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ในป พ.ศ. 2535 นายกอ สวัสดิพานิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายการศึกษาใหออก
ไปสูระดับอําเภอ โดยใหมีกมรสรางวิทยาลัยการอาชีพ จํานวน 100 แหงทั่วประเทศ สวนในกรุงเทพมหานคร กําหนดให
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสี่มุมเมือง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล จึงไดมีการตั้งคณะกรรมการการทองเที่ยวเฉพาะกิจ
แหงชาติ โดยนายชวน หลีกภัย เปนประธานกรรมการ จากการสัมมนาระดับชาติของสมาคมธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2535 มีผลสรุปวา ประเทศไทยกําลังขาดแคลนแรงงานระดับกลางเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และขอใหภาครัฐชวยผลิตแรงงานดังกลาว ดังนั้นกรมอาชีวศึกษา จึงไดจัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
ซึ่งเปนสถานศึกษาที่เนนการศึกษาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงแรก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง ได จั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย บริ หารธุ ร กิ จ และการท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เป น สถานศึ กษา สั ง กั ด กรม
อาชีวศึกษาที่เนนเฉพาะการจัดการศึกษาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในระดับกลางเปนแหงแรก โดยประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ
เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2536 บนที่ ดิ น เนื้ อ ที่ 56 ไร 2 งาน 96 ตารางวา ซึ่ ง กรมอาชี ว ศึ ก ษา ได รั บ บริ จ าคจาก
นางนกเคลา รอดอนันต เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2525 หลังจากที่ไดมีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดตั้ง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวแลว กรมอาชีวศึกษาไดแตงตั้งใหนายสุทธิชัย ธราธร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ
แผนงาน 7 ทําหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยฯ และไดประสานงานกับชุมชนขางเคียงโดยรอบ
วิทยาลัยฯ ไดจัดใหมีพิธีวางศิลาฤกษ การกอสรางวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2539 โดยทานอธิบดีกรม
อาชีวศึกษา (นายจรูญ ชูลาภ) เปนประธาน และหลวงพอเปน เปนประธานฝายสงฆ ทั้งนี้เพื่อความเปนสิริมงคลแก
วิทยาลัยฯ การกอสรางวิทยาลัยฯ จึงไดเริ่มดําเนินการตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา และไดรับอนุมัติงบประมาณเพื่อกอสรางใน
ระยะแรก (ปงบประมาณ 2538-2540) ประมาณ 100 ลานบาท
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2540 กรมอาชี ว ศึ ก ษา ได ป ระกาศจั ด ตั้ ง และก อ สร า งวิ ท ยาลั ย บริ ห ารธุ ร กิ จ และ
การทองเที่ยว ในลักษณะเดียวกันเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอุดรธานี ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดความ
สับ สนในชื่ อของวิ ท ยาลัย แห ง แรกจึ ง ได ป ระกาศเปลี่ย นชื่ อจากวิ ท ยาลั ย บริหารธุ รกิ จ และการท องเที่ ย ว เป น วิท ยาลั ย
บริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพตั้งแตวันที่ 13 ธันวาคม 2539 เปนตนมา
ในปการศึกษา 2540 วิทยาลัยฯ ไดเปดรับนักเรียน นักศึกษา รุนที่หนึ่ง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน
แผนกพณิชยกรรม และอุตสาหกรรมทองเที่ยวจํานวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 280 คน ในปการศึกษา 2541 ได
เปดรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีความเจริญรุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปดสอนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว และไดจัดการเรียนการสอนระดับทวิภาคี (Dvt) โดยทําความรวมมือกับสถานประกอบการประเภทตางๆ อาทิเชน
ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการโรงแรมและอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปดโอกาสใหพนักงานของสถานประกอบการไดเขารับการศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เชน 7-11, Big-C, Central, B2s, โรงแรมแพนแปซิฟก, โรงแรม Westin,
Mk เปนตน ซึ่งไดรับคําชมเชยและยกยองใหเปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไดเขามาศึกษาตอ

ปรัชชญาวิ
ญาวิททยาลั
ยาลัยยฯฯ
ปรั
บริการดี มีวินัย ใฝคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ
วิวิสสัยัยทัทัศศนน
ป 2561 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ เปนสถานบันอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ธกิจจ
พัพันนธกิ
1. จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
3. พัฒนาสมรรถนะทางดานภาษาของผูเรียน
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4.
5.
6.
7.

พัฒนาระบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
บูรณาการระบบประกันคุณภาพมาใชในการจัดการศึกษา
สรางเครือขายกับสถานประกอบการและชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
วิจัย พัฒนานวัตกรรมใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง

วัตวัถุตปถุระสงค
ประสงค
1. มีสถาบันการอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2. เพือ่ พัฒนาผูเรียนใหไดคุณภาพการศึกษาตามสมรรถนะอาชีพและสอดคลองกับความตองการของประเทศ
3. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการ
4. เพื่อการจัดการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. เพื่อสรางภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
6. เพื่อสงเสริมวิจัย สรางนวัตกรรม พัฒนาองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ
เปเปาาหมาย
หมาย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพเปนสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
ดานบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมทองเที่ยว ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
คคาานินิยยมรมรววมม
คานิยมรวม : “QUALITY” การทํางานของนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย
บริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ ทํางานอยางมีคุณภาพ “QUALITY”
1. Q
=
Quaintness (ความฉลาด รอบรู)
2. U
=
Unity
(ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน)
3. A
=
Active
(ความกระตือรือรน)
4. L
=
Learning
(การเรียนรู)
5. I
=
Innovation (การสรางสรรคนวัตกรรมใหม)
6. T
=
Timing
(การตรงตอเวลา)
7. Y
=
Yes
(การพรอมรับคานิยมรวมกัน)
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อัอัตตลัลักกษณ
ษณ“SMC”
1. ซื่อสัตย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความพอเพียง
เอกลั
เอกลักกษณ
ษณ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพเปนวิทยาลัยทางดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
แผนยุ
การพั
ฒนาอาชี
วศึกษาวศึ(พ.ศ.
แผนยุททธศาสตร
ธศาสตร
การพั
ฒนาอาชี
กษา2556-2661)
(พ.ศ. 2556-2661)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจการทองเที่ยวกรุงเทพ
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 1 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และครูฝกในสถานประกอบการ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีใหเขมแข็ง
กลยุทธที่ 4 พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาสูสากล
ตัวชี้วัด
๑. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
3. ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
4. ระดั บ คุ ณ ภาพในการใช แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ตรฐานสมรรถนะรายวิ ช าสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
5. ระดับคุณภาพในการฝกงาน
6. ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผูเรียนใหเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสังคม
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงจิตสํานึก และเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
กลยุทธที่ 3 สรางภาพลักษณโดยยกนะดับคุณภาพการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาสมรรถนะทางดานภาษาของผูเรียน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00
2. รอยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนอยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
3. รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
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4. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคา
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
5. รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแตคาคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
6. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ผ า นเกณฑ ก ารทดสอบมาตรฐานอาชี พ ของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หรื อ หน อ ยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
8. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาตอภายใน 1 ป
9. รอยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
10. ระดั บ คุ ณภาพในการปลู กฝ งจิ ตสํ า นึ กด า นการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเสริมการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
11. ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
12. ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
13. ระดับคุณภาพดานการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14. ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
15. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชนที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
16. ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน หรือสถานศึกษาหรือผูรับ บริการที่มีตอคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอยางเสมอภาคและเทาเทียม
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียน ลดภาระคาใชจายของผูปกครอง
กลยุทธที่ 2 จัดสรรทุนการศึกษาใหเพียงพอและเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ทั้งทุนใหเปลาและทุนกูยืม
เพื่อการศึกษา
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการเปนผูประกอบการใหม
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ
2. ระดับคุณภาพดานการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
กลยุ ท ธ ที่ 1 กํ า หนดภารกิ จ ที่ ชั ด เจนภายใต ก ฎหมายระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่ ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
สภาพปจจุบัน
กลยุ ท ธ ที่ 2 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให เ ป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล โดยยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาเครื่องมือในการกํากับตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
กลยุทธที่ 5 พัฒนาการจัดการฐานขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธที่ 6 สงเสริม สนับสนุน และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวนในสังคมรวมรับผิดชอบคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 7 พัฒนาคุณภาพของแหลงเรียนรู
กลยุทธที่ 8 สงเสริมใหมีการวิเคราะหและจัดทําแผนในการบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ
2. ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
4. ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
5. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูล สารสนเทศของสถานศึกษา
6. ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
7. ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
8. ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอม และภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคารสถานที่
หองเรียน หองปฏิบัติงาน โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
9. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
10. ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
11. ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
12. ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555
ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเขมแข็งเครือขายและสงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพโดยเชื่อมโยงความรวมมือทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
กลยุทธที่ 2 สงเสริม สนับสนุนเครือขายในการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง รวมทั้งการบูรณาการ การทํางานรวมกัน
กลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุนเครือขายการศึกษาทั้งในประเทศและหรือตางประเทศ
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขายทั้งในและตางประเทศ และ หรือ
ตางประเทศ
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริหารวิชาการและวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
กลยุทธที่ 1 สงเสริมผูเรียนใหมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัยที่เปนประโยชน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

กลยุทธที่ 2 สงเสริมครูใหจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งายวิจัยที่เปนประโยชน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดการประกวดและจัดแสดงงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
2. ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานการอาชี
มาตรฐานการอาชีววศึศึกกษา
ษา พ.ศ.
พ.ศ. 2555
255๙
มาตรฐานที่ 1 ดานผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หนวยงาน ชุมชน ที่มีตอคุณภาพของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 1.3 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
ตัวบงชี้ที่ 1.5 รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ตั้งแตคาคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบงชี้ที่ 1.6 รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑจากการทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ
หนวยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเขา
ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมาที่ไดงานทําในสถาน
ประกอบการ หนวยงาน ประกอบอาชีพอิสระ
มาตรฐานที่ 2 ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใชและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบงชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝกงาน
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริหารการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคระกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

ตัวบงชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดลอมและภูมิทัศนของสถานศึกษา และการใชอาคาร
สถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ
ตัวบงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และคอมพิวเตอร
ตัวบงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 3.11 ระดั บ คุ ณ ภาพในการระดมทรั พ ยากรในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ เครื อ ข า ยทั้ ง ในประเทศ
และตางประเทศ
ตัวบ งชี้ ที่ 3.12 ระดั บคุ ณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ เครือขายทั้งในประเทศและ
หรือตางประเทศ
มาตรฐานที่ 4 ดานบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาชีพและวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 5 ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรคหรืองานวิจัยของครู
มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 4 ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบงชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานปรัชญาของเศรษฐกิจ
มาตรฐานที่ 7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการดําเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.255๙

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

ทําเนียบผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ – สกุล
นายสุทธิชา ธราธร
นายชัยวัฒน บุญศิวนนท
นายโสภน กันภัย
นางทัศนียา รัตนเศรษฐ
นายชัยฤทธิ์ แสงสวาง
นางพรเพ็ชร พรรวงค

ดํารงตําแหนง
2536 - 2544
2544 - 2546
2546 - 2549
2550 - 2550
2551 - 2557
2557 - ปจจุบัน

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ
ผูอํานวยการ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

นางพรเพ็ชร พรรณวงศ
ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

นางจันทิมา สัตยาภรณ์
รองฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

นายพีรวิชญ์ มีสจั จานนท์
นางฐิรนันท์ มณีรัตน์
นายสุชาติ วิชาช่วย
รองฝ่ ายวิชาการ
รองแผนงานและความร่ วมมือ รองฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

แผนภูมิการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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