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ค ำน ำ 

 
 ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
สถานศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก และ
มาตราท่ี ๔๘ ให้หน่วยงานในต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา จึงได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ีได้
ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินตนเองจ านวน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็น และจัดท ารายการประเมินตนเองนี้ขึ้น 
โดยได้รับค าปรึกษา แนะน า และร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ด้วยดี 
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ค าชีแ้จง 
 

 รายงานผลการประเมินตนเองจัดขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมี 
สาระส าคัญประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ 
การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา แผนภูมิการบริหาร ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปรัชญา      
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา และเกียรติ ประวัติของสถานศึกษา ส่วนท่ี ๓ มาตรฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๙ 
ประเด็นการประเมิน ส่วนท่ี ๔ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผลสัมฤทธิ์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ส่วนท่ี ๕ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ส่วนท่ี ๖ แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองเป็นการ
ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นเสมือนภาพสะท้อน
ความส าเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการน าผลจากการประเมิน และตรวจสอบคุณภาพดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีก าหนด รวมท้ังผู้มีหน้าท่ี และส่วนเกี่ยวข้อง
กับภารกิจการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 6๕๖๒ ซึ่งเป็นกลไกลส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด
และผลการจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา การ
จัดการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 1.1.1 ผลผลิต (Output) 
 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
 
                    1) ด้านความรู้ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 100 คิดเป็นร้อยละ 100.00   
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                     
                   2) ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 13 คิดเป็นร้อยละ 52.00     
ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
 
                   3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 21 คิดเป็นร้อยละ 22.11      
ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 
        มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
 
                   1) ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 25 คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
                   2) ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 77 คิดเป็นร้อยละ 90.59     
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
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                   3) ด้านการบริหารจัดการ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 65 คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
                   4) ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 30 คิดเป็นร้อยละ 100.00       
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
 
        มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ในกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
                   1) ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 45 คิดเป็นร้อยละ 100.00     
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
                   2) ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
                           ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา คะแนนที่ได้ 15 คิดเป็นร้อยละ 100       
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                            
        ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลลัพธ์ ดังนี้ 
           
       มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 60.91 
ระดับคุณภาพ ดี ได้แก่       
  ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                        ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 52.00 
                        ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 22.11 
 
         มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 96.10 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ได้แก่ 
                        ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                       ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 90.95 
                          ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                         ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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      มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ในกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คิด
เป็นร้อยละ 95.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ได้แก่ 
                           ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
                          ประเด็นที่ 3.2 ด้านวัฒนธรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 
        ** สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.00 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 
 1.1.3 ผลสะท้อน (Impact) 
            
 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 
             ปริมาณและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับ ปวช. และปวส. ในปีที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ของการดูแลและแนะแนวผู้เรียนได้ สถานศึกษาควรเพ่ิมมาตรการในการดูแลและแนะแนวผู้เรียน เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณของผู้ส าเร็จการศึกษาในอนาคต เพ่ิมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เ รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตลอดจน ส่งเสริม สนับสนุนการมีงานท า และศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ต่อเนื่อง  
 
 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
             สถานศึกษามีการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติส่งผลให้องค์กร หน่วยงานภายนอก 
และสถานประกอบการให้การยอมรับมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และเชื่อม่ันในคุณภาพของผู้เรียน  
 
 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ในกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
            สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนผลงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานไปยังหน่วย
ภายนอก เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายให้มีหลากหลายช่องทาง มีการจัดการอย่างเป็นระบบ หน่วยงานภายนอก
ให้การยอมรับน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปวางจ าหน่ายในร้านค้า และมีจ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสูง
กว่าปีที่ผ่านมา ผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
1.2 จุดเด่น 
 
     วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะทางด้านการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว มีการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสถานประกอบการโดยใช้หลักสูตร (DVE) Dual Vacation  
Education ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส (ผู้ต้องขัง)  จัดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สนองตอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และรัฐบาล 
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
 
        1.3.1 สถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ 
 1.3.2 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
 1.3.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 1.3.4 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  
1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
         1.4.1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศท้ังทางด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 1.4.2 การส่งเสริมในด้านการดูแล ติดตามผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มากข้ึนแนะแนวผู้เรียน 
 1.4.3 การส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันถึง
ประสงค ์
 1.4.4 ควรมีการเพ่ิมและสนับสนุนการระดมทรัพยากรมากข้ึน 
 
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.  ผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา มีทักษะการประยุกต์ใช้คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาที่ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎี แนวทาง
ปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีพระดับต่างๆ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพสอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการท างานและด ารงชีวิต 
ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและอุปนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติไทย มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
         สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพใช้กระบวนการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้ เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ตลาดแรงงาน สังคม และชุมชน มีการปรับปรุงรายวิชาหรือเพ่ิมเติม ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ 
และทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที่  21  
3. ผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยครูที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับสาขาวิชาที่สอน มีจ านวน
ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
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เข้มแข็งทางวิชาการ และวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดการเรียนโดยสอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพ ยึดถือ ระเบียบ ปฏิบัติข้อก าหนดในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ตามโครงสร้าง ด าเนินงานตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารมีคุณวุฒิและจ านวนตามเกณฑ์ บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความส าเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายของสถานศึกษา ใช้หลักการมีส่วนร่วม โปร่งใสและ
คุณธรรม ในการบริหารจัดการ สามารถบริหารจัดการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 
4.  การมีส่วนร่วม 
 สถานศึกษา จัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สังคม และสถานประกอบการใน
สาขาวิชาชีพ ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของ
ครูและผู้เรียน การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ทักษะ เจตคติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการศึกษา การจัดการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานาต้นสังกัด 
5. ปัจจัยพื้นฐาน 
 สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดการบุคลากรสภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์ อาคารสถาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครุภัณฑ์ และงบประมาณ ของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ดี สู่การพัฒนาผู้เรียน 
 

3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ได้ด าเนินงานตามนโยบายของ สอศ. ในการผลิต
และการพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และยกระดับความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของผู้เรียนโดยได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานท า และความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
     2.  ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
    3.  ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ โดยการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา  
     4.  ขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม 
     5.  จัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
 4.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
      วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางมีหน้าที่ผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และวิชาชีพระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่เน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะการใช้ชีวิตศตวรรษที่ 21 นวัตกรรม วิจัย เทคโนโลยี (Digital skill) และ
ภาษาต่างประเทศ (English competency skill) คุณธรรม จริยธรม ส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการมีอาชีพ และ
มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 4.2  วัตถุประสงค์ 
      วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เป็นวิทยาลัยฯที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ให้บริการชุมชน และสังคมมีโครงการเด่น คือ Model โครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
         1.  เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมโรงแรม 
         2. เพ่ือสร้างสมรรถนะให้กับผู้เรียน (Competency Besd)  
         3. เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการบริหารธุรกิจโรงแรม 
         4. เพ่ือให้สร้าง นวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
         5. เพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
 4.3  กรอบแนวคิด  
          โมเดล : โครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐาน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล ยุคไทยแลนด์ 4.0 
         1. การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาศตวรรษท่ี 21  
                -พัฒนาคุณภาพมาตรฐานครูและบุคลากรทางการศึกษา     
                -พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ศตวรรษที่ 21 ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เทคโนโลยี 
และภาษาต่างประเทศ 
                -พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency)และกระบวนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี  
         2. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  
         3. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ ที่เหมาะสม 
 4.4. วิธีการด าเนินงาน 
 1.  น าโมเดลโครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐานสู่การปฏิบัติ  
 2. พัฒนาผู้เรียนและกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพ Competency Basd 
 3. ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ นวัตกรรม Digital ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยน าความรู้ทุกสาขาที่
เปิดเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการโครงการธุรกิจโรงแรมเป็นฐาน  
           สาขาโรงแรม 
  -การบริการด้านที่พัก 
  -การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
                 -การบริการห้องประชุมสัมมนา / อาหารว่าง 
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           สาขาท่องเที่ยวโรงแรม 
  -การบริการด้านท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ เช่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
           สาขาอาหารโรงแรม 
                 -การบริการอาหารรูปแบบต่างๆ 
           สาขาคอมพิวเตอร์โรงแรม 
  -Computer โรงแรม 
           สาขาการตลาดโรงแรม  
  -การตลาดโรงแรม 
           สาขาบัญชีโรงแรม 
                 -บัญชีโรงแรม 
 4. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการต่างๆ 
         -ธุรกิจอาหาร 
  -ธุรกิจกาแฟ / เบเกอรี่ 
  -ธุรกิจสปา         
 5. เครือข่ายสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ   
   -กลุ่มหน่วยงานรัฐ / เอกชน / สถานประกอบการ 
  -กลุ่มโรงเรียน / มหาวิทยาลัย 
  -กลุ่มผู้ปกครอง / ชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -กลุ่มฝึกประสบการณ์  ศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
                -กลุ่มท่ัวไป 
        6. ส่งเสริมการฝึกงาน หารายได้ระหว่างเรียน ท างาน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
 4.5 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได ้
 2. ผู้ปกครอง เชื่อมั่น และตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในสถานศึกษา 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ (Competency Based) ตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ 
 4. สถานศึกษา จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา 
 5. สถานประกอบการพึงพอใจต่อสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมรับเข้าสู่สถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  

2.1 ข้อมูลพื้นเก่ียวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 หมู่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา  ต าบลมะเริง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 30000 
  โทรศัพท ์044-220866  โทรสาร 044-220867 
  E-mail rcbat044@gmail.com  Website www.rcbat.ac.th 
  ประวัติสถานศึกษา 
     วิทยาลั ยบริหารธุ รกิ จและการท่อง เที่ ยวนครราชสีมา  ได้ประกาศจัดตั้ งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 ชื่อว่า "วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา" 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
      วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 226 
(ราชสีมา – จักราช) เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ต าบลมะเริง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
รหัสไปรษณีย ์30000 บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภาต าบลมะเริง ทะเบียนเลขที่ 21  เนื้อที่ 50 ไร่ 1 งาน 
39 ตารางวา  
  การจัดการศึกษา 
   เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
ระบบปกติ ทวิภาคี และเทียบโอนประสบการณ์ นอกจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับ
ประชาชนทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
  สภาพชุมชน 
   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาตั้งอยู่เลขที่  197  หมู่ 2  ถนนเพชรมาตุคลา  
ต าบลมะเริง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000  บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของสภา
ต าบลมะเริง ทะเบียนเลขท่ี 21  เนื้อท่ีประมาณ 5 ไร่  1  งาน  39  ตารางวา   
 ทิศเหนือติดองค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง  
 ทิศใต้ติดส านักกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
 ทิศตะวันออกติดหอพักหลานย่าโม  
 ทิศตะวันตกติดหมู่บ้านจัดสรร  
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  สภาพเศรษฐกิจ 
   เศรษฐกิจของชุมชนมีโครงสร้างที่ส าคัญ ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคการค้าส่งค้าปลีก และ
อุตสาหกรรม  เศรษฐกิจที่ส าคัญข้ึนกับภาคการเกษตร  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา 
ท าไร่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และอาชีพค้าขาย 
  สภาพสังคม 
   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา  ตั้งอยู่ในต าบลมะเริง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งเป็นต าบลที่มีเขตพ้ืนที่ 
 ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พะเนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 

2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
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2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภำคี ทวิศึกษำ รวม 

ปวช.1 110 0 162 272 

ปวช.2 104 0 139 243 

ปวช.3 155 0 197 352 

รวม ปวช. 369 0 498 867 

 

ระดับชั้น ปกติ ทวิภำคี รวม 

ปวส.1 0 64 64 

ปวส.2 0 169 169 

รวม ปวส. 0 233 233 

   
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 485 157 32.37 

ปวส.2 137 56 40.88 

รวม 622 213 34.24 

   
 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น แรกเข้ำ ส ำเร็จกำรศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 

ปวช.3 216 101 46.76 

ปวส.2 131 59 45.04 

รวม 347 160 46.11 
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 ข้อมูลบุคลากร 

ประเภท 
ทั้งหมด
(คน) 

มีใบประกอบ
วิชำชีพ(คน) 

สอนตรงสำขำ
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ รอง
ผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

5 5 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับการ
รับรอง 

9 9 9 

ข้าราชการพลเรือน 0 - - 

พนักงานราชการครู 14 14 14 

พนักงานราชการ(อ่ืน) 0 - - 

ครูพิเศษสอน 8 8 8 

เจ้าหน้าที่ 10 - - 

บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับ
รถ/ ฯ) 

10 - - 

รวม ครู 31 31 31 

รวมทั้งสิ้น 56 31 31 

    
 ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเภทวิชำ ระดับ ปวช.(สำขำวิชำ) ระดับ ปวส.(สำขำวิชำ) รวม(สำขำวิชำ) 

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 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 6 6 12 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ประเภทอำคำร จ ำนวน(หลัง) 

อาคารเรียน 1 

อาคารปฏิบัติการ 1 

อาคารวิทยบริการ 1 

อาคารอเนกประสงค์ 0 

อาคารอ่ืน ๆ 2 

รวมทั้งสิ้น 5 

    
 ข้อมูลงบประมาณ 

ประเภทงบประมำณ จ ำนวน(บำท) 

งบบุคลากร 12542656.00 

งบด าเนินงาน 3883320.00 

งบลงทุน 1559361.00 

งบเงินอุดหนุน 1651150.00 

งบรายจ่ายอื่น 2408080.00 

รวมทั้งสิ้น 22044567.00 

 

2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 

  ปรัชญา 
   ความรู้ดี มีคุณธรรม ล าเลิศบริการ สรรค์สร้างสังคม 
  อัตลักษณ์ 
   รับผิดชอบ นอบน้อม พร้อมบริการ 
  เอกลักษณ ์
   การสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  วิสัยทัศน์ 
        มุ่งมั่นเป็นสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาพัฒนา 
นวัตกรรมเทคโนโลยีและการบริการชุมชนและสังคมสาขาบริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากลโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไทยแลนด์ 4.0 
  พันธกิจ 
   1. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 
มีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ 
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
 3. เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์ 
 4. สร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
  เป้าประสงค ์
        ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพคุณภาพอย่างน้อย 3 ด้าน 
 1. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะ
นิสัยและทักษะทางปัญญา 
 2. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการ
พัฒนาการเรียนรู้และปฏิบัติการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้
ตัวเลขและการจัดการและการพัฒนางาน 
 3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะ
ในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการศึกษา เพ่ือความมั่นคง ของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนา ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหรจัดการอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 2. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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 3. พัฒนาศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ 
 4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษา 
2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

กิจกรรมแข่งขันทักษะหุ่นจ าลอง (หญิง) รองชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

กิจกรรมทักษะระเบียบแถว รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกองวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมวิชาการ
ลูกเสือ 

ชนะเลิศ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเดน่ รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประเมินศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร-์อาชีวศึกษา-
เอสโซ่ ครั้งท่ี29 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
   รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

 
   รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวสกุลฉตัร กมลเพชร 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาววัชรี เศวตวงษ ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวจุฑาภา เที่ยงจิตต ์ รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

นางสาววรรษมล มั่นศร ี
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวสกุลฉตัร กมลเพชร 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาววัชรี เศวตวงษ ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวจุฑาภา เที่ยงจิตต ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รองชนะเลิศ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางเรณู อินทรก าแหง 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาววัชรี เศวตวงษ ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวจุฑาภา เที่ยงจิตต ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวสกุลฉตัร กมลเพชร 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวศิริญญ์ น้ าโมง 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางเรณู อินทรก าแหง 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวอรอุมา พะวังค ์
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นายธณภณ สภุาโชติอังคณา 
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายกิติกร แสงเมืองเก่า 
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวนวรัตน์ มวมขุนทด 
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซเ์ชอร์รี่เจล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางลักษณพร ทวนมะเริง 
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซเ์ชอร์รี่เจล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวมณีฉาย เกยดา่นกลาง 
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซเ์ชอร์รี่เจล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางปวีณ์พร ศรค ารณ 
สบู่ อโลเวล่า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวอรอุมา พะวังค ์
สบู่ อโลเวล่า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางจีรนันท์ ดุลยธติธรรม 
สบู่เหลวออร่าโกลด์ (Aura Gold Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นายเชิดชู พะนามณ ี
สบู่เหลวออร่าโกลด์ (Aura Gold Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวอารีย์ ล่ าสัน 
สบู่เหลวออร่าโกลด์ (Aura Gold Soap 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวเดือนเพญ็ โตสันติวงศ ์
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร 
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส 
เลื่อนวิทยฐานะช านาญการ (คศ.2) 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นางปวีณ์พร ศรค ารณ 
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

นางปวีณ์พร ศรค ารณ 
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
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   รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

1.นางจิราภรณ์ น้อยน้ าใส 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.นางสาววัชรี เศวตวงษ ์
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.นางสาวจุฑาภา เทีย่งจิตต ์
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.นายตระกลูชัย ศิรผิล 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.นางสาววรรษมล มั่นพลศร ี
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6.นางสาวมณีฉาย เกยด่านกลาง 
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7.นางสาววัชรี เศวตวงษ ์
D.I.Y. SAve World ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากผักตบชวา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8.นางสาวจุฑาภา เทีย่งจิตต ์
D.I.Y. SAve World ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากผักตบชวา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9.นายตระกลูชัย ศิรผิล 
D.I.Y. SAve World ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากผักตบชวา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10.นางสาววรรษมล มั่นพลศร ี
D.I.Y. SAve World ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากผักตบชวา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
   รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวสิตานัน กดุนอก 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอัจฉรา สายสิงห ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวสิตานัน กดุนอก 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวอัจฉรา สายสิงห ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

รองชนะเลิศ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอรณิชา แก้วศรีงาม 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวสุวิชาดา ดวงกระโทก 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาววันวิสาข์ โชตินอก 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายธนูศักดิ์ บุญประเสริฐ 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอโรชา พิมพ์เสนา 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวภัทรวรรณ สืบเสระ 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวสิตานัน กดุนอก 
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอัจฉรา สายสิงห ์
สเปรย์เอ็นยืด Plantago Major Leaf Spray 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอรณิชา แก้วศรีงาม 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวสุวิชาดา ดวงกระโทก 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาววันวิสาข์ โชตินอก 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายธนูศักดิ์ บุญประเสริฐ 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอโรชา พิมพ์เสนา 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวภัทรวรรณ สืบเสระ 
Plantago Major Blam (ยาหม่องเอ็นยืด) 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายเอกรักษ์ จิมจะโป๊ะ รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) ศึกษา 

นางสาววันวิสา ชนะทะเล 
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวพรรณรินทร์ ตลอดกลาง 
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายอภิวัฒน์ แสงกระโทก 
สบู่สมุนไพรสามสหาย (Mixed Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายอัคนี งามสูงเนิน 
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซเ์ชอร์รี่เจล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายธันวา กลางขอนนอก 
Aloe Vera mix Cherry gel อโลเวร่ามิกซเ์ชอร์รี่เจล 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายสุระชัย อ.สาพานิช 
สบู่ อโลเวล่า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวจิราภรณ์ สรสิทธ์ิ 
สบู่ อโลเวล่า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวณัฎฐิชา เกตุส าโรง 
สบู่ อโลเวล่า 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายไกรวิชญ์ ขุนแก้วเมือง 
สบู่เหลวออร่าโกลด์ (Aura Gold Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวณัฐชา คามพิมาย 
สบู่เหลวออร่าโกลด์ (Aura Gold Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวพรพิรพิมพ์ ทินกระโทก 
สบู่เหลวออร่าโกลด์ (Aura Gold Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวจิราพร โพธิ์รินทร ์
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายเจษฎา โงนร ี
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอาฐิติยา โมด่านจาก 
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวสุกัญญา สสีะอาด 
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นางสาวศุภลักษณ์ ควบพิมาย 
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอรวรรณ ไลใหม ่
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวณัฏฐณิชา ธงกลาง 
น้ ายาขนมจีนก่ึงส าเร็จรูป (น้ ายาปา่) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวนันทนา พินิจพงษ์ 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ ประเภท Flair Bartender 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวนันทนา พินิจพงษ์ 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ ประเภท Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวดลพร นิลแจ้ง 
การแข่งขันทักษะการจัดรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายอดิศร นครรัมย ์
การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวธิดารัชต์ ตีบกลาง 
การแข่งขันทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นายอภิวัฒน์ แสงกระโทก 
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวจิตรดา ทันจังหรีด 
การแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวอรวรรณ ไลใหม ่
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวจิราพร โพธิ์รินทร ์
การแข่งขันทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่
มาตรฐานสากล 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 

นางสาวรัฐชา คามพิมาย 
การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดืม่ ประเภท Classic 
Bartender 

รองชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะ
ศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

นายปองพล ปนตะค ุ
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

ชนะเลิศ จังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

นายปองพล ปนตะค ุ
การแข่งขันทักษะการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 

รางวัลอื่น ๆ ภาค 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
   รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

1.นางสาวสุกัญญา สสีะอาด 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.นางสาวกนิษฐา ขอแช่มกลาง 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3.นางสาวพรทิพย์ พวงร้อย 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.นางสาวณัฐพร คราลส์สัน 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.นายอดินันท์ มีระหันนอก 
ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. นางสาวบุษบา เสือก าปัง 
ทักษะการจัดรายการน าเที่ยว 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

7.นายวีรดนย์ ไทยกาญจน ์
ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8.นางสาวกนกวรรณ ฉิมกลาง 
ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9.นายปองพล ปนตะค ุ
การประกวดเลา่นิทานพ้ืนบ้าน 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

10.นางสาวอโรชา พิมพ์เสนา 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11.นายพงษ์ศักดิ์ พราหมณานัง 
ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

12.นายพิพัฒน์พงศ์ พรหมจันทร์ รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ชื่อ-สกลุ/รำยกำร รำงวัล ระดับ ให้โดย 

ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

13. นางสาวพัชรีภรณ์ แนบกลาง 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

14.นางสาวบุษบา เสือก าปัง 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.นางสาวกนกวรรณ ฉมิกลาง 
น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 

รองชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

16.นางสาวพัชรีภรณ์ แนบกลาง 
D.I.Y. Save World ผลิตภณัฑร์ักษ์โลกจากผักตบชวา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

17.นางสาวบุษบา เสือก าปัง 
D.I.Y. Save World ผลิตภณัฑร์ักษ์โลกจากผักตบชวา 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

18.นางสาวพรรณรินทร์ ตลอดกลาง 
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

19.นางสาวสรณ์สริิ ธาราสูง 
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

20.นายยศสุพล จลุพันธ ์
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

21.นายวีรดนย์ ไทยกาญน ์
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

22.นางสาวกนกวรรณ ฉิมกลาง 
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

23.นายกมล ธัมมวัฑฒโณ 
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

24.นางสาวภัทราวรรณ ปักการะนัง 
สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

 ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

   มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้  

 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์ 

    การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

1.1 ด้านความรู้ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

   ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษาใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพ่ิมเติมให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษาที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

   สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดท านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

   สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

   สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
  1. ด้านความรู้ 
 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.1.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  จ านวน 
199  คน ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตามโครงสร้าง หลักสูตร  (จ านวน 236 คน) 
   1.1.2  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก  คิด
เป็นร้อยละ 98.51 ของจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบตาม โครงสร้างหลักสูตร 
   1.1.3 ผลสะท้อน  :  เกิดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ตามเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนด โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
 1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  (V-NET)  (ไม่มีการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาในปีการศึกษา 2563) 
 4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ตามรายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 2. ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
 1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   1.1.1 เชิงปริมาณ  :   
   1. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ  มีจ านวน 95 คน 
    2. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ  มีจ านวน 13 คน 
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   1.1.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ระดับ  3  
ดาว 
   1.1.3 ผลสะท้อน  :  ชุมชนและสังคมให้การยอมรับเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง  ด้าน
สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาการท่องเที่ยว 
  1.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  
  1.2.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ จ านวน 
24 คน 
   1.2.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ระดับ  
ระดับจังหวัด  ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ ระดับ จังหวัด รายการทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender โดย 
  1.  นายอดินันท์ มีระหันนอก 
 

รางวัลชนะเลิศ ระดับ จังหวัด รายการทักษะการจัดรายการน าเที่ยว โดย 
  1.  นางสาวบุษบา เสือก าปัง 
 

รางวัลชนะเลิศ ระดับ จังหวัด รายการทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดย 
  1.  นายวีรดนย์ ไทยกาญจน์ 
  2.  นางสาวกนกวรรณ ฉิมกลาง 
 

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด รายการน้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า โดย 
  1.  นางสาวสุกัญญา สีสะอาด 
  2.  นางสาวกนิษฐา ขอแช่มกลาง 
  3.  นางสาวพรทิพย์ พวงร้อย 
  4.  นางสาวณัฐพร คราลส์สัน 
  5.  นางสาวพัชรีภรณ์ แนบกลาง 
  6.  นางสาวบุษบา เสือก าปัง 
  7.  นางสาวกนกวรรณ ฉิมกลาง 
 

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด รายการการประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน โดย 
  1.  นายปองพล ปนตะคุ 
 

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับ จังหวัด รายการทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดย 
  1.  นางสาวอโรชา พิมพ์เสนา 
  2.  นายพงษ์ศักดิ์ พราหมณานัง 
  3.  นายพิพัฒน์พงศ์ พรหมจันทร์ 
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รางวัลอื่น ๆ ระดับ จังหวัด รายการ D.I.Y. Save World ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากผักตบชวา โดย 
  1.  นางสาวพัชรีภรณ์ แนบกลาง 
  2.  นางสาวบุษบา เสือก าปัง 
 
รางวัลอื่น ๆ ระดับ จังหวัด รายการ สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) โดย 
  1.  นางสาวพรรณรินทร์ ตลอดกลาง 
  2.  นางสาวสรณ์สิริ ธาราสูง 
  3.  นายยศสุพล จุลพันธ์ 
  4.  นายวีรดนย์ ไทยกาญน์ 
  5.  นางสาวกนกวรรณ ฉิมกลาง 
  6.  นายกมล ธัมมวัฑฒโณ 
  7.  นางสาวภัทราวรรณ ปักการะนัง 
                    
  1.2.3 ผลสะท้อน  :  สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
   1.1.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  มีจ านวน 160  คน 
   1.1.2  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.10 
   1.1.3 ผลสะท้อน  :  วิทยาลัย สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมกิจกรรม โครงการฯ ที่มีส่วน
ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มากยิ่งข้ึน 
  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  1.2.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
จ านวน 164  คน 
   1.2.2  เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท.  คิดเป็นร้อยละ 88.64 
  1.2.3 ผลสะท้อน  :  สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมโครงการ กิจกรรม ที่มีส่วนในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มากยิ่งขึ้น 
 1.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  
   1.3.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มี
งานท าในสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อมีจ านวน 71 คน 
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   1.3.2 เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ   คิดเป็น
ร้อยละ 87.65 ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา จ านวน 81 คน 
   1.3.3 ผลสะท้อน  : ปริมาณและร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง ปวช.และปวส.ในปี
การศึกษาที่ผ่านมาของการมีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ
หรือศึกษาต่อ สอดคล้องคล้องกับการประเมินคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ในระดับยอด
เยี่ยม 
   2) จุดเด่น  
   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีจุดเด่นในด้านความรู้ ด้านทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้ 
 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
   3) จุดที่ควรพัฒนา  
   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีจุดที่ควรพัฒนาในด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา 
 4. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง 
   4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
   1. การพัฒนาระดับคุณภาพในด้านการดูแลและแนะแนวผู้เรียน สถานศึกษาควรวาแผนพัฒนาเชิง
บูรณาการ เป็นภาวะของสถานศึกษาโดยเฉพาะปัญหาการออกกลางคัน (Drop Out) ของผู้เรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ซับซ้อนต้องได้รับความร่วมมือหลายฝ่าย ได้แก่ ครูปกครอง ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน สร้างเครื่องมือ
วิเคราะห์วิจัยประเด็นปัญหา ร่วมกันจัดกิจกรรม มีโครงการพัฒนาและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร ควรให้มีงานวิจัยเรื่อง ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน เพ่ือหาแนวทางในการจัดการและ
แก้ปัญหาในระยะยาว ปัญหาการออกกลางคันดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดความสูญเปล่าทางการศึกษา ควรจัดการศึกษา 
โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม โครงการสอนซ่อมเสริม โครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียนกลุ่ม
เสี่ยง 
 2. สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3. สถานศึกษาควรให้การส่งเสริมโครงการกิจกรรมเพ่ือติดตามผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาที่ออกไป
ท างานและศึกษาต่อให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต ์
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของประเภทวิชาที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ  100 ของจ านวนประเภทวิชา 3 ประเภทวิชา 
     1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  อยู่
ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
     1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง โดยมี
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานปรกอบการ ปีงบประมาณ 
2563 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 
   1.2.1 เชิงปริมาณ : จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน  12  สาขาวิชา 
   1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็นร้อยละ 100 จัดอยู่ในระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 
   1.2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 
 4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
  1.1.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพคิดเป็นร้อย
ละ 100 
  1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม 
  1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  
 1.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
  1.2.1 เชิงปริมาณ : จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการเรียนการรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 31 คน 
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  1.2.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 
  1.2.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 1.3 การจัดการเรียนการสอน 
  1.3.1 เชิงปริมาณ :  
  1. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 31 คน 
                         2. จ านวนครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน จ านวน 31 คน 
                          3. จ านวนครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย จ านวน 31 คน 
                         4. จ านวนครูที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 31 คน 
                          5. จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 31 คน 
  1.3.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
  1.3.3 ผลสะท้อน : องค์กร หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการให้การยอมรับครูที่มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอนและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน 
 1.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  1.4.1 เชิงปริมาณ :  
  1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 31 คน 
                        2. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น
ปัจจุบัน จ านวน 31 คน 
                        3. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ จ านวน 31 คน 
                        4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน จ านวน 31 
คน 
                        5. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ จ านวน 
31 คน 
  1.4.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการบริหารจัดการชั้น
เรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  1.4.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง   
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 1.5 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
   1.5.1 เชิงปริมาณ :   
  1. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 31 
คน 
                           2. จ านวนครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 31 คน 
                           3. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลงานจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 31 คน 
                           4. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 31 คน  
                           5. จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการ
เผยแพร่ จ านวน 0 คน 
  1.5.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  1.5.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการจัดให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
 1.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  1.6.1 เชิงปริมาณ : จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน  29 ห้อง 
  1.6.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
  1.6.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  1.1.1 เชิงปริมาณ : มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
ทุกฝ่ายที่มีประสิทธิภาพ มีจ านวน 5 ระบบ 
  1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการการประเมินและข้อมูลการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
  1.1.3 ผลสะท้อน : สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 1.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
  1.2.1 เชิงปริมาณ :ร้อยละของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงฝึกงานที่ได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  
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  1.2.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  1.2.3 ผลสะท้อน :  จากผลการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท าให้มีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการเพียงพอ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และเป็นที่
ยอมรับต่อองค์กรภายนอก เข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 1.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  1.3.1 เชิงปริมาณ : ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จ านวน 5 ระบบ  ได้แก่ ระบบไฟฟ้า, 
ระบบประปา, การคมนาคมภายในสถานศึกษา, ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับ
การบ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  1.3.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม  
  1.3.3 ผลสะท้อน :  ความพึงพอใจต่อระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 1.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
  1.4.1 เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็น
ร้อยละ 88.64 ของผู้เข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
  1.4.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม  
  1.4.3 ผลสะท้อน :  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 
 1.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
  1.5.1 เชิงปริมาณ : ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต และครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งาน และ
สถานศึกษา  มี 3 วงแวน ได้แก่ 1) Cat ความเร็ว 500/500 Mbps 2) tot ความเร็ว 200/200 Mbps 3) 
Uninet ความเร็ว 100/100 Mbps  
  1.5.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  1.5.3 ผลสะท้อน : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือ
การใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
  1.1.1 เชิงปริมาณ :  
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  1.ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวน 
6 สาขาวิชา จากท้ังหมด 6 สาขาวิชา 
                        2.ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี คิดเป็นร้อยละ 21.18 โดยผู้เรียนที่เรียนใน
ระบบทวิภาคีมีจ านวน 233 คน จากทั้งหมด 1,100 คน 
  1.1.2 เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม  
          1.1.3 ผลสะท้อน : การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในเชิงปริมาณมีผล
ไม่สอดคล้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ 
   2) จุดเด่น  
   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีจุดเด่นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ และด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์คือ จุดเด่นในด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการ และด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม ดังนี้ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเดิม 
 3. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
 4.การจัดท าแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 5. การจัดการเรียนการสอน 
 6. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 7. การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 8.การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 9. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 10. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 11. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 12. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
 13. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 14. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีจุดที่ควรพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
1. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  - 
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4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1. ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
   1.1.1 เชิงปริมาณ  :  ร้อยละของครูและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา มี
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  1.1.2 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม คิด
เป็นร้อยละ 100  อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
   1.1.3 ผลสะท้อน  :  สถานศึกษามีการบริหารจัดการรวมกับสังคม ชุมชน องค์กรภายนอก 
และสถานประกอบการ  
 1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
  1.2.1 เชิงปริมาณ   : ร้อยละของสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนสาขาวิชา (จ านวน 6 สาขาวิชา) 
   1.2.2  เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมินและข้อมูลการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
   1.2.3 ผลสะท้อน  :  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
 1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
  1.3.1 เชิงปริมาณ  :  จ านวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 6 
โครงการ 
  1.3.2 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม 
                   :  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับเหรียญเงิน ของสถานศึกษาขนาดเล็ก              
  1.3.3 ผลสะท้อน  :  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร และหน่วยงานภายนอก ให้การส่งเสริม
สนับสนุนยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 
 4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
   1) ผลสัมฤทธิ์  
 1.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
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    1.1.1 เชิงปริมาณ :   จ านวนผลงาน  นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย  
จ านวน 15 ผลงาน  
ระดับจังหวัด จ านวน  15  ผลงาน ได้รับรางวัล 8 รางวัล ได้แก่ 
 1. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง 3 รางวัล 
                        - ทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Flair Bartender 
                        - ทักษะการจัดรายการน าเที่ยว 
                        - ทักษะการน าเสนอรายการน าเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 3 รางวัล 
   - น้ ามันสมุนไพรกระดูกไก่ด า 
                       - การประกวดเล่านิทานพ้ืนบ้าน 
                       - ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
   2. รางวัลอื่น ๆ 2 รางวัล 
    - สบู่สมุนไพรกระเจี๊ยบแดง (Roselle Herbal Soap) 
    - D.I.Y. Save World ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากผักตบชวา    
  1.1.2 ผลสะท้อน  :  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานภายนอกเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายทางออนไลน์ มีการจัดการอย่างเป็นระบบ หน่วยงานภายนอกให้
การยอมรับ น าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปวางจ าหน่ายในร้านค้า โดยมีจ านวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสูงกว่า
ปีที่ผ่านมา  นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  มีการพัฒนาตนเอง สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
  2) จุดเด่น  
  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา มีจุดเด่นในด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ในระดับยอดเยี่ยมและระดับดีเลิศ ดังนี้ 
 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
4. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
  3) จุดที่ควรพัฒนา  
  - 
  4) ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
  สถานศึกษาควรมีการเพ่ิมและสนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
 
 



37 

 

ส่วนที่ 5 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2561  

 

ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2561 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 2 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 13 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 52.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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5 
 

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 1 2 

3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 2 4 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 1 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 21 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 95 22.11 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 25 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 

2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 

2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 

2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 

2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 85 90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 
หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 

3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 

3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 65 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 4 ด้ำนกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 30 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 

1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 

1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 45 100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
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ประเด็นกำรประเมินที่ 1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

ประเด็นกำรประเมินที่ 2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

ข้อกำรประเมิน ค่ำน้ ำหนัก ค่ำคะแนน 
คะแนนที่ได ้

(ค่ำน้ ำหนักxค่ำคะแนน) 

2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 4 12 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 12 

ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 15 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 60.91 

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 52 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 22.11 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 95 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561 

ร้อยละ 

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 

ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 80 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 80.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง (ร้อยละ 
50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ส่วนที่ 6 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบทของสถำนศึกษำที่ก ำหนดเพ่ิมเติม  

 

  สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีก าหนดเพ่ิมเติม ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
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ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 

 ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาศึกษา 
วิเคราะห์เพื่อก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น โดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

1.1 ด้านความรู้ 1. โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)  

2. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปี 
2562 

2. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

3. โครงการศึกษาดูงานตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563  

4. โครงการปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะผู้
ประการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2563 

5. โครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาพ้ืนฐานและทักษะ

วิชาชีพ 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ 

8. โครงการเตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ภาค 
ชาติ 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

9. โครงการนิเทศ นักเรียน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

1. โครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
3. โครงการพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา 
4. โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. 

ภาค, ชาติ  
5. โครงการวันอาสาฬบูชาและแห่เทียน

เข้าพรรษา 
6. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
7. โครงการวันแม่แห่งชาติ(พระบรมราชชนนีปี

หลวง) 
8. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (เลือกตั้ง

องค์การ) 
9. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ

และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ., ภาค, 
ชาติ 

10. โครงการเดย์แค้มป์ลูกเสือวิสามัญ และประดับ
แถบ 2 ส 

11. โครงการประเมินคุณภาพงานลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับ อศจ., ภาค, ชาติ 

12. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ 
13. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 
14. โครงการพัฒนาภาวะผู้น า อวท. 
15. โครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราช

ปณิธานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
16. โครงการคัดกรองและตรวจสารเสพติด 
17. โครงการจัดท าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

นักศึกษา 
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มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

18. โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญและประดับแถบ 3 สี 

19. โครงการป้องกันและรณรงค์การแก้ไขปัญหาใน
วัยรุ่น 

20. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองผู้กู้ 
กยศ. 

21. โครงการปลูกจิตส านึกและมีวินัยในการใช้เงิน
คืนกองทุน กยศ. 

22. โครงการเตรียมความพร้อมชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญ 

23. โครงการเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต ์

24. โครงการต่อต้านยาเสพติดโลก 
25. โครงการประเพณีสงกรานต์ (รดน้ าขอพร) 
26. โครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 
27. โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 
28. โครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
29. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
30. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และ

ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 
31. โครงการปัจฉิมเทศนักเรียน นักศึกษา 
32. โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
33. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
34. โครงการ Open house 
35. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
36. โครงการรับสมัครและมอบตัวการข้ึนทะเบียน

เป็นนักเรียน นักศึกษา 
37. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
38. โครงการพัฒนานักขายและนักการตลาดมือ

อาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 



47 

 

มำตรฐำนและประเด็นกำรประเมิน 
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม) 

39. โครงการศึกษาและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในงาน
วิชาชีพนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

40. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและเรียนรู้
วัฒนธรรมต่างประเทศ 

41. โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน (เยี่ยม
บ้าน หอพักและที่อยู่อาศัย) และจัดท าแฟ้ม 
ประวัตินักเรียน นักศึกษา  

42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘‘บทบาทหน้าที่
ครูที่ปรึกษาและการให้ค าปรึกษา เพื่อลด 
ปัญหา การออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา’’ 

43. โครงการประเมินนักศึกษาพระราชทานระดับ 
อศจ., ภาค, ชาต ิ

44. โครงการประเมินองค์การวิชาชีพ ระดับ อศจ., 
ภาค, ชาติ 

45. โครงการภายใต้องค์การวิชาชีพ 
46. โครงการวันชาติ 
47. โครงการจัดหาเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์

พยาบาล 
48. โครงการจัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษา 
49. โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
50. โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์บุคลากร

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
นครราชสีมา (วันครู/ปีใหม่) 

51. โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาสู่ระดับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรม 

52. โครงการกิจกรรม 5 ส. 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. โครงการพัฒนาการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการเศรษฐกิจ
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พอเพียงและ คู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. โครงการจัดหาสื่อและพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีและดิจิทัลในการจัดการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการยุคดิจิทัล 

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 1. โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู 
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา

ภายในและต่างประเทศ 
3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประกัน

คุณภาพการศึกษา 
5. โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายใน

สถานศึกษา 
6. โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

และครูมืออาชีพ PLC (Professional 
Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

7. โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
ให้กับนักเรียน 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. โครงการจัดหาวัสดุฝึกในการจัดการเรียนการ
สอน 

2. โครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคารสถานที่ 

3. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
และอาคารสถานที่ 

4. โครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
5. โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน 
6. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

การเงินและบัญชี 
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8. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมประชารัฐ
และสืบสานวัฒนธรรมไทย 

9. โครงการประชาสัมพันธ์ R-CBAT 
10. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
11. โครงการจัดท าค าของบลงทุนครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้างประจ าปี 
12. โครงการประชุมประจ าเดือน 
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย

บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 
14. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวดแผนไทย 
15. โครงการพัฒนาห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ

ทางอาชีวศึกษา 
16. โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
17. โครงการซ่อมบ ารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ 
18. โครงการซ่อมบ ารุงรักษา ยานพาหนะ 
19. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

20. โครงการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ Big data 
21. โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

2. โครงการขยายและยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษา 

2. โครงการประชุมเครือข่ายและพิธีลงนามความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 

3. โครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย 
4. โครงการส ารวจความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการที่มีต่อนักเรียนฝึกทักษะอาชีพที่
พึงประสงค์ 

5. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

6. โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

7. โครงการศึกษานอกห้องเรียนรู้ตามเส้นทางการ
เรียนรู้เพื่อขอมีบัตรมัคคุเทศก์(สาขาวิชาการ 
ท่องเที่ยว) 

8. โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประกันคุณภาพ 

9. โครงการ Fix it Center 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

1. โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอด
นวัตกรรม 

2. โครงการอบรมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
3. โครงการจัดนิทรรศการและประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
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