ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 2 ตาบลบางตาหงาย
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รวม 40 ไร่
ปั จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย ได้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนโดยใช้ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557 หลักสูตรระยะ
สั้น และหลักสูตรทวิภาคี มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 881 คน ( ปวช.,ปวส. และ ทวิศึกษา) มีครู (ข้าราชการ
พนักงานราชการ และครูพิเศษสอน) จานวน 26 คน บุคลากรทางการศึกษา (ผู้บริหาร เจ้าหน้า) จานวน
11 คน และลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ) จานวน 6 คน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
2. ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
3. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ผลการด าเนิ น การประเมิ น ตนเอง วิ ท ยาลั ย การอาชี พบรรพตพิ สั ย ได้ ด าเนิ น การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และสรุปรายงานการประเมินตนเองดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ คือ
มีผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คิดเป็นร้อยละ 68.19 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกเป็นผู้ประกอบการ รู้จักนาแผนธุรกิจที่ได้จัดทาขึ้น
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด นครสวรรค์ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว สรุปคุณภาพในระดับ ดี
ผู้เรียนมีผลงานด้านด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย โดยได้จัดส่ง เข้าร่วม
แข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โดยส่งเข้าแข่งขันตามศักยภาพของสถานศึกษา ในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชี พบรรพตพิสัย ได้ดาเนินการตามนโยบาย โดยให้
นักเรียน นักศึกษาได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติ ด้า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) สถาบั นทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติ (องค์ การมหาชน) (สทศ.)
นักเรียน นักศึกษา มีคะแนนคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 69.71 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึ กษา มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้ติดตามภาวะผู้มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ประกอบอาชีพ อิ ส ระหรือ ศึ กษาต่อ ผลการติด ตามผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.05 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ผลสรุปออกมาเป็นดังนี้ คือ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 68.19
ซึ่งทางวิทยาลั ย การอาชีพบรรพตพิ สั ย ได้มีการแก้ปั ญหาผู้ เรียนออกกลางคั น โดยดาเนินการ
โครงการเยี่ ย มบ้ านนั กเรี ยน นั กศึกษา พบผู้ปกครอง มีระบบติดตามผู้เรียน และจากการติดตามผู้ ส าเร็จ
การศึกษา สรุปคุณภาพในระดับ ดี
ผู้เรี ย นมีส มรรถนะในการเป็ น ผู้ ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ วิทยาลัยการอาชีพ
บรรพตพิสัย ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกเป็นผู้ประกอบการ รู้จักนา
แผนธุรกิจที่ได้จัดทาขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว สรุปคุณภาพในระดับ ดี
ผู้เรียนมีผลงานด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ งานวิจัย โดยได้จัดส่งแข่งขันใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง
การแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ โดยส่งเข้าแข่งขันตามศักยภาพของสถานศึกษา ในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดาเนินการตามนโยบาย โดยให้
นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชัพ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ผลปรากฏว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับ ชาติ ด้านอาชี ว ศึกษา (V-NET) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
นักเรียน นักศึกษา มีคะแนนคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 69.71 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และได้ติดตามภาวะผู้มีงานทาในสถาน
ประกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ประกอบอาชีพ อิ ส ระหรือ ศึ ก ษาต่อ ผลการติด ตามผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.05 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
การบริการชุมชนและจิตอาสา ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ สามารถ
นาไปบูรณาการในการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุป
คุณภาพในระดับ ดีเลิศ
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1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ สถานศึกษายังจัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนดี และมีความสุข" ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค และรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมการประกวด
แข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ เเละผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ เเละกับหน่วยงานอื่นๆ ทาให้ผู้เรียนได้แสดงออก และพัฒนาศักยภาพของตนเอง สรุป
คุณภาพในระดับ ดี
1.3.3 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้กาหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ฝึกจากการปฏิบัติจริง ซึ่งกาหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาต้องผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจานวน
นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 123 คน และมีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 72 คนรวมทั้งสิ้นจานวน จานวน 195 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
1.3.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) นักเรียน นักศึกษา มีคะแนนคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 69.71 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
1.3.5 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิ สัย มีผู้สาเร็จการศึ กษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) และได้ ติ ด ตามภาวะผู้ มี ง านท าในสถาน
ประกอบการ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ ศึ ก ษาต่ อ จากเว็ บ ไซต์
https://backend.vcop.go.th/jobvec/dashboard ผลการติ ด ตามผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
62.05 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
1.3.6 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ สามารถนาไปบูรณาการใน
การบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาล
ปี ใ หม่ - ชุ ม ชน ได้ แ ก่ โครงการอ าเภอยิ้ ม มี ก ารสอนอาชี พ โดยใช้ น วั ต กรรมใหม่ ๆ เข้ า ไปเสริ ม ให้ แ ก่
ผู้รับบริการ ทาให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการสื่อสาร การทางานเป็นทีม และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม
ชุมชนได้รับการยอมรับ และชื่นชมจากทุกชุมชน และทุกหน่วยงานที่ร่วมบริการ สรุปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
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มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบปฏิบัติ
ครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ทุกคนได้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนได้รับ
การพัฒนาและได้รับการอบรม มีการจัดทาและปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทาวิจัยในชั้นเรียน มี
การจัดทาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรื อปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 60 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.1.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการกาหนดแนวทางการวั ดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลาย โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอด
เยี่ยม
2.1.4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ครูทุกคนได้การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
น าไปใช้ใ นการจั ดการเรี ย นการสอนเกิดประสิ ท ธิภ าพต่อ ผู้ เรียน สามารถนาความรู้ไ ปประยุกต์ ใช้ในการ
ประดิษฐ์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิ ศการ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
2.2.1 การจัดการเรียนการสอน
ครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน ครูผู้สอน
ทุกคนมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้ น ผู้เรี ย นเป็ นส าคัญอย่ างน้ อย 1 รายวิช า และจัดทาโครงการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
2.2.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครู วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย ทุ ก คนมี ก ารจั ด ท าข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย นเป็ น รายบุ ค คล
ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น ปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครู ผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการเรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
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2.2.3 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วิท ยาลั ย การอาชี พบรรพตพิสั ย มีห้ อ งเรี ยน ห้ อ งปฏิ บั ติก ารที่ มี ระบบอิ น เตอร์เ น็ ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จานวน 20 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 64.52 มีประสิทธิภาพสูงพอต่อ
ความต้องการของผู้สอน และผู้เรียน สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
2.3.1 การพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ
ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตามแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี และนาความรู้ที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาทาผลงาน เช่น ปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และการ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และมีการนาผลงานเผยแพร่ โดยผลสัมฤทธิ์ภาพรวมผ่านเกณฑ์มากว่าร้อยละ 80
สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2.3.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
2.3.3 การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
วิทยาลั ย การอาชีพ บรรพตพิ สั ยมี การระบบข้อ มูล พื้ นฐานที่ จ าเป็ นในการบริห ารจั ด
การศึกษา สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.3.4 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งจานวนครู
นิเทศมีเพียงพอในการดูและติดตามนักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพ เมื่อนักศึกษาเรียนจบทางสถานประกอบการยินดี
รับ เข้าทางานเลยจึ งทาให้ มีองค์กร หน่ว ยงานภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ การยอมรับและยกย่องการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของทางวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.3.5 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดให้มีโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการอาชีวศึกษา
มีโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และมีครู
ผู้เชี่ยวชาญในการอบรมให้ความรู้โดยนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียน การสอน จนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.3.6 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม
วิทยาลั ย การอาชีพบรรพตพิสั ยมีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์ และอาคารอื่นๆ และมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 64.52 ของจานวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ซึ่งมีเพียงพอต่อความต้องการ
และมีหน่วยงานภายนอกมาขอใช้บริการอาคารสถานที่อีกด้วย สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.3.7 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เช่น ปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพในการใช้งาน จัดทารางระบายน้าป้องกันน้าท่วมระบายไม่ทัน ขยาย
เขตระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเพิ่มขึ้น บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา
ติดต่องานหรือใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการใช้งาน สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
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2.3.8 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีแหล่งการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
จานวน 1 อาคาร สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.3.9 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีการใช้งานด้านสารสนเทศ โดยมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ต้น ทางอยู่ ที่ ป ระมาณ 100 Mbps และยั ง ได้ มี การกระจายสั ญญาณอิน เตอร์ เ น็ต แบบสายและไร้ ส ายให้
ครอบคลุมพื้นที่ภายในวิทยาลัย สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
2.3.10 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย มี ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ร ะบบอิ น เตอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพสูงพอต่อความต้องการของผู้สอน และผู้เรียน ระดับ
คุณภาพในระดับ ดี
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
2.4.1 การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีจานวนครูนิเทศเพียงพอในการดูและติดตามนักศึกษา
ที่ออกฝึกอาชีพเมื่อนักศึกษาเรียนจบทางสถานประกอบการยินดีรับเข้าทางานเลยจึงทาให้มีองค์กร หน่วยงาน
ภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและยกย่องการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของทางวิทยาลัย
การอาชีพบรรพตพิสัย สรุปคุณภาพในระดับ ดีมาก
2.4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีโครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการอาชีวศึกษา มี
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และมีครู
ผู้เชี่ยวชาญในการอบรมให้ความรู้โดยนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียน การสอน จนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ สามารถนาไปบูรณาการใน
การบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2.4.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีการใช้งานด้านสารสนเทศ โดยมีสัญญาณอิน เตอร์เน็ต
ต้น ทางอยู่ ที่ ป ระมาณ 100 Mbps และยั ง ได้ มี การกระจายสั ญญาณอิน เตอร์ เ น็ต แบบสายและไร้ ส ายให้
ครอบคลุมพื้นที่ภายในวิทยาลัย สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
2.5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วิท ยาลั ย การอาชี พบรรพตพิสั ย มีห้ อ งเรี ยน ห้ อ งปฏิ บั ติก ารที่ มี ระบบอิ น เตอร์เ น็ ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพสูงพอต่อความต้องการของผู้สอน และผู้เรียน ระดับ
คุณภาพในระดับ ดี
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มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
3.1.1 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตามแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) โดยผลสัมฤทธิ์ภาพรวมผ่านเกณฑ์มากว่าร้อยละ 80 สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
3.2.2 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สรุปคุณภาพใน
ระดับ ยอดเยี่ยม
3.3.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
มีการระบบข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้มีระบบสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ สรุป
คุณภาพในระดับ ดี
3.3.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
มี โ ครงการระดมทรั พ ยากรเพื่ อ จั ด การอาชี ว ศึ ก ษา มี โ ครงการพั ฒ นาสมรรถนะครู
อาชีวศึกษาในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และมีครูผู้เชี่ยวชาญในการอบรมให้ความรู้
โดยนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียน การสอน จนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปคุณภาพในระดับ ดี
3.3.5 การบริการชุมชนและจิตอาสา
ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ สามารถนาไปบูรณาการใน
การบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปคุณภาพในระดับ ดี
3.2. ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
3.2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ให้ทาสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมโดยบูร ณาการเข้ากับวิชาโครงการ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่ว มการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด 5 ผลงานได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คน
รุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2 ผลงาน ซึ่งจากเข้าร่วมการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล สรุปคุณภาพในระดับ
ปานกลาง
3.2.2 การจัดการเรียนการสอน
ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ครบทุกรายวิชาที่สอน มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน โดยมีผลสัมฤทธิ์
ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 1
1. จุดเด่น
ด้านความรู้
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีความรู้ความสามารถตรง
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
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ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย สามารถน าความรู้
ความสามารถจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จนได้รับ
รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่ดี มีการบริ หารจั ดการการทางานภายใต้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย จนได้รับรางวัล
ชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ ชาติ
2. จุดที่ควรพัฒนา
ด้านความรู้
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพในระดับ จังหวัด ภาค ชาติ จานวนน้อย
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย การน าความรู้
ความสามารถจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จนให้ได้รับ
รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จานวนน้อย
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นั กเรี ย น นั กศึ กษาผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาจากวิท ยาลั ยการอาชี พบรรพตพิ สั ย ไม่ ผ่ า นการประเมิ น
กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจานวนมาก
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด้านความรู้
1. ดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา และฝึกทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. ดาเนินโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่นักเรียน นักศึกษาได้รับผลการเรียนต่า
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ประดิษฐ์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แก่ ครู นักเรียน นักศึกษา
2. มุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. จัดทากลยุทธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
สถานศึกษา และกาหนดโครงการไว้ในแผน ปฏิบัติการประจาปี
มำตรฐำนที่ 2
1. จุดเด่น
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ด้านการบริหารจัดการ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ดาเนินการให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ดาเนินการให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. จุดที่ควรพัฒนา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา เพิ่มเติม
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จัดทาแผนการสอนฐานสมรรถนะ ให้ครบทุกรายวิชา
ด้านการบริหารจัดการ
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอน ตามสาขาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ดาเนิ นการจัดทาโครงการพัฒ นาหลั กสูตรฐานสมรรถนะให้ บุคลากร ของวิทยาลั ยการอาชีพ
บรรพตพิสัย อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. ดาเนินการบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ในสถานศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ
1. ดาเนินการให้ภาคส่วนจากภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1. ดาเนินการให้มีการระดมทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นโดยการลงนามความ
ร่วมมือ
มำตรฐำนที่ 3
1. จุดเด่น
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาตนเองและวิ ช าชี พ ตรงตามสาขาวิ ช า
ตลอดจนบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลั ยการอาชีพมีความพยายามในการดาเนินการวิ จัยเพื่อ
พัฒนา และจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. จุดที่ควรพัฒนา
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ดาเนินการให้ภาคส่วนจากภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา มากขึ้นกว่าเดิม
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ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา และจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2. การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดาเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยนากระบวนการ PDCA เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา จัดให้มีโครงการต่างๆ บรรจุไ ว้ในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องและดาเนินงานให้
เป็ น ไปตามแผนที่จั ดไว้ มีการจั ดทาความร่ว มมือกับสถานประกอบการที่ส่ งนักเรียน นัก ศึกษาเข้าไปฝึ ก
ประสบการณ์ มีการจัดครูผู้สอนไปนิเทศ ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้ดาเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้จัดการศึกษาตามแผนงานที่ได้จัดทาไว้ มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
มีการวางแผนงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจในงาน
นั้นๆ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการ
กากับ ติดตาม นิเทศงานอย่างสม่าเสมอ
4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
Best Practice วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้แก่ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้
กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยสถานศึกษาจัดต้องจัดให้ มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจะต้องมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษาจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาสามารถ
จั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษา เป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นผลิตและ
พัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และมุ่งพัฒนาให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ ในระหว่างที่ศึกษาและหลังจากสาเร็จการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบปกติ และแบบคู่ขนาน (ทวิศึกษา) ร่วมกับโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาคม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

11
ตามความต้องการของชุมชน สังคม การสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม และการสอนหลั กสูตรเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวทางที่กาหนด มุ่ง
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็น
พื้นฐานสาคัญควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ให้ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพที่สามารถพึ่งตนเอง
และช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้
4.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาเพื่อให้มีทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อต่อยอดในการประกอบ
อาชีพเสริม และอาชีพหลักได้
2. เพื่อสร้างคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรที่กาหนด
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้แก่ผู้เรียน ชุมชน
และสังคม
5. เพื่ อ มุ่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
4.3 กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีกลไกในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในแก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานได้กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
รูปแบบ ดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการศึกษา
ความต้องการของผู้เรียนในการจัดเรียนการสอนของ
สถานศึกษา

จัดการเรียนการสอน
หลากหลายรูปแบบ

กรอบแนวคิดในการพัฒนา
4.4 วิธีการดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. วิทยาลั ย ฯ ได้จั ดประชุ มชี้แ จง สร้ างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักให้ แก่ คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ และจัด
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
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2. แต่ง ตั้งคณะกรรมการจั ด ทาแผนพัฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่มุ่ งคุณ ภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตามพันธกิจและ กล
ยุทธ์ที่กาหนด โดยแต่ละกลยุทธ์มีการกาหนดเป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ที่สามารถ นาไปสู่การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการดาเนินการ
4. ด าเนิ น การตามแผนงาน โครงการที่ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก าร โดยมอบหมายให้ ร อง
ผู้อานวยการแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนงาน และฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กากับ นิเทศ ติดตาม และรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
5. นาผลที่ได้จากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา และนาไปเป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในครั้งต่อไป
4.5 ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาตามกรอบ
แนวทางปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กาหนดไว้ใน ผลการดาเนินงานปรากฏผล ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้สถานศึกษาได้รับ
การยอมรับจากสังคม ชุมชน โดยการจัดส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
3. มีการจัดหาและคัดเลือกสถานประกอบการสาหรับเป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกทักษะประสบการณ์
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนใน
การฝึกงาน และสร้างเจตคติที่ต่อวิชาชีพของตนเองในโลกของการทางานจริง
4. สถานศึกษามีการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน ในเขตพื้นที่บริการและเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการ
แนะแนวนั กศึก ษาเข้ าศึก ษาต่ อในสายอาชีพ เป็น การสร้า งภาพลั กษณ์ที่ดี ต่อการจัด การอาชีว ศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย สร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ
5. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถนาความรู้ ทักษะ มา
บูรณาการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดส่งผลงาน เข้าประกวด
แข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ พร้ อมทั้งนาผลงานไปจัดแสดงในงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสได้เข้ามาศึกษาเพื่อให้มีทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพเสริม
และอาชีพหลักได้
2. สร้างคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรที่กาหนด
3. เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้
4. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยให้แก่ผู้เรียน ชุมชน และสังคม
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5. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกั บความ
ต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถำนศึกษำ
ที่อยู่
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 99 หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
โทรศัพท์ 056-009536 โทรสำร 056-244072
E-mail bice.ac.th@hotmail.com Website www.bice.ac.th
ประวัติสถำนศึกษำ
1. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
๑. ที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตาบล
บางตาหงาย อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 40 ไร่ ทิศเหนือจรด องค์การบริหารส่วนตาบล
บางตาหงาย ทิศใต้จรดถนนทางเข้าโรงเรียนบึงราษฎร์ ทิศตะวันออกจรดโรงเรียน บึงราษฎร์ ทิศตะวันตกจรด
ถนนบรรพตพิสัย – นครสวรรค์
อาเภอบรรพตพิ สั ย เป็ น หนึ่ ง ใน 15 อ าเภอ ของจั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น อาเภอที่ อ ยู่ ท างทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ 40 กิโลเมตร
อาณาเขต อาเภอบรรพตพิสัยมีอาณาเขตติดต่ออาเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดต่อ อาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร
ทิศใต้
มีอาณาเขตติดต่อ อาเภอเก้าเลี้ยว และอาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์
ทิศตะวันออก
มีอาณาเขตติดต่อ อาเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก
มีอาณาเขตติดต่อ อาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 056-009536
โทรสาร 056-244072
Website : www.bice.ac.th E – mail : bice.ac.th@hotmail.com
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดการศึกษา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- หลักสูตรระยะสั้น
- หลักสูตรทวิภาคี
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สภำพชุมชน
ภูมิประเทศ
อาเภอบรรพตพิสัย เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทาการเกษตร มีแม่น้าปิงไหลผ่าน ๗ ตาบล จาก
๑๓ ตาบล ตาบลที่ไหลผ่านคือ ตาบลตาขีด ตาบลบ้านแดน ตาบลตาสัง ตาบลท่างิ้ว ตาบลเจริญผล ตาบลบาง
ตาหงาย และตาบลหูกวาง รวมระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร มีภูเขาเรียกว่า เขาหน่อ เขาแก้ว เป็นหินปูน และหิน
อ่อน อยู่ในพื้นที่ตาบลบ้านแดน
ภูมิอากาศ
ภูมิอากาศอาเภอบรรพตพิสัย มีลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (AW) คือ ค่อนข้างร้อน
และแห้งแล้ง ซึ่งมีปริมาณค่า ดังต่อไปนี้
- อุณหภูมิ ต่าสุด ๑๘ องศาเซลเซียส สูงสุด ๔๐ องศาเซลเซียส
- ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีของจังหวัดนครสวรรค์มีค่าต่ากว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
ของภาคกลาง สาหรับอาเภอบรรพตพิสัย มีปริมาณฝนตกในระดับปานกลาง ของจังหวัดนครสวรรค์
- ลม ทิศทาง และความเร็วลมจะเป็นตัวการในการนาฝน และการแพร่กระจายของฝุ่นละออง
ทิศทางของกระแสลมหลักมีอยู่ ๓ ทิศทาง ได้แก่ ลมฝ่ายใต้จะพัดอยู่ในช่วงเดือน มกภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน
ลมฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม และลม ฝ่ายตะวันออกจะพัดอยู่
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน
สภำพเศรษฐกิจ
ประชาชนอาเภอบรรพตพิสัย ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพทางเกษตร อีกร้อยละ ๑๐ ประกอบอาชีพ
ค้าขาย รับจ้าง และอื่น ๆ
แหล่งท่องเที่ยว อาเภอบรรพตพิสัย มีแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ดังนี้
- เมืองธัญบุรี หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดงแม่นางเมือง” ตั้งอยู่หมู่ ๑๐ ตาบลตาสัง ซึ่งอยู่ห่างจาก
ตัวอาเภอบรรพตพิสัย ไปทางทิศเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร สภาพเป็นเมืองโบราณปรักหักพังสันนิษฐานว่า
สร้างก่อนสมัยสุโขทัย
- เขาหน่อ เป็นสภาพเขาหินปูน มีลักษณะเขาสวยงาม ยอดเขาสูงประมาณ ๒๕๒ เมตร บนยอดเขา
มีมณฑปสร้างด้วยศิลาแลง ภายในบรรจุพระพุทธบาทจาลอง
- เขานางพันธุรัตน์ อยู่ติดกับเขาหน่อ บนยอดเขามีแท่นเป็นลานกว้างใหญ่ตามธรรมชาติเรียกว่า
“แท่ น นางพั น ธุ รั ต น์ ”และยั ง มี ถ้ าพระพุ ท ธไสยาสน์ หรื อ ถ้าพระนอน พระบาทสมเด็ จ พระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวรั ชกาลที่ ๕ เคยเสด็จมาที่ถ้านี้ และได้พระราชทานปิ่น โต เถาใหญ่ ๑ เถา ตะเกียง ๑ ดวง และ
เครื่องหมายยุทธการ ซึ่งสิ่งของพระราชทานดังกล่าวยังเก็บรักษาไว้
- เขาแก้ว ภายในมีถ้าหลายถ้าใหญ่เล็ก แตกต่างกันไป ซึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงค้างคาวนับล้านตัว ซึ่ง
ใกล้ค่าของทุกวันฝูงค้างคาวจะบินออกจากถ้าไปหากินเป็นทางยาวเหยียด ซึ่งเป็นภาพที่มหัศจรรย์สวยงามมาก
- ถ้าเพชร เป็นถ้าอยู่ใกล้เขาหน่อ มีความสวยงามด้วยหินงอก หินย้อย เมื่อกระทบกับแสงจะเป็น
ประกายวูบวาบ
- ถ้าปลา เป็นถ้าอยู่กลางเขาหน่อ ข้างในถ้ามีน้าใสสะอาด สามารถมองเห็ นตัว ปลา ที่อาศัยอยู่
ภายในถ้าได้ชัดเจน
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สภำพสังคม
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับดิน สภาพของดินอาเภอบรรพตพิสัย มีความสมบูรณ์ในระดับปานกลาง ใช้
พื้นที่ในการทานาพืชไร่ และทาสวนผลไม้
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับน้า แหล่งน้าของอาเภอบรรพตพิสัย ได้จากแม่น้าปิง แหล่งน้าบาดาลและ
แหล่งน้าชลประทานขนาดกลาง และขนาดเล็ก
2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ประชาชนอาเภอบรรพตพิสัย ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพทางเกษตร อีกร้อยละ ๑๐ ประกอบ
อาชีพค้าขาย รับจ้าง และอื่น ๆ
3. สภาพแวดล้อมทางสังคม
สภาพแวดล้ อมโดยทั่ ว ไปของอ าเภอบรรพตพิ สั ย เป็ นสั งคมเกษตรกรรม ประชาชนส่ ว นใหญ่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรใช้ภาษาไทยภาคกลาง มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เหมือนคน
ไทยภาคกลางทั่วไป
2.2 แผนภูมิกำรบริหำรของสถำนศึกษำ
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2.3 ข้อมูลของสถำนศึกษำ
ข้อมูลผู้เรียน
ระดับชั้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม ปวช.

ปกติ
254
163
130
547

ทวิภำคี
0
0
0
0

ทวิศึกษำ
24
0
0
24

รวม
278
163
130
571

ระดับชั้น
ปกติ
ทวิภำคี
รวม
ปวส.1
0
77
77
ปวส.2
0
233
233
รวม ปวส.
0
310
310
ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ระดับชั้น
แรกเข้ำ
สำเร็จกำรศึกษำ
คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3
199
100
50.25
ปวส.2
110
95
86.36
รวม
309
195
63.11
ข้อมูลผู้สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้น
แรกเข้ำ
สำเร็จกำรศึกษำ
คิดเป็นร้อยละ
ปวช.3
188
111
59.04
ปวส.2
73
67
91.78
รวม
261
178
68.20
ข้อมูลบุคลำกร
ประเภท
ทั้งหมด
มีใบประกอบ
สอนตรง
(คน)
วิชำชีพ(คน)
สำขำ(คน)
ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อานวยการ/ รอง
3
3
ผู้อานวยการ/ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/ ผู้ที่ได้รับ
10
10
10
การรับรอง
ข้าราชการพลเรือน
0
พนักงานราชการครู
7
7
0
พนักงานราชการ(อื่น)
0
ครูพิเศษสอน
11
9
0
เจ้าหน้าที่
9
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/
9
พนักงานขับรถ/ ฯ)
รวม ครู
28
26
10
รวมทั้งสิ้น
49
26
10
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ข้อมูลหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ประเภทวิชำ
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
ศิลปกรรม
คหกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลอำคำรสถำนที่
ประเภทอำคำร
อาคารเรียน
อาคารปฏิบัติการ
อาคารวิทยบริการ
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูลงบประมำณ
ประเภทงบประมำณ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ระดับ ปวช.
(สำขำวิชำ)
3
2
0
0
0
0
0
0
0

ระดับ ปวส.
(สำขำวิชำ)
3
2
0
0
0
0
0
0
0

รวม
(สำขำวิชำ)
6
4
0
0
0
0
0
0
0

5

5

10

2.4 ปรัชญำ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถำนศึกษำ
ปรัชญำ
คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมทักษะ ล้าเลิศวิชา ใช้เวลาให้เกิดคุณ
อัตลักษณ์
จิตอาสา มุ่งพัฒนาชุมชน
เอกลักษณ์
บริการเด่น เน้นวิชาชีพ

จำนวน(หลัง)
1
2
1
2
3
9
จำนวน(บำท)
1831840.00
334000.00
6120685.00
1425000.00
1785200.00
11496725.00
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2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
“นาหลักธรรมสู่การปฏิบัติ ยกระดับวิชาชีพมาตรฐานสากล พัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยื่น”
พันธกิจ
พัน ธกิ จ ที่ 1 ผลิ ต และพัฒ นาก าลั งคนด้า นวิ ช าชี พ ทั้ งในระบบ นอกระบบและทวิ ภ าคี ให้ มี ความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพมีคุณภาพ และมาตรฐาน ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ
พันธกิจที่ 2 บริหารงานและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากาหนด
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการทาวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการประกอบวิชาชีพและ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
พันธกิจที่ 4 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน และสังคม
เป้ำประสงค์
1 สร้ า งเจตคติที่ ดีต่อ การเรี ย นสายอาชีพ มุ่งพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เ รีย นให้ มีค วามรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
2 ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ต รงกั บ ความต้ องการของสถาน
ประกอบการ
3 สถานศึกษามีเครือข่ายในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4 สถานศึกษามีการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5 ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะด้านทักษะตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สถานศึกษากาหนด
และมาตรฐานอาชีพ
6 เป้าประสงค์ สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
7 สถานศึกษามีการจัดประเมินมาตรฐานอาชีพร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
8 เป้าประสงค์ มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9 ส่งเสริ มสนับ สนุ นให้ มีการนาแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
10 พัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ในการวิจัย พัฒนาสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
11 พัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชน
12 มุ่งเน้ น พัฒ นาผู้ เรีย นให้ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
13 ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ และมีงานทาภายหลังสาเร็จการศึกษา
14 มุ่ ง พั ฒ นาผลงานและประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น ให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ และรองรั บ การเป็ น
สถานศึกษาต้นแบบ
15 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาให้แก่ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา สาหรับเป็นทางเลือก
ในการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
16 ขยายการจัดการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในชุมชนและ
สังคม
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ยุทธศำสตร์
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1
1. เพิ่มปริมาณผู้เรียน
2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พันธกิจที่ 2
1. จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติและการประเมินผลตามสภาพจริง
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ
3. จัดประเมินมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขาวิชาโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
4. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสาหรับนักเรียน นักศึกษา
5. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิจัย พัฒนาสร้างนวัต กรรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
2. สร้างความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีสู่ชุมชน
พันธกิจที่ 4
1. จัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
2. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานของหน่วยงานอาชีวศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนทวิศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยม
4. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน
2.6 เกียรติประวัติของสถำนศึกษำ
รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
รำยกำร
รำงวัล
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
รองชนะเลิศ
สถานศึกษาขนาดเล็ก (อวท.)
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
ชนะเลิศ
สถานศึกษาขนาดเล็ก (อวท.)
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
รางวัลอื่น ๆ
สถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา
รางวัลอื่น ๆ
ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยคอมพิวเตอร์

ระดับ
ชาติ
ภาค
ชาติ
ชาติ

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
คุรุสภา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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รำงวัลและผลงำนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
รำยกำร
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
สถานศึกษาขนาดเล็ก (อวท.)
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
สถานศึกษาขนาดเล็ก (อวท.)

รำงวัล
รองชนะเลิศ

ระดับ
ชาติ

ชนะเลิศ

ภาค

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายณัฐพล นันทิ
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย “อุปกรณ์ช่วยจับยึดบันได”
นายณัฐพล นันทิ
เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจาปี 2560
นายเมธี เสาร์แก้ว
ครูที่ปรึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระนาดเอกไม้
แข็ง ระดับชาติ ครั้ง ที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560
นายเริงชัย ทามาหมั่น
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประประเภทที่ 11
สิ่งประดิษฐ์กาหนดโจทย์กลุ่มที่ 11.1 ด้าน
ยานพาหนะไฟฟ้า “รถสามล้อไฟฟ้าแบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน”
นายคมสัน พึ่งพรหม
ครูที่ปรึกษา องค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2560
นายคมสัน จันทมาส
ครูที่ปรึกษา สิ่งประดิษฐ์ประประเภทที่ 11 ด้าน
ยานพาหนะไฟฟ้า “รถสามล้อไฟฟ้าแบบเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน”การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นายคมสัน พึ่งพรหม
ครูที่ปรึกษา ทักษะวิชาชีพ ทักษะงานฝึกฝีมือ

รำงวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

ชนะเลิศ

ชาติ

รองชนะเลิศ

ภาค

รองชนะเลิศ

ชาติ

รองชนะเลิศ

ภาค

รองชนะเลิศ

ภาค

ให้โดย
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
คุรุสภา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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รำงวัลและผลงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายสมหมาย โพธิ์อ่อน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
นายสุเมธ ทองสุขดี
ดาเนินการจัดกิจกรรม องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันทนา ทองอ่อน
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมดีเด่น สถานศึกษาขนาด
เล็ก
นายปริวัตร บุญรอด
ครูที่ปรึกษา ดีเด่น สนับสนุนด้านการดาเนินกิจกรรม

รำงวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ชาติ

ให้โดย
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

นายสมหมาย โพธิ์อ่อน
การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา งานวันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
นางชุมพร เลิศนอก
การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา งานวันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันทนา ทองอ่อน
การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา งานวันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
นายคมสัน พึ่งพรหม
สุดยอดครูดีศรีอาชีวะ ประเภท ครูดีศรีอาชีวะ งานวัน
ครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
นายณัฐพล นันทิ
สุดยอดครูดีศรีอาชีวะ ประเภท ครูดีศรีอาชีวะ งานวัน
ครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
นายเมธี เสาร์แก้ว
ครูผู้สอนดีเด่นสรีอาชีวะ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น งาน
วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร (ต่อ)
นายคมสัน จันทมาส
ครูผู้สอนดีเด่นศรีอาชีวะ ประเภทครูผู้สอนดีเด่น งาน
วันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
นางสาวประนอม เบิกบาน
ครูส่งเสริมและขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานวันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
นายปริวัตร บุญรอด
ครูส่งเสริมและขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งานวันครู 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
นายณัฐพล นันทิ
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา2561

รำงวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
จังหวัด

ให้โดย
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รางวัลอื่น ๆ

จังหวัด

อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2560
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นายกิตตินันต์ เกษชนก
เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ประจาปี 2560 เรื่องเครื่องดานากล้าถาด
นายณัฐวุฒิ จันทรเดช
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระนาดเอกไม้แข็ง ระดับชาติ ครั้ง ที่
27 ประจาปีการศึกษา 2560
นายสรรฐกฤษ วงษ์ศา
ทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้ง
ที่ 29 ประจาปีการศึกษา 2560
นางสาวสุนิสา ดารงค์
การประกวดขับร้องเพลงสากล หญิง การแข่งขันทักษะ
พื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้ง ที่ 29 ประจาปีการศึกษา
2560
นายณัฐวุฒิ สังกะสี
สิ่งประดิษฐ์กาหนดโจทย์กลุ่มที่ 11.1 ด้านยานพาหนะไฟฟ้า
“รถสามล้อไฟฟ้าแบบเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้า
หมุนเวียน”การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
นางสาวอรวรรณ บุญมาก
เป็นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับชาติ ครั้ง ที่ 27 ประจาปีการศึกษา 2560

รำงวัล
รางวัล
อื่น ๆ

ระดับ
ชาติ

ให้โดย
จากคุรุสภา

ชนะเลิศ

ชาติ

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รอง
ชนะเลิศ

ภาค

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รางวัล
อื่น ๆ

ชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร (ต่อ)
นายธนาธิป ฉ่าเสนาะ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมชุดชาย) การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12
นายธนาธิป ฉ่าเสนาะ
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมเดี่ยวชาย) การแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12
ประจาปี 2560
นายคมสันต์ โตหรั่ง
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560
นายแมน คงสิบ
มวยสากล สมัครเล่น (ชาย) รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท การแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 12

รำงวัล ระดับ
ชนะเลิศ ชาติ
รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

รอง
ชนะเลิศ

ชาติ

ชนะเลิศ

ภาค

ให้โดย
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รำงวัลและผลงำนของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ-สกุล/รำยกำร
นางสาวอรวรรณ บุญมาก
นักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน
นายณัฐวุฒิ จันทรเดช
การแข่งขันดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว ระนาดเอก
นายณัฐวุฒิ จันทรเดช
การประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว ระนาดเอก
นางสาวจันทรัตน์ โสภา
สุดยอนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา2561
นายณัฐพล ว่องวิการ
สุดยอนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา2561
นายณัฐวุฒิ เทียมทัน
สุดยอนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา2561
นายณัฐพล บริบูรณ์
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้าหนักไม่เกิน
56 กก.
นายพันธวงศ์ อาทิตย์
เซปักตะกร้อ ประเภททีม ชุดชาย

รำงวัล
รางวัลอื่น ๆ

ระดับ
ชาติ

ให้โดย
กระทรวงศึกษาธิการ

ชนะเลิศ

ภาค

รางวัลอื่น ๆ

ชาติ

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

รองชนะเลิศ

ชาติ

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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ชื่อ-สกุล/รำยกำร (ต่อ)
นายอิสรินทร์ ตรีคุณดุษณีย์
เปตอง ประเภทชายเดี่ยว
นายณัฐพล บริบูรณ์
มวยสากลสมัครเล่น รุ่น น้าหนักไม่เกิน 56 กก.
นายเวชชัยยันต์ มีทองดี
มวยไทยสมัครเล่น รุ่น น้าหนักไม่เกิน 51 กก.
นายวรโชติ สามล
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา
2561
นายมนต์เทพ หอมเทียน
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา
2561

รำงวัล
ชนะเลิศ

ระดับ
ภาค

ชนะเลิศ

ภาค

รองชนะเลิศ

ภาค

รางวัลอื่น ๆ

ภาค

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด

ให้โดย
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์
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ส่วนที่ 3
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็น ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มี
ทักษะและการประยุ กต์ใช้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้ำนควำมรู้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตามมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ อาชีว ศึก ษาแต่ล ะระดับ การศึ ก ษา สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการปฏิบั ติง าน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
สถานศึ ก ษาใช้ ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมี จานวนตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการ
เรี ย นการสอนที่เน้น ผู้ เรี ย นเป็ น สาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยทางาน ตาม
หลั กสู ตร มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึก ษา ตามระเบียบหรือข้อบัง คับเกี่ยวกับการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียน
การสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของสถานศึกษา
ที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรี ยน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่ งเสริม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อกั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค์ ก รต่า ง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรีย นรู้ มี การจั ด ท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัดการศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
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3.2 ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถานศึกษาส่งเสริมสนั บสนุ นให้มีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษา ผู้ เรี ย น หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ที่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
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ส่วนที่ 4
ผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่พึงประสงค์
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้ำนควำมรู้
1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิช าชี พ (ปวช.) จ านวน 111 คน จากนั กเรียนแรกเข้า จานวน 188 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 59.04 ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้สาเร็จการศึกษา 67 คน จากนักศึกษาแรกเข้าจานวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ91.78 จานวนผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 178 คน จากจานวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าจานวน
261 คน คิดเป็น ร้ อยละ 68.19 ซึ่งทางวิทยาลั ยฯได้มีการแก้ปัญหาผู้ เรียนออกกลางคัน โดยดาเนินการ
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบผู้ปกครอง มีระบบติดตามผู้เรียน และจากการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาพบว่า
ศึกษาต่อจานวน 67 คน มีงานทาจานวน 156 คน และอยู่ระหว่างรองานจานวน 35 คน สรุปคุณภาพใน
ระดับ ดี
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีกระบวนใน
การส่งเสริม สนับ สนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จัดโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ อบรมการเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรมการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจ และกิจกรรมการทาธุรกิจของนักเรียน มี 2 ธุรกิจ
คือธุรกิจ Bice Coffee (ธุรกิจต่อยอด) และธุรกิจ Bice Bakery (ธุรกิจใหม่) นอกจากนี้มีการจัดทาโครงการ
ปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน จนส่งผลทาให้นักเรียนมีการประกอบธุรกิจ และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด มีคะแนน ร้อยละ 60 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว สรุปคุณภาพ
ในระดับ ดี
3. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย การอาชีพบรรพตพิสั ยได้สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ให้ ทา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยบูรณาการเข้ากับวิชาโครงการ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ได้
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด 5 ผลงานได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2 ผลงาน ซึ่ง
จากเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล สรุป
คุณภาพในระดับ ปานกลาง
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4. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ เเละผลงานสิ่ งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ เเละกับหน่วยงานอื่นๆ ทาให้ผู้เรียนได้แสดงออก และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง จนได้รับรางวัลจากการประกวดเเข่งขัน ในระดับจังหวัด จานวน 15 รางวัล ดังนี้ 1. การประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวน 7 รางวัล 2. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จานวน 2 รางวัล
3.การประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน จานวน 6 รางวัล ในระดับภาค จานวน 1 รางวัล ดังนี 1.การประกวด
แข่งขันทักษะพื้นฐาน จานวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้นผลงานการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ เเละการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จานวน 16 รางวัล สรุปคุณภาพในระดับ ดี
5. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้กาหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ฝึกจากการปฏิบัติจริง ซึ่งกาหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 123 คน และมีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จานวน 72 คนรวมทั้งสิ้นจานวน จานวน 195 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
ผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 จานวน 123 คน และปวส.2 จานวน 72
คน รวมทั้งสิ้น 195 คน ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) นักเรียน นักศึกษา
มีคะแนนคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในระดับ ปวช. จานวน 90 คน ระดับปวส. จานวน 44 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 69.71 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
7. กำรมีงำนทำและศึกษำต่อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย มี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จานวน 195 คน และได้
ติดตามภาวะผู้มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
จากเว็บไซต์ https://backend.vcop.go.th/jobvec/dashboard จานวน 136 คน ผลการติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.747 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
2) ด้ำนทักษะและกำรประยุกต์ใช้
1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิช าชี พ (ปวช.) จ านวน 111 คน จากนั กเรียนแรกเข้า จานวน 188 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 59.04 ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้สาเร็จการศึกษา 67 คน จากนักศึกษาแรกเข้าจานวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ91.78 จานวนผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 178 คน จากจานวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าจานวน
261 คน คิดเป็น ร้ อยละ 68.19 ซึ่งทางวิทยาลั ยฯได้มีการแก้ปัญหาผู้ เรียนออกกลางคัน โดยดาเนินการ
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบผู้ปกครอง มีระบบติดตามผู้เรียน และจากการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาพบว่ า
ศึกษาต่อจานวน 67 คน มีงานทาจานวน 156 คน และอยู่ระหว่างรองานจานวน 35 คน สรุปคุณภาพใน
ระดับ ดี
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีกระบวนใน
การส่งเสริม สนับ สนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จัดโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ อบรมการเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรมการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมการทาธุรกิจของนักเรียน มี 2 ธุรกิจ
คือธุรกิจ Bice Coffee (ธุรกิจต่อยอด) และธุรกิจ Bice Bakery (ธุรกิจใหม่) นอกจากนี้มีการจัดทาโครงการ
ปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน จนส่งผลทาให้นักเรียนมีการประกอบธุรกิจ และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด มีคะแนน ร้อยละ 60 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว สรุปคุณภาพ
ในระดับ ดี
3. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย การอาชีพบรรพตพิสั ยได้สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ให้ ทา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยบูรณาการเข้ากับวิชาโครงการ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ได้
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด 5 ผลงานได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2 ผลงาน ซึ่ง
จากเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล สรุป
คุณภาพในระดับ ปานกลาง
4. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ เเละผลงานสิ่ งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ เเละกับหน่วยงานอื่นๆ ทาให้ผู้เรียนได้แสดงออก และพัฒนาศั กยภาพ
ของตนเอง จนได้รับรางวัลจากการประกวดเเข่งขัน ในระดับจังหวัด จานวน 15 รางวัล ดังนี้ 1. การประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวน 7 รางวัล 2. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จานวน 2 รางวัล
3.การประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน จานวน 6 รางวัล ในระดับภาค จานวน 1 รางวัล ดังนี 1.การประกวด
แข่งขันทักษะพื้นฐาน จานวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้นผลงานการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ เเละการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จานวน 16 รางวัล สรุปคุณภาพในระดับ ดี
5. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้กาหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ฝึกจากการปฏิบัติจริง ซึ่งกาหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 123 คน และมีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
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(ปวส.) จานวน 72 คนรวมทั้งสิ้นจานวน จานวน 195 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
6. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
ผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 จานวน 123 คน และปวส.2 จานวน 72
คน รวมทั้งสิ้น 195 คน ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) นักเรียน นักศึกษา
มีคะแนนคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในระดับ ปวช. จานวน 90 คน ระดับปวส. จานวน 44 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 69.71 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
7. กำรมีงำนทำและศึกษำต่อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย มี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จานวน 195 คน และได้
ติดตามภาวะผู้มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
จากเว็บไซต์ https://backend.vcop.go.th/jobvec/dashboard จานวน 136 คน ผลการติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.74 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
3) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. กำรดูแลและแนะแนวผู้เรียน
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีผู้สาเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิช าชี พ (ปวช.) จ านวน 111 คน จากนั กเรียนแรกเข้า จานวน 188 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 59.04 ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้สาเร็จการศึกษา 67 คน จากนักศึกษาแรกเข้าจานวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ91.78 จานวนผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 178 คน จากจานวนนักเรียน นักศึกษาแรกเข้าจานวน
261 คน คิดเป็น ร้ อยละ 68.19 ซึ่งทางวิทยาลั ยฯได้มีการแก้ปัญหาผู้ เรียนออกกลางคัน โดยดาเนินการ
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน พบผู้ปกครอง มีระบบติดตามผู้เรียน และจากการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาพบว่า
ศึกษาต่อจานวน 67 คน มีงานทาจานวน 156 คน และอยู่ระหว่างรองานจานวน 35 คน สรุปคุณภาพใน
ระดับ ดี
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถานศึกษาได้ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน จานวน 709 คน ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมีผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน จานวน 473 คน คิดเป็นร้อยละ 66.71 ของ
จานวนผู้เรียนท้ีงหมด นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิ
บาล กิจกรรมพัฒนาสมาชิกให้เป็น "คนดี และมีความสุข" โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน 339 คน และมี
ผู้ีเข้
ท่ าร่วมกิจกรรม จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 91.44 ของกลุ่มเป้าหมาย จากกิจกรรมดังกล่าว
ทาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้นา กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศองค์การ
มาตรฐานดีเด่น ระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สรุปคุณภาพ
ในระดับ ยอดเยี่ยม
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3. ผู้เรียนมีสมรรถนะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรหรือกำรประกอบอำชีพอิสระ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมีกระบวนใน
การส่งเสริม สนับ สนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ จัดโครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชี วศึกษา กิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ อบรมการเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรมการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และกิจกรรมการทาธุรกิจของนักเรียน มี 2 ธุรกิจ
คือธุรกิจ Bice Coffee (ธุรกิจต่อยอด) และธุรกิจ Bice Bakery (ธุรกิจใหม่) นอกจากนี้มีการจัดทาโครงการ
ปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน จนส่งผลทาให้นักเรียนมีการประกอบธุรกิจ และมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด มีคะแนน ร้อยละ 60 ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ดาว สรุปคุณภาพ
ในระดับ ดี
4. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย การอาชีพบรรพตพิสั ยได้สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ให้ ทา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยบูรณาการเข้ากับวิชาโครงการ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ได้
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด 5 ผลงานได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2 ผลงาน ซึ่ง
จากเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล สรุป
คุณภาพในระดับ ปานกลาง
5. ผลกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ เเละผลงานสิ่ งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ทั้งในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ เเละกับหน่วยงานอื่นๆ ทาให้ผู้เรียนได้แสดงออก และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง จนได้รับรางวัลจากการประกวดเเข่งขัน ในระดับจังหวัด จานวน 15 รางวัล ดังนี้ 1. การประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวน 7 รางวัล 2. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ จานวน 2 รางวัล
3.การประกวดแข่งขันทักษะพื้นฐาน จานวน 6 รางวัล ในระดับภาค จานวน 1 รางวัล ดังนี 1.การประกวด
แข่งขันทักษะพื้นฐาน จานวน 1 รางวัล รวมทั้งสิ้นผลงานการเเข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิ ชาชีพ เเละการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จานวน 16 รางวัล สรุปคุณภาพในระดับ ดี
6. ผลกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้กาหนดให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ฝึกจากการปฏิบัติจริง ซึ่งกาหนดให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีจานวนนักเรียนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จานวน 123 คน และมีนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) จานวน 72 คนรวมทั้งสิ้นจานวน จานวน 195 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
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7. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET)
ผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 จานวน 123 คน และปวส.2 จานวน 72
คน รวมทั้งสิ้น 195 คน ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) นักเรียน นักศึกษา
มีคะแนนคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป ในระดับ ปวช. จานวน 90 คน ระดับปวส. จานวน 44 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 69.71 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
8. กำรมีงำนทำและศึกษำต่อของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย มี ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จานวน 195 คน และได้
ติดตามภาวะผู้มีงานทาในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
จากเว็บไซต์ https://backend.vcop.go.th/jobvec/dashboard จานวน 136 คน ผลการติดตามผู้สาเร็จ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 69.74 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
9. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ
ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ สามารถนาไปบูรณาการในการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix IT Center) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ รวม
ทั้งสิ้น 3 โครงการ อีกทั้งยังมีงานบริการวิชาชีพสู่ชุมชนในวาระโอกาสต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน
ได้แก่ โครงการอาเภอยิ้ม มีการสอนอาชีพโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปเสริมให้แก่ผู้รับบริการ ทาให้ผู้เรียนมี
ทักษะในด้านการสื่อสาร การทางานเป็นทีม และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ชุมชนได้รับการยอมรับ และ
ชื่นชมจากทุกชุมชน และทุกหน่วยงานที่ร่วมบริการ สรุปคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
4.1.2 จุดเด่น
ด้านความรู้
นั ก เรี ย น นั กศึ ก ษาผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาจากวิ ทยาลั ยการอาชี พ บรรพตพิสั ย มี ค วามรู้
ความสามารถตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย สามารถนา
ความรู้ความสามารถจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม และสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จน
ได้รับรางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ที่ดี มีการบริหารจัดการการทางานภายใต้องค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จนได้รับ
รางวัลชนะเลิศองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับ ชาติ
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4.1.3 จุดที่ควรพัฒนำ
ด้านความรู้
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ จังหวัด ภาค ชาติ จานวนน้อย
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย การนาความรู้
ความสามารถจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จนให้ได้ รับ
รางวัลระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จานวนน้อย
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
นักเรียน นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ไม่ผ่านการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจานวนมาก
4.1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ด้านความรู้
1. ดาเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา และฝึกทักษะวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ดาเนินโครงการสอนซ่อมเสริมในรายวิชาที่นักเรียน นักศึกษาได้รับผลการเรียนต่า
ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การวิ จัย ประดิษ ฐ์ นวั ตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ แก่ ครู นัก เรีย น
นักศึกษา
2. มุ่งเน้นการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระเพิ่ม
มากขึ้น
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. จัดทากลยุทธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถานศึกษา และกาหนดโครงการไว้ในแผน ปฏิบัติการประจาปี
4.2 มำตรฐำนที่ 2 กำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้ำนหลักสูตรอำชีวศึกษำ
1. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะอย่ำงเป็นระบบปฏิบัติ
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน จากการ
สารวจข้อมูลพบว่า ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาและได้รับการอบรม มีการ
จัดทาและปรั บปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ จัดทาวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดทาหลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
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2. กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะหรือปรั บปรุ งรำยวิชำ หรือปรั บปรุงรำยวิชำเดิม หรื อ
กำหนดรำยวิชำเพิ่มเติม
ในปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ กาหนดรายวิชาเพิ่มเติม จานวน 3 แผนกวิชาคือแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนก
วิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 60 สรุปคุณภาพในระดับ ดี
3. คุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน จากการ
สารวจข้อมูลพบว่า ครูผู้ สอนทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมพึงประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการกาหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสม และนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีการกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลาย โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอด
เยี่ยม
4. กำรจั ด ทำแผนกำรจั ด กำรเรี ยนรู้สู่กำรปฏิบัติที่เ น้น ผู้เ รียนเป็น สำคัญและน ำไปใช้ใ นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ครูผู้สอนจานวน 29 คนการจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
น าไปใช้ใ นการจั ดการเรี ย นการสอนเกิดประสิ ท ธิภ าพต่อ ผู้ เรียน สามารถนาความรู้ไ ปประยุกต์ ใช้ในการ
ประดิษฐ์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศกาแร
แข่งขันทักษะวิชาชีพ โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
2) ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน จาก
การสารวจข้อมูลพบว่า ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 28 คน ครูผู้สอนทุกคน
มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างน้อย 1 รายวิชา และจัดทาโครงการสอน มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ว ยเทคนิ ค วิ ธี การสอนที่ ห ลากหลาย มี การวัด และประเมิ นผลตามสภาพจริ ง มีก ารใช้ สื่ อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 99 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
2. กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน จาก
การสารวจข้อมูลพบว่า ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดทาข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนมีการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศหรือเอกสารประจาชั้นเรียนและรายวิชาเป็น ปัจจุบัน ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน โดยมี
ผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
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3. กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอนทั้งสิ้ น จ านวน 31 ห้ อง จากข้อมูลพบว่า มีห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจั ดการเรียนการสอน จานวน 20 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 64.52 มีประสิทธิภาพสูงพอต่อ
ความต้องการของผู้สอน และผู้เรียน สรุปคุณภาพในระดับ ดี
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1. กำรพัฒนำตนเองและกำรพัฒนำวิชำชีพ
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน จากการ
สารวจข้อมูลพบว่า ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตามแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี และนาความรู้ที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาทาผลงาน เช่น ปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และการ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และมีการนาผลงานเผยแพร่ โดยผลสัมฤทธิ์ภาพรวมผ่านเกณฑ์มากว่าร้อยละ 80
สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จานวนทั้ งสิ้น 43 คน มีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการใน
สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาให้ ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษามี ส่ ว นร่ว ม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จั ดทาแผนพัฒ นาสถานศึ กษา จัดทาแผนปฏิบัติ งานประจาปี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีสถานประกอบการที่ทาความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จานวน 33 แห่ง มีความพึงพอใจต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
3. กำรบริหำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยมีการระบบข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้
มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ 1) ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.bice.ac.th 2) ระบบบริหารงานอาชีวศึกษา RMS และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีอยู่ในเกณฑ์ดี จนทาให้สถานศึกษามี
ระบบฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
สรุปคุณภาพในระดับ ดี
4. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 25 คนและมีจานวนนักศึกษาระดับ
ปวส. 5 สาขาวิชที่าออกฝึกอาชีพรวมทั้งสิ้น 77 คน จานวนสถานประกอบการรวม 33 แห่ง ซึ่งจานวนครู
นิเทศมีเพียงพอในการดูและติดตามนักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพเมื่อนักศึกษาเรียนจบทางสถานประกอบการยินดี
รับ เข้าทางานเลยจึ งทาให้ มีองค์กร หน่ว ยงานภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ การยอมรับและยกย่องการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของทางวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย สรุปคุณภาพในระดับ ดี
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5. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสั ย ในปีการศึกษา 2561 เปิดการเรียนการสอน 5 สาขาวิช าจาก
ส ารวจข้อ มูล พบว่า ทั้ง 5 สาขาวิช ามี โ ครงการระดมทรั พยากรเพื่อ จัด การอาชีว ศึก ษา มี โ ครงการพั ฒ นา
สมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และมีครูผู้เชี่ยวชาญในการ
อบรมให้ ความรู้ โ ดยน าความรู้ ที่ได้มาพัฒนาการเรียน การสอน จนประสบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน สรุป
คุณภาพในระดับ ดี
6. อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนหรืองำนฟำร์ม
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย มี อ าคารเรี ย น อาคารปฏิ บั ติ ก าร อาคารวิ ท ยบริ ก าร อาคาร
อเนกประสงค์ และอาคารอื่นๆ รวม 9 หลัง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวม 31 ห้อง และมีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ คือ มีสิ่งอานวยความสะดวก เช่น เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จานวน 20 ห้อง คิดเป็นร้อยละ
64.52 ของจ านวนห้ อ งเรี ย น ห้ องปฏิบั ติก ารทั้ งหมด ซึ่งมี เพี ยงพอต่ อความต้อ งการ และมีห น่ ว ยงาน
ภายนอกมาขอใช้บริการอาคารสถานที่อีกด้วย สรุปคุณภาพในระดับ ดี
7. ระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การ
คมนาคม ระบบสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยได้รับการบารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น
ปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพในการใช้งาน จัดทารางระบายน้าป้องกันน้าท่วมระบายไม่ทัน ขยายเขต
ระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงเพิ่มขึ้น บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่มา
ติดต่องานหรือใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานของวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการใช้งาน สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
8. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริกำร
วิทยาลัย การอาชีพบรรพตพิสั ย มีแหล่ งการเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการและห้ องสมุดจานวน 1
อาคาร โดยมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการอย่างต่อเนื่องมีผู้ดูแลความเรียบร้อยของศูนย์วิทย
บริการโดยมีจานวนผู้เรียนที่เข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อ งจานวน 341 คน มีบริการ การยืม คืน หนังสือเรียน มี
สื่อการเรียน ทุกแผนกวิชา และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นด้านแสงสว่าง
การให้บริการหรือห้องICT สาหรับใช้สืบค้นข้อมูลสาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนหรือผู้ที่
สนใจ สรุปคุณภาพในระดับ ดี
9. ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีการใช้งานด้านสารสนเทศ โดยมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้นทางอยู่ที่
ประมาณ 100 Mbps และยังได้มีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมพื้ นที่
ภายในวิทยาลั ย โดยมีผู้ รั บ ผิ ดชอบ ดูแล บริห ารจัดการข้อมูล การเข้าถึงและใช้ข้อมูล อีกทั้งยังมี ระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เช่น ระบบบริหารจัดการอาชีวศึดษา (RMS2007)
ระบบบริหารสถานศึกษา (ศธ.02) และการเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา เช่น ระบบรับส่ง
หนังสืออาชีวศึกษา (E-office) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIN) สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
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10. กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งสิ้นจานวน 31 ห้อง จากข้อมูลพบว่า มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใน
การจัดการเรียนการสอน จานวน 20 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 64.52 มีประสิทธิภาพสูงพอต่อความต้องการของ
ผู้สอน และผู้เรียน ระดับคุณภาพในระดับ ดี
4) ด้ำนกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
1. กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่ระบบทวิภำคี
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 25 คนและมีจานวนนักศึกษาระดับ
ปวส. 5 สาขาวิชาที่ออกฝึกอาชีพรวมทั้งสิ้น 77 คน จานวนสถานประกอบการรวม 33 แห่ง ซึ่งจานวนครู
นิเทศมีเพียงพอในการดูและติดตามนักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพเมื่อนักศึกษาเรียนจบทางสถานประกอบการยินดี
รับ เข้าทางานเลยจึ งทาให้ มีองค์กร หน่ว ยงานภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ การยอมรับและยกย่องการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของทางวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย สรุปคุณภาพในระดับ ดีมาก
2. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิ สั ย ในปีการศึกษา 2561 เปิดการเรียนการสอน 5 สาขาวิช าจาก
ส ารวจข้อ มูล พบว่า ทั้ง 5 สาขาวิช ามี โ ครงการระดมทรั พยากรเพื่อ จัด การอาชีว ศึก ษา มี โ ครงการพั ฒ นา
สมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และมีครูผู้เชี่ยวชาญในการ
อบรมให้ ความรู้ โ ดยน าความรู้ ที่ได้มาพัฒนาการเรียน การสอน จนประสบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน สรุป
คุณภาพในระดับ ดี
3. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ
ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ สามารถนาไปบูรณาการในการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix IT Center) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ รวม
ทั้งสิ้น 3 โครงการ อีกทั้งยังมีงานบริการวิชาชีพสู่ชุมชนในวาระโอกาสต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน
ได้แก่ โครงการอาเภอยิ้ม มีการสอนอาชีพโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปเสริมให้แก่ผู้รับบริการ ทาให้ผู้เรียนมี
ทักษะในด้านการสื่อสาร การทางานเป็นทีม และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม ชุมชนได้รับการยอมรับ และ
ชื่นชมจากทุกชุมชน และทุกหน่วยงานที่ร่วมบริการ สรุปคุณภาพในระดับ ดี
4. ระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรใช้งำนด้ำนสำรสนเทศภำยในสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีการใช้งานด้านสารสนเทศ โดยมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตต้นทางอยู่ที่
ประมาณ 100 Mbps และยังได้มีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบสายและไร้สายให้ครอบคลุมพื้นที่
ภายในวิทยาลั ย โดยมีผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ดูแล บริห ารจัดการข้อมูล การเข้าถึงและใช้ข้อมูล อีกทั้งยังมี ระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา เช่น ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา (RMS2007)
ระบบบริหารสถานศึกษา(ศธ.02) และการเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา เช่น ระบบรับส่ง
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หนังสืออาชีวศึกษา (E-office) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIN) สรุปคุณภาพอยู่ในระดับ ยอด
เยี่ยม
5. กำรเข้ำถึงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการ
เรี ย นการสอนทั้งสิ้ น จ านวน 31 ห้ อง จากข้อมูลพบว่า มีห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการที่มีระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน จานวน 20 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 64.52 มีประสิทธิภาพสูงพอต่อ
ความต้องการของผู้สอน และผู้เรียน ระดับคุณภาพในระดับ ดี
4.2.2 จุดเด่น
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการบริหารจัดการ
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ บรรพตพิ สั ย ด าเนิ น การให้ บุ ค ลากรทุ ก คน มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
สถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ดาเนินการให้มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.2.3 จุดที่ควรพัฒนำ
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา เพิ่มเติม
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จัดทาแผนการสอนฐานสมรรถนะ ให้ครบทุกรายวิชา
ด้านการบริหารจัดการ
การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอน ตามสาขาวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เพิ่มแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
1. ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาหลัก สูตรฐานสมรรถนะให้บุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพ
บรรพตพิสัย อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน
ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
1. ดาเนินการบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ในสถานศึกษา
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ด้านการบริหารจัดการ
1. ดาเนินการให้ภาคส่วนจากภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
1. ดาเนินการให้มีการระดมทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นโดยการลงนาม
ความร่วมมือ
4.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์
1) ด้ำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
1. กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำวิชำชีพ
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน จากการ
สารวจข้อมูลพบว่า ครูทุกคนมีแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตามแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID PLAN) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมากกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี และนาความรู้ที่
ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาทาผลงาน เช่น ปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียน และการ
สร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และมีการนาผลงานเผยแพร่ โดยผลสัมฤทธิ์ภาพรวมผ่านเกณฑ์มากว่าร้อยละ 80
สรุปคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม
2. กำรบริหำรสถำนศึกษำแบบมีส่วนร่วม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จานวนทั้งสิ้น 43 คน มีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการใน
สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาให้ ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษามี ส่ ว นร่ว ม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จั ดทาแผนพัฒ นาสถานศึ กษา จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีสถานประกอบการที่ทาความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จานวน 33 แห่ง มีความพึงพอใจต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
3. กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยมีการระบบข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการบริหารจัดการศึกษา จัดให้
มี ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ ไ ด้ แ ก่ 1) ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.bice.ac.th 2) ระบบบริหารงานอาชีวศึกษา RMS และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีอยู่ในเกณฑ์ดี จนทาให้สถานศึกษามี
ระบบฐานข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่หลากหลาย ทันสมัย รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
สรุปคุณภาพในระดับ ดี
4. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสั ย ในปีการศึกษา 2561 เปิดการเรียนการสอน 5 สาขาวิช าจาก
ส ารวจข้อ มูล พบว่า ทั้ง 5 สาขาวิช ามี โ ครงการระดมทรั พยากรเพื่อ จัด การอาชีว ศึก ษา มี โ ครงการพั ฒ นา
สมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และมีครูผู้เชี่ยวชาญในการ

42
อบรมให้ ความรู้ โ ดยน าความรู้ ที่ได้มาพัฒนาการเรียน การสอน จนประสบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน สรุป
คุณภาพในระดับ ดี
5. กำรบริกำรชุมชนและจิตอำสำ
ผู้เรียนมีทักษะและการประยุกต์ใช้ความรู้ในแต่ละวิชาชีพ สามารถนาไปบูรณาการในการบริการ
วิชาชีพสู่ชุมชนตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix IT Center) โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ รวม
ทั้งสิ้น 3 โครงการ อีกทั้งยังมีงานบริการวิชาชีพสู่ชุมชนในวาระโอกาสต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน
ได้แก่ โครงการอาเภอยิ้ม มีการสอนอาชีพโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปเสริมให้แก่ผู้รับบริการ ทาให้ผู้เรียนมี
ทักษะในด้านการสื่ อสาร การทางานเป็น ทีม และมีจิตอาสาในการช่ว ยเหลื อสังคม ชุมชน เป็นต้น สรุป
คุณภาพในระดับ ดี
2) ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
1. ผลงำนของผู้เรียนด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัย การอาชีพบรรพตพิสั ยได้สนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ให้ ทา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยบูรณาการเข้ากับวิชาโครงการ ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา ได้
เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด 5 ผลงานได้รับรางวัลและได้เข้าร่วมการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ 2 ผลงาน ซึ่ง
จากเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับภาค ภาคเหนือ ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล สรุป
คุณภาพในระดับ ปานกลาง
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บุคลากรครูวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิ สัย ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 29 คน จาก
การสารวจข้อมูลพบว่า ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จานวน 28 คน ครูผู้สอนทุกคน
มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน ครูผู้สอนทุกคนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ และทาวิจัย เพื่อคุณภาพจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลสัมฤทธิ์ภาพรวม ผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 99 สรุปคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
4.3.2 จุดเด่น
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
วิทยาลั ย การอาชีพบรรพตพิสั ย บุคลากรมีการพัฒ นาตนเองและวิช าชีพ ตรงตามสาขาวิช า
ตลอดจนบุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพมีความพยายามในการดาเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนา และจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
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4.3.3 จุดที่ควรพัฒนำ
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ดาเนินการให้ภาคส่วนจากภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา มากขึ้นกว่าเดิม
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา และจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
4.3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
1. ดาเนินการให้ทุกภาคส่วนจากภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ควรสนับสนุนให้บุคลากรครูทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเสมอภาคกัน
3. จานวนหลักสูตรที่พัฒนาตนเองและวิชาชีพที่ได้รับการรองรับให้เพียงพอต่อบุคลากร
ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
1. ดาเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม สนั บสนุ น การด าเนิ นการวิ จั ยเพื่ อ พั ฒ นา และจั ด ท านวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ ในแผนปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ
ตำรำงที่ 4.1 สรุปคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ.2561
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
74.36
75.00
75.00
73.08
88.86
76.00
92.00
96.00
91.43
91.25
97.50
85.00
84.82
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ส่วนที่ 5
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ
ให้ สถานศึกษารายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จานวน 5 ด้าน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
5.1 ผลกำรประเมินรำยด้ำนและภำพรวม
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หรือระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จานวน 5 ด้าน 25 ข้อการประเมิน ดังนี้
5.1.1 ด้ำนผู้เรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำ
การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 5.1
ตำรำงที่ 5.1 ผลการประเมินด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อ
ที่

รำยกำรประเมิน

1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน
2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือการประกอบอาชีพอิสระ
4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET)

ผลกำรประเมิน
คะแ
ระดับ
นน คุณภำพ

ค่ำ
น้ำหนัก
(50)

3
1
3

ดี
กาลังพัฒนา
ดี

2
2
3

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)
6
2
9

3

ดี

3

9

1
5
3

กาลังพัฒนา
ยอดเยี่ยม
ดี

2
20
3

2
100
9
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ข้อ
ที่

รำยกำรประเมิน (ต่อ)

ผลกำรประเมิน
คะแ
ระดับ
นน คุณภำพ

ค่ำ
น้ำหนัก
(50)

8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จ
3
ดี
15
การศึกษา
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 250
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)
45
182
72.8

5.1.2 ด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 ปรากฏผลดังตารางที่ 5.2
ตำรำงที่ 5.2 ผลการประเมินด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ข้อ
ที่

รำยกำรประเมิน

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ
1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
2. การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ

ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนน ระดับ น้ำหนัก
คุณภำพ (10)
5
1

ยอด
เยี่ยม
กาลัง
พัฒนา

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)

5
2

10

3

3

5
5

ยอด
เยี่ยม

2

10
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ข้อ
ที่

รำยกำรประเมิน (ต่อ)

ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนน ระดับ น้ำหนัก
คุณภำพ (10)

2.2 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ
5
ยอด
3
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญและนาไปใช้
เยี่ยม
ใน การจัดการเรียนการสอน
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)
15
38
76

5.1.3 ด้ำนครูผู้สอนและผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานตาแหน่ง สายงานครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ปรากฏผลดังตารางที่ 5.3
ตำรำงที่ 5.3 ผลการประเมินด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการ
ประเมิน
ข้อ
ที่

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนน ระดับ น้ำหนัก
คุณภำพ (20)

1. ครูผู้สอน
1.1 การจัดการเรียนการสอน

5

1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน

5

1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

5

2. ผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

5

ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม
ยอด
เยี่ยม

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)

10
5

25

3

15

2

10

10
5

25
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ข้อ
ที่

รำยกำรประเมิน (ต่อ)

ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนน ระดับ น้ำหนัก
คุณภำพ (20)

2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
5
ยอด
5
เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เยี่ยม
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 100
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)
25
100
100

5.1.4 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 5.4
ตำรำงที่ 5.4 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อ
ที่

รำยกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนน ระดับ น้ำหนัก
คุณภำพ (10)

1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5 ยอดเยี่ยม
6
2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ 5 ยอดเยี่ยม
2
สอน
3 การบริการชุมชนและจิตอาสา
4
ดีเลิศ
2
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)

คะแนนที่ได้
จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คะแนน)
30
10
8
48
96
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5.1.5 ด้ำนปัจจัยพื้นฐำน
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การพั ฒ นาและดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม ภู มิ ทั ศ น์ อาคารสถานที่ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอานวยความสะดวกให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 5.5
ตำรำงที่ 5.5 ผลการประเมินด้านปัจจัยพื้นฐานโดยภาพรวมและจาแนกเป็นรายการประเมิน
ข้อ
รำยกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
ค่ำ
คะแนนที่ได้
ที่
คะแนน ระดับ น้ำหนัก จำกกำรประเมิน
(ค่ำน้ำหนักXค่ำ
คุณภำพ (10)
คะแนน)
1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
5 ยอดเยี่ยม
2
10
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม
2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
5 ยอดเยี่ยม
2
10
3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ
4
ดีเลิศ
2
8
4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
5 ยอดเยี่ยม
2
10
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
3
ดี
2
6
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ผลรวมคะแนนที่ได้จำกำรประเมิน
44
ร้อยละของคะแนน ด้านที่ 5 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 50
88
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
5.1.6 ผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาทั้ง 5 ด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 5.6
ตำรำงที่ 5.6 ผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาจาแนกเป็นรายด้าน
ที่

ด้ำนกำรประเมิน

1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

ค่ำ
น้ำหนัก
(100)

คะแนนที่ได้
จำกกำร
ประเมิน
แต่ละด้ำน

50
10

182
38

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จำกกำรประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ำหนัก
คะแนนของด้ำน) / คะแนน
รวมของด้ำน
(182 x 50) / 250 = 36.40
(38 x 10) / 50 = 7.60
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ที่

ด้ำนกำรประเมิน (ต่อ)

ค่ำ
น้ำหนัก
(100)

คะแนนที่ได้
จำกกำร
ประเมิน
แต่ละด้ำน

ร้อยละของคะแนน
ที่ได้จำกกำรประเมิน
(ผลรวมคะแนนที่ได้จำกกำร
ประเมินของด้ำน X น้ำหนัก
คะแนนของด้ำน) / คะแนน
รวมของด้ำน
(100 x 20) / 100 = 20.00
(48 x 10) / 50 = 9.60
(44 x 10) / 50 = 8.80
82.40

3 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
20
100
4 การมีส่วนร่วม
10
48
5 ปัจจัยพื้นฐาน
10
44
ร้อยละคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินในภำพรวม
412
สรุป ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)
 กาลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)
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ส่วนที่ 6
แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ประเด็ น กำรพัฒนำเพื่อ ยกระดั บคุ ณ ภำพกำรจั ด แผนพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ของสถำนศึกษำ (แผนงำน โครงกำร กิจกรรม)
จากผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาวิทยาลัยการ
อาชี พ บรรพตพิ สั ย ตามมาตรฐานที่ ส ถานศึ ก ษา
ก าหนดขึ้ น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็ น การประเมิ น
พบว่ า วิ ทยาลั ย การอาชีพ บรรพตพิสั ย ยั งมีค วาม
จาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการ
วิเคราะห์ พบว่ า วิท ยาลั ย การอาชี พบรรพตพิสั ย มี
ศั ก ยภาพในประเด็ น ผลการประเมิ น มาตรฐาน
วิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ คุ ณ ภาพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ สู่ ก าร
ปฏิบัติ การจัดทาและนาไปใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคัญ การจั ดการเรี ย นการสอน
การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน การพัฒ นาตนเองและ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การ
บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา และได้รับการยอมรับ
จากสังคม ชุมชนในเขตพื้นที่บริการ สาหรับประเด็น
การประเมิน ที่พิจารณาแล้วพบว่า ยังด้อยคุณภาพ
ต้องได้รับการพิจารณา ได้ แก่ ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่
พึงประสงค์ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
กาหนดรายวิช าเพิ่มเติม การดูแลแนะแนวผู้ เรีย น
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ห รื อ
ผู้ประกอบการอิสระ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีว ศึกษา( V- NET) การมีงานทา
และศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งประเด็นการ
พิจารณาดังกล่ าวจะต้องมีการพัฒนาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
1. โครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แ ละ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในสถานศึกษา
3. โครงการพั ฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะ ให้ กั บ
บุคลากรด้านการสอน
4. โครงการพัฒ นาระบบอินเตอร์เ น็ตความเร็ว สู ง
เพื่อรองรับต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
5. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน
นักศึกษา
6. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
7. โครงการพัฒนาระบบติดตามผู้เรียน
8. โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
9. โครงการส่งเสริมธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการใหม่
10. โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ภายในสถานศึกษา
11. โครงการส่ ง เสริ ม นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
งานวิจัย
12. โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านการสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
13. โครงการติด ตามผู้ มีง านท าและศึก ษาต่ อของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
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