชา คามพิมาย  
การแข่งขนัทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Classic Bartender 

รอง
ชนะเลิศ 

จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายปองพล ปนตะคุ  
การแข่งขนัทกัษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

ชนะเลิศ จงัหวดั 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปองพล ปนตะคุ  
การแข่งขนัทกัษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้น 

รางวลัอ่ืน 
ๆ 

ภาค 
ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือประเด็นการประเมินเพ่ิมเติม
ตามบริบทของสถานศึกษา  

  มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา ประกอบดว้ย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน ดงัน้ี  

มาตรฐานที ่1 คุณลกัษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 

   การจดัการอาชีวศึกษา เป็นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและการ
ประยกุตใ์ชเ้ป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

1.1 ดา้นความรู้ 

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ตามหลกัการ ทฤษฏี และแนวปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเนน้ความรู้เชิงทฤษฏี และหรือขอ้เทจ็จริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละ
ระดบัการศึกษา 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะวิชาชีพ และทกัษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา สามารถประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และการด ารงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะท่ีดี 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 

  ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์
ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น มีความรับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

มาตรฐานที ่2 การจัดการอาชีวศึกษา 

   สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และบริหารจดัการทรัพยากรของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการ



ด าเนินการตามนโยบายส าคญัของหน่วยงานตน้สังกดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา ประกอบดว้ยประเด็นการ
ประเมิน ดงัน้ี  

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษาใชห้ลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน 
มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละ
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

  สถานศึกษามีครูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑท่ี์ก าหนด ไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบต่อเน่ือง เพ่ือเป็นผู ้
พร้อมทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเขม้แข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทั้งวยัเรียนและวยัท างาน ตามหลกัสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบั
การศึกษา ตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลกัสูตร ส่งเสริม 
สนบัสนุน ก ากบั ดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 

  สถานศึกษาบริหารจดัการบุคลากร สภาพแวดลอ้ม ภูมิทศัน์ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ ส่ือ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ ครุภณัฑ ์และงบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มศกัยภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 

  สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคญัท่ีหน่วยงานตน้สังกดัหรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเ้รียน รวมทั้ง
การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนจากผูป้กครอง ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

มาตรฐานที ่3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษาร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
งานสร้างสรรค ์งานวิจยั ประกอบดว้ยประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

 
 
 
 



3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจดัการศึกษา 
การจดัทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม เพ่ือ
พฒันาผูเ้รียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 

  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัท านวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั โดยผูบ้ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูเ้รียน หรือร่วมกบับุคคล ชุมชน องคก์รต่าง ๆ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์และ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละ
มาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

  4.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
4.1.1 ดา้นความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์
ดา้นความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.1.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จ านวน  300 คน ของจ านวน
ผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสร้าง หลกัสูตร  (จ านวน 329  คน) 
  1.1.2  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  คิดเป็นร้อยละ 91.19 ของ
จ านวนผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนครบตาม โครงสร้างหลกัสูตร 
  1.1.3 ผลสะทอ้น  :  เกิดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยา่งเป็นระบบ ตามเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ี
ก าหนด โดยความร่วมมือกบัสถานประกอบการส่งผลให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา  (V-NET) 
 1.2.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  จ านวน 
66 คน 
  1.2.2  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)   คิดเป็นร้อยละ 75.86 ของผูเ้รียนท่ีลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลกัสูตร 
  1.2.3 ผลสะทอ้น  :  องคก์ร หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับยกยอ่งสถานศึกษา ท่ีผูเ้รียนมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) อยูใ่นระดบัยอดเยีย่ม 
4.1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
1.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  1.1.1 เชิงปริมาณ  :  1. จ านวนผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายท่ีผา่นการพฒันาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  มีจ  านวน 45 คน 
        2. จ านวนผูเ้รียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  มีจ  านวน 72 คน 
  1.1.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินศูนยบ่์มเพาะผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา  ระดบั  3  ดาว 



  1.1.3 ผลสะทอ้น  :  ชุมชนและสังคมให้การยอมรับเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง  ดา้นสาขาวิชาการโรงแรมและ
สาขาการท่องเท่ียว 
 1.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  
 1.2.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเ้รียนท่ีไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ  จ านวน 7 คน 
  1.2.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพในแต่ระดบั  
ระดบัจงัหวดั  ไดแ้ก่ 
                         -รางวลัชนะเลิศ  เหรียญทอง จ านวน 2 ผลงาน 
   - ทกัษะการผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Flair Bartender 
   - ทกัษะการจดัน าเท่ียว 
                         -รางวลัรองชนะเลิศ  เหรียญเงิน จ านวน 3  ผลงาน 
   - การน าเสนอราชการน าเท่ียวในฐานะมคัคุเทศก์ 
   - การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
   - การออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล 
                         -รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เหรียญทองแดง  จ านวน 1  ผลงาน 
   - การผสมเคร่ืองด่ืม ประเภท Classic Bartender 
 1.2.3 ผลสะทอ้น  :  สถานศึกษามีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 
4.1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคด์า้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
1.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 
  1.1.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา  มีจ  านวน 213  คน 
  1.1.2  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.24 
  1.1.3 ผลสะทอ้น  :  วิทยาลยั สถานศึกษาควรใหก้ารส่งเสริมกิจกรรม โครงการฯ ท่ีมีส่วนในการดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้รียนให้มากยิง่ข้ึน 
 1.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
 1.2.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผูเ้รียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  จ านวน 147 คน 
  1.2.2  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์หรือผลการประเมิน 
อวท.  คิดเป็นร้อยละ 43.75  
 1.2.3 ผลสะทอ้น  :  สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมโครงการ กิจกรรม ท่ีมีส่วนในการพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์ากยิง่ข้ึน 
1.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา  
  1.3.1 เชิงปริมาณ : จ  านวนผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ มีจ  านวน 72 คน 



  1.3.2 เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา มีงานท าในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ  คิดเป็นร้อยละ 32.88 ของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบั ปวช.และปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผา่นมา จ านวน 219 คน 
  1.3.3 ผลสะทอ้น  : ปริมาณและร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทั้ง ปวช.และปวส.ในปีการศึกษาท่ีผา่นมาของการ
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ไม่สอดคลอ้งคลอ้งกบั
การประเมินคุณภาพ การจดัการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ในระดบัยอดเยีย่ม 
  2) จุดเด่น  
  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีจุดเด่นในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้และดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์อยูใ่นระดบัยอดเยี่ยม ดงัน้ี 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 
3. ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีจุดท่ีควรพฒันาในดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้และดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
1. การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน อยูใ่นระดบั ก าลงัพฒันา 
2. ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์อยูใ่นระดบั ก าลงัพฒันา 
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา อยูใ่นระดบั ก าลงัพฒันา 
4. ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  4) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา  
  1. การพฒันาระดบัคุณภาพในดา้นการดูแลและแนะแนวผูเ้รียน สถานศึกษาควรวาแผนพฒันาเชิงบูรณาการ เป็นภาวะ
ของสถานศึกษาโดยเฉพาะปัญหาการออกกลางคนั (Drop Out) ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีซบัซอ้นตอ้งไดรั้บความร่วมมือ
หลายฝ่าย ไดแ้ก่ ครูปกครอง ครูท่ีปรึกษา ผูป้กครอง ชุมชน สร้างเคร่ืองมือวิเคราะห์วิจยัประเด็นปัญหา ร่วมกนัจดักิจกรรม 
มีโครงการพฒันาและแกปั้ญหาเชิงบูรณาการอย่างต่อเน่ืองตลอดหลกัสูตร ควรให้มีงานวิจยัเร่ือง ปัญหาการออกกลางคนั
ของผูเ้รียน เพ่ือหาแนวทางในการจดัการและแกปั้ญหาในระยะยาว ปัญหาการออกกลางคนัดงักล่าวเป็นตวัช้ีวดัความสูญ
เปล่าทางการศึกษา ควรจดัการศึกษา โครงการพฒันาผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงดว้ยกิจกรรมท่ีเหมาะสม โครงการสอนซ่อมเสริม 
โครงการเยีย่มบา้นผูเ้รียนกลุ่มเส่ียง 
2. สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมกิจกรรมท่ีมีส่วนในการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์
3. สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมโครงการกิจกรรมเพ่ือติดตามผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีออกไปท างานและศึกษาต่อให้
ครบ 100 เปอร์เซนต ์
  4.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นหลกัสูตร
อาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  



1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
    1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนมีการพฒันาให้เป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ
อยา่งเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนประเภทวิชา 6 ประเภทวิชา 
    1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ  อยูใ่นระดบั  ยอดเยีย่ม 
    1.1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งต่อเน่ือง โดยมีโครงการพฒันา
หลกัสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกบัสถานปรกอบการ ปีงบประมาณ 2562 
1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
  1.2.1 เชิงปริมาณ : จ  านวนสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา
เดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ  านวน  12  สาขาวิชา 
  1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 จดัอยูใ่นระดบัคุณภาพ ยอดเยีย่ม 
  1.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งต่อเน่ือง 
4.2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้น
การจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
1.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
 1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีมีคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 100 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
 1.1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งต่อเน่ือง  
1.2 การจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การการปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
 1.2.1 เชิงปริมาณ : จ  านวนครูผูส้อนท่ีจดัท าแผนการเรียนการรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและน าไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอน จ านวน 35 คน 
 1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนท่ีจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 1.2.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน มีการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
1.3 การจดัการเรียนการสอน 
 1.3.1 เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูส้อนท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน จ านวน 36 คน 
                            2. จ านวนครูท่ีมีแผนการจดัการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาท่ีสอน จ านวน 35 คน 
                            3. จ านวนครูท่ีจดัการเรียนการสอนตรงตามแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
จ านวน 35 คน 
                            4. จ านวนครูท่ีใชส่ื้อ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 
จ านวน 35 คน 
                            5. จ านวนครูผูส้อนท่ีท าวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้และแกปั้ญหาการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 35 
คน 
 1.3.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 97.22 



 1.3.3 ผลสะทอ้น : องคก์ร หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการให้การยอมรับครูท่ีมีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสอนและมีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนและคุณภาพของผูเ้รียน 
1.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน 
 1.4.1 เชิงปริมาณ : 1. จ านวนครูผูส้อนท่ีจดัท าขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จ านวน 35 คน 
                       2. จ านวนครูผูส้อนท่ีมีขอ้มูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบนั จ  านวน 35 คน 
                       3. จ านวนครูผูส้อนท่ีใชเ้ทคนิควิธีการบริหารจดัการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จ  านวน 35 
คน 
                       4. จ านวนครูผูส้อนท่ีใชว้ิธีการเสริมแรงให้ผูเ้รียนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการเรียน จ านวน 35 คน 
                       5. จ านวนครูผูส้อนท่ีดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนรายบุคคลดา้นการเรียนและดา้นอ่ืนๆ จ านวน 35 คน 
 1.4.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีคุณภาพในการบริหารจดัการบริหารจดัการชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 
97.22 
 1.4.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการชั้นเรียนอยา่งต่อเน่ือง   
1.5 การพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ 
  1.5.1 เชิงปริมาณ :  1. จ านวนครูผูส้อนท่ีจดัท าแผนพฒันาตนเองและเขา้ร่วมการพฒันาวิชาชีพ จ านวน 36 คน 
                             2. จ านวนครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมงต่อปี จ  านวน 36 คน 
                             3. จ านวนครูผูส้อนท่ีน าผลงานจากการพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
จ านวน 36 คน 
                             4. จ านวนครูผูส้อนท่ีมีผลงานจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ จ านวน 36 คน  
                             5. จ านวนครูผูส้อนท่ีมีนวตักรรมจากการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพท่ีไดรั้บการเผยแพร่ จ  านวน 
0 คน 
 1.5.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผูส้อนท่ีไดรั้บการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 60 
 1.5.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการจดัให้ครูผูส้อนมีการพฒันาตนเองและการพฒันาวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง และ
สม ่าเสมอ 
1.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 1.6.1 เชิงปริมาณ : จ  านวนห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียนการ
สอน  29 ห้อง 
 1.6.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบติัการท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจดัการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
 1.6.3 ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
4.2.3 ดา้นการบริหารจดัการ ให้สถานศึกษารายงานผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการบริหารจดัการ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
1.1 การบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 1.1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศส าหรับบริหารจดัการภายในสถานศึกษาทุกฝ่ายท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีจ านวน 5 ระบบ 



 1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการการประเมินและขอ้มูลการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จดัการของสถานศึกษา อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม   
 1.1.3 ผลสะทอ้น : สถานศึกษามีการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ
สถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
1.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
 1.2.1 เชิงปริมาณ :ร้อยละของห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ หรือโรงฝึกงานท่ีไดรั้บการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน คิดเป็นร้อยละ 100  
 1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลอาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงานหรืองาน
ฟาร์ม อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
 1.2.3 ผลสะทอ้น :  จากผลการส่งเสริมสนบัสนุนและบริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ี หอ้งเรียน 
ห้องปฏิบติัการท าให้มีอาคารเรียน อาคารปฏิบติัการเพียงพอ เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ และเป็นท่ียอมรับต่อองคก์รภายนอก 
เขา้มาใชบ้ริการอาคารสถานท่ีทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ 
1.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 1.3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จ านวน 5 ระบบ  ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, การ
คมนาคมภายในสถานศึกษา, ระบบการส่ือสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภยัไดรั้บการบ ารุงรักษาและพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม  
 1.3.3 ผลสะทอ้น :  ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
1.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 
 1.4.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของผูเ้รียนท่ีใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 84.19 ของผู ้
เขา้ใชบ้ริการแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ  
 1.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม  
 1.4.3 ผลสะทอ้น :  ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
 
1.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 1.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสญัญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนท่ีใชง้าน และสถานศึกษา  มี 3 วงแวน 
ไดแ้ก่ 1) Cat ความเร็ว 500/500 Mbps 2) tot ความเร็ว 200/200 Mbps 3) Uninet ความเร็ว 100/100 Mbps  
 1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้นสารสนเทศ
ภายในสถานศึกษา อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
 1.5.3 ผลสะทอ้น : ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม 
4.2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาดา้นการน า
นโยบายสู่การปฏิบติั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
1.1 การจดัการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 



 1.1.1 เชิงปริมาณ : 1.ร้อยละของสาขาวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวน 6 
สาขาวิชา จากทั้งหมด 6 สาขาวิชา 
                            2.ร้อยละของผูเ้รียนท่ีศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 52.75 โดยผูเ้รียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคีมี
จ  านวน 48 คน จากทั้งหมด 91 คน 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและขอ้มูลการจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยูใ่นระดบั ยอดเยีย่ม  
        1.1.3 ผลสะทอ้น : การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในเชิงปริมาณมีผลไม่สอดคลอ้งกบัการจดัการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ 
  2) จุดเด่น  
  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีจุดเด่นของการพฒันาคุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีพึง
ประสงค ์ทั้งดา้นความรู้ ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้และดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคคื์อ 
จุดเด่นในดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการน านโยบาย
สู่การปฏิบติั อยูใ่นระดบัคุณภาพยอดเยีย่ม ดงัน้ี 
1. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 
2. การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเดิม 
3. คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 
4.การจดัท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
5. การจดัการเรียนการสอน 
6. การบริหารจดัการชั้นเรียน 
7. การเขา้ถึงระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
8.การบริหารสถานศึกาาแบบมีส่วนร่วม 
9. การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการสถานศึกษา 
10. อาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
11. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
12. แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 
13. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้นสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
14. การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีจุดท่ีควรพฒันาในดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดงัน้ี 
1. การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  4) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา  
  - 
  4.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  



1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  1.1.1 เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มีจ  านวน 63 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอ้มูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100  อยู่
ในระดบั ยอดเยีย่ม  
  1.1.3 ผลสะทอ้น  :  สถานศึกษามีการบริหารจดัการรวมกบัสังคม ชุมชน องคก์รภายนอก และสถาน
ประกอบการ  
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
 1.2.1 เชิงปริมาณ   : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน คิด
เป็นร้อยละ 100  ของจ านวนสาขาวิชา (จ  านวน 6 สาขาวชิา) 
  1.2.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและขอ้มูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบั ดี
เลิศ  
  1.2.3 ผลสะทอ้น  :  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรกบัภาคีเครือข่ายเพ่ือการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็น
ระบบ 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
 1.3.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 13 โครงการ 
 1.3.2 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยูใ่นระดบั ยอดเยี่ยม 
                             :  การประเมินองคก์ารมาตรฐานดีเด่น ระดบัเหรียญเงิน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก              
 1.3.3 ผลสะทอ้น  :  ผูป้กครอง ชุมชน องคก์ร และหน่วยงานภายนอก ให้การส่งเสริมสนบัสนุนยอมรับยกยอ่ง
สถานศึกษาในการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาอยา่งต่อเน่ือง 
4.3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวจิยั ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธ์ิในการพฒันาการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดงัน้ี  
  1) ผลสัมฤทธ์ิ  
1.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
   1.1.1 เชิงปริมาณ :   จ านวนผลงาน  นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั  จ านวน 17 ผลงาน  
ระดบัจงัหวดั จ  านวน  17  ผลงาน  15 รางวลั ไดแ้ก่ 
   1. เหรียญทอง 1 รางวลั 
    - สเปรยเ์อ็นยดื (Plantago Major Leaf Spray) 
   2. เหรียญเงิน 4 รางวลั 
    - ยาหม่องเอ็นยดื (Plantago Major Balm) 
    - สบู่สมุมไพรสามสหาย 
    - อโรเวร่า มิกซ์ เชอร่ีเจล (Aloe Vera mix Cherry jel) 
    - ผลิตภณัฑโ์ลชัน่บ  ารุงผวิรังไหมสีทอง (Cocoon Gzold Lotion) 
   3. เหรียญทองแดง  2 รางวลั 
    - สบู่อโลเวล่า 



    - สบู่เหลวออร่าโกลด ์(Aura Gold Soap) 
  4. รางวลัพิเศษ (Honor Award)  2 รางวลั 
    - สเปรยเ์อ็นยดื (Plantago Major Leaf Spray) 
    - น ้ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น ้ ายาป่า) 
ระดบัภาค จ านวน 3 ผลงาน  3 รางวลั  ไดแ้ก่ 
    - สเปรยเ์อ็นยดื (Plantago Major Leaf Spray) 
    - ยาหม่องเอ็นยดื (Plantago Major Balm) 
   - ผลิตภณัฑโ์ลชัน่บ  ารุงผวิรังไหมสีทอง (Cocoon Gzold Lotion) 
ระดบัชาติ จ  านวน 1 ผลงาน  1 รางวลั  ไดแ้ก่ 
  1. รางวลัชมเชย ระดบัเหรียญเงิน 
    - สเปรยเ์อ็นยดื (Plantago Major Leaf Spray) 
  1.1.2 เชิงคุณภาพ  :  รางวลัท่ีไดรั้บจากการประกวดนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์
ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ 
  - ชนะเลิศ เหรียญทอง 
ระดบัภาค ไดแ้ก่ 
  - รองชนะเลิศ อนัดบั 1 เหรียญทอง 
  - ชมเชย  เหรียญเงิน 
ระดบัชาติ ไดแ้ก่ 
  - ชมเชย  เหรียญเงิน 
 1.1.3 ผลสะทอ้น  :  สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองและเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานภายนอกเพ่ิม
ช่องทางในการจ าหน่ายทางออนไลน์ มีการจดัการอยา่งเป็นระบบ หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ น าผลงานส่ิงประดิษฐ์
ไปวางจ าหน่ายในร้านคา้ โดยมีจ านวนผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัสูงกว่าปีท่ีผา่นมา  นกัศึกษามีทกัษะทางวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน  มีการพฒันาตนเอง สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
  2) จุดเด่น  
  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา มีจุดเด่นในดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั อยูใ่นระดบัยอดเยีย่มและระดบัดีเลิศ ดงัน้ี 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 
  3) จุดท่ีควรพฒันา  
  - 
  4) ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพฒันา  
  สถานศึกษาควรมีการเพ่ิมและสนบัสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอนมากยิง่ข้ึนทั้งภาครัฐและ
เอกชน 



ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จ านวน 3 
มาตรฐาน ตามระดบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี  

5.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมนิที ่1 ด้านความรู้ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา 
(V-NET) 

3 1 3 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 103 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 115 89.57 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมนิที ่2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการเป็นผูป้ระกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 5 15 

2.2 ผลการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพ 2 3 6 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 21 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 84.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  



 
ประเด็นการประเมนิที ่3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะทีพ่ึงประสงค์ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผูเ้รียน 2 1 2 

3.2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 2 2 4 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผูส้ าเร็จการศึกษา 15 1 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 21 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 95 22.11 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.2 มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมนิที ่1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะอยา่งเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 25 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมนิที ่2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติั 2 5 10 

2.2 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้สู่การปฏิบติัท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั และน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.3 การจดัการเรียนการสอน 5 5 25 



ประเด็นการประเมนิที ่1 ด้านหลกัสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.4 การบริหารจดัการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพฒันาตนเองและพฒันาวิชาชีพ 2 3 6 

2.6 การเขา้ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจดัการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 73 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 85 85.88 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมนิที ่3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

3.1 การบริหารจดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จดัการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานท่ี ห้องเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน หรือ
งานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใชง้านดา้น
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 65 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 3 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 65 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 3 ดา้นการบริหารจดัการ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมนิที ่4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏบิัต ิ

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

4.1 การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 



ประเด็นการประเมนิที ่3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 4 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 30 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

5.3 มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ี 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมนิที ่1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจดัการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 1 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 45 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นการประเมนิที ่2 ด้านนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวจิัย 

ข้อการประเมนิ ค่าน า้หนัก ค่าคะแนน 
คะแนนทีไ่ด้ 

(ค่าน า้หนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผลงานของผูเ้รียนดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งาน
สร้างสรรค ์หรืองานวิจยั 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนท่ีได ้ 15 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินท่ี 2 = (ผลรวมคะแนนท่ีได ้X 100) / 15 100.00 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินท่ี 2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

 



5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางท่ี 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 61.7 

ประเด็นท่ี 1.1 ดา้นความรู้ 89.57 

ประเด็นท่ี 1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 84 

ประเด็นท่ี 1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 22.11 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 94.15 

ประเด็นท่ี 2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นท่ี 2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 85.88 

ประเด็นท่ี 2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 100 

ประเด็นท่ี 2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 100 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นท่ี 3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 100 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 79.60 

ระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) 
ก าลงัพฒันา (นอ้ยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาทีก่ าหนดเพิ่มเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนด
เพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนด
แผนพฒันายกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมข้ึน โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้
อยูใ่นระดบัคุณภาพ “ยอดเยีย่ม” รายละเอียดดงัน้ี  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

1.1 ดา้นความรู้ 1. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V-NET) 

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ดา้นทกัษะและการประยกุตใ์ช ้ 1. โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาประจ าปี 2561 
2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม

ผูเ้รียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
3. โครงการศึกษาดูงานต้รียมความพร้อม

ผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
4. โครงการปรับปรุงส านกังานศูนยบ่์มเพาะผูป้ระการ

อาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
5. โครงการหารายไดร้ะหว่างเรียน 
6. โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาพ้ืนฐานและทกัษะ

วิชาชีพ 
7. โครงการพฒันาคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ 

นกัเรียน นกัศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
8. โครงการเตรียมรับการประเมินศูนยบ่์มเพาะ

ผูป้ระกอบการอาชีวศึกษา ระดบั อศจ. ภาค ชาติ 
9. โครงการนิเทศ นกัเรียน นกัศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 

1.3 ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 1. โครงการเขา้ค่ายพฒันาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธ
รม 

2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
3. โครงการพิธีไหวค้รูและมอบทุนการศึกษา 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

4. โครงการแข่งขนักีฬาอาชีวศึกษา ระดบั อศจ. ภาค, 
ชาติ 

5. โครงการวนัอาสาฬบูชาและแห่เทียนเขา้พรรษา 
6. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระวชิรเกลา้

เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 10 
7. โครงการวนัแม่แห่งชาติ(พระบรมราชชนนีปี

หลวง) 
8. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้ง

องคก์าร) 
9. โครงการประชุมทางวิชาการองคก์ารวิชาชีพและ

แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ ระดบั อศจ., ภาค, ชาติ 
10. โครงการเดยแ์คม้ป์ลูกเสือวสิามญั และประดบัแถบ 

2 ส 
11. โครงการประเมินคุณภาพงานลูกเสือและ

ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ ระดบั อศจ., ภาค, ชาติ 
12. โครงการแข่งขนักีฬาภายใน ราชพฤกษเ์กมส์ 
13. โครงการวนัคลา้ยวนัสถาปนาลูกเสือ 
14. โครงการพฒันาภาวะผูน้ า อวท. 
15. โครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธาน

เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
16. โครงการคดักรองและตรวจสารเสพติด 
17. โครงการจดัท าประกนัอุบติัเหตุนกัเรียน นกัศึกษา 
18. โครงการเดินทางไกลอยูค่่ายพกัแรมลูกเสือวิสามญั

และประดบัแถบ 3 ส 
19. โครงการป้องกนัและรณรงคก์ารแกไ้ขปัญหาใน

วยัรุ่น  
20. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูป้กครองผูกู้ ้กยศ. 
21. โครงการปลูกจิตส านึกและมีวินยัในการใชเ้งินคืน

กองทุน กยศ. 
22. โครงการเตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือวิสามญั 
23. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริ

กิต ์
24. โครงการต่อตา้นยาเสพติดโลก 
25. โครงการประเพณีสงกรานต ์(รดน ้าขอพร)  



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

26. โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 
27. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต ์ 
28. โครงการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
29. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  
30. โครงการปฐมนิเทศนกัเรียน นกัศึกษา และประชุม

ผูป้กครองเครือข่าย 
31. โครงการปัจฉิมเทศนกัเรียน นกัศึกษา 
32. โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา 
33. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
34. โครงการ Open house 
35. โครงการพิธีมอบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการศึกษา 
36. โครงการรับสมคัรและมอบตวัการข้ึนทะเบียนเป็น

นกัเรียน นกัศึกษา 
37. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม

ผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
38. โครงการพฒันานกัขายและนกัการตลาดมืออาชีพ

ยคุไทยแลนด ์4.0 
39. โครงการศึกษาและเสริมสร้างวิสัยทศัน์ในงาน

วิชาชีพนกัเรียน นกัศึกษาใหม่ 
40. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษาและเรียนรู้

วฒันธรรมต่างประเทศ 
41. โครงการลดปัญหาการออกกลางคนั (เยีย่มบา้น 

หอพกัและท่ีอยูอ่าศยั) และจดัท าแฟ้ม ประวติั
นกัเรียน นกัศึกษา  

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ ‘‘บทบาทหนา้ท่ีครูท่ี
ปรึกษาและการให้ค าปรึกษา เพ่ือลด ปัญหา การ
ออกกลางคนัของผูเ้รียนอาชีวศึกษา’’  

43. โครงการประเมินนกัศึกษาพระราชทานระดบั อศจ.
, ภาค, ชาติ 

44. โครงการประเมินองคก์ารวิชาชีพ ระดบั อศจ., ภาค
, ชาติ 

45. โครงการภายใตอ้งคก์ารวิชาชีพ 
46. โครงการวนัชาติ 
47. โครงการจดัหาเวชภณัฑย์าและอุปกรณ์พยาบาล 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

48. โครงการจดัท าคู่มือนกัเรียน นกัศึกษา 
49. โครงการวนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแห่งชาติ 
50. โครงการเติมใจให้กนัสานสัมพนัธ์บุคลากร

วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว
นครราชสีมา (วนัครู/ปีใหม่) 

51. โครงการพฒันาและยกระดบัการจดัการศึกษา
อาชีวศึกษาสู่ระดบัปริญญาเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม 

52. โครงการกิจกรรม 5 ส. 

มาตรฐานท่ี 2 การจดัการอาชีวศึกษา 

2.1 ดา้นหลกัสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพฒันาการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและ 
คู่มือการเรียนการสอนออนไลน ์ 

2. โครงการจดัหาส่ือและพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยแีละดิจิทลัในการจดัการศึกษา  

3. โครงการพฒันาภาวะผูน้ าทางวิชาการยคุติจิทลั 

2.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู  
2. โครงการพฒันาเครือข่ายการจดัการศึกษาภายใน

และต่างประเทศ 
3. โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โครงการพฒันาและปรับปรุงห้องประกนัคุณภาพ

การศึกษา  
5. โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษา 
6. โครงการพฒันาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและครู

มืออาชีพ PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

7. โครงการจดัหาบุคลากรสนบัสนุนเพ่ือคืนครูให้กบั
นกัเรียน  

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 1. โครงการจดัหาวสัดุฝึกในการจดัการเรียนการสอน 
2. โครงการปรับปรุงพฒันาสภาพแวดลอ้ม อาคาร



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

สถานท่ี 
3. โครงการปรับปรุงพฒันาระบบสาธารณูปโภค และ

อาคารสถานท่ี 
4. โครงการส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 
5. โครงการจดัหาวสัดุส านกังาน  
6. โครงการวนัคลา้ยวนัสถาปนาวิทยาลยับริหารธุรกิจ

และการท่องเท่ียวนครราชสีมา 
7. โครงการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารงาน

การเงินและบญัชี  
8. โครงการส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมประชารัฐ

และสืบสานวฒันธรรมไทย  
9. โครงการประชาสัมพนัธ์ R-CBAT 
10. โครงการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 
11. โครงการจดัท าค าของบลงทุนครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง

ประจ าปี 
12. โครงการประชุมประจ าเดือน  
13. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรวิทยาลยั

บริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 
14. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบติัการนวดแผนไทย  
15. โครงการพฒันาห้องเรียนรู้เทคโนโลยเีฉพาะทาง

อาชีวศึกษา 
16. โครงการศูนยเ์รียนรู้เทคโนโลยหีลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
17. โครงการซ่อมบ ารุงรักษา วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
18. โครงการซ่อมบ ารุงรักษา ยานพาหนะ 
19. โครงการพฒันาปรับปรุงระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

20. โครงการปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศ Big data 
21. โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้สู่ยคุดิจิทลั 

2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบติั 1. โครงการพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกบัสถาน
ประกอบการ 



มาตรฐานและประเด็นการประเมิน 
แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กจิกรรม) 

2. โครงการขยายและยกระดบัการจดัการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

มาตรฐานท่ี 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ดา้นความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจดั
การศึกษา  

2. โครงการประชุมเครือข่ายและพิธีลงนามความ
ร่วมมือในการจดัการอาชีวศึกษา 

3. โครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการท่ีมีต่อนกัเรียนฝึกทกัษะอาชีพท่ีพึง
ประสงค ์

5. โครงการจดัการศึกษาเรียนร่วมหลกัสูตร
อาชีวศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

6. โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

7. โครงการศึกษานอกห้องเรียนรู้ตามเส้นทางการ
เรียนรู้เพ่ือขอมีบตัรมคัคุเทศก(์สาขาวิชาการ 
ท่องเท่ียว) 

8. โครงการศึกษาดูงานพฒันาศกัยภาพบุคลากรตาม
แนวทางการขบัเคล่ือนประกนัคุณภาพ  

9. โครงการ Fix it Center 

3.2 ดา้นนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานสร้างสรรค ์งานวิจยั 1. โครงการส่ิงประดิษฐค์นรุ่นใหม่ สุดยอดนวตักรรม 
2. โครงการอบรมการจดัท าวิจยัในชั้นเรียน 
3. โครงการจดันิทรรศการและประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

 
 


