รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ระดับอาชีวศึกษา ของวิทยาลัย
การอาชี พไชยา ตั้ งอยู่ เลขที่ ๒๒๑ หมู่ ที่ ๑ ต าบลเวี ยง อ าเภอไชยา จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี สั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้ประเมินได้ประเมินสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินดังนี้
ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพไชยา คือ เป็นสถานศึกษาต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพกาลังคนในวิชาชีพ
๒. สร้างสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
๓. บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔. ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานการทานุบารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑

ระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ด้าน
๑. ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

องค์ประกอบ
๑. คุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา

ประเด็นพิจารณา

๑.๑ ความรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
๒. ประสิทธิภาพการ ๒. คุณภาพการบริหาร ๒.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล
บริหารจัดการศึกษา
จัดการศึกษา
ของหลักสูตรอาชีวศึกษา
๒.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๒.๓ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.๔ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล
ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
๓. คุณภาพการสร้าง ๓.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล
สังคมแห่งการ
ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เรียนรู้และ
๓.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล
นวัตกรรม
ของการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

๒

จุดเด่น
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ด้านที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑. ครู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิ ช า มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามการ
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นาผลการตรวจติดตาม และการนิเทศ มาปรับปรุงพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามระบบคุณภาพทางการศึกษาครบถ้วนทุกขั้นตอน
๒. สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะทางวิชาชีพที่หลากหลาย ครบทุกสาขาวิช าที่
เปิดสอน รวมทั้งสิ้น ๑๗ ศูนย์ ผู้สาเร็จการศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและ
การประกอบอาชี พ อิ ส ระ ฝึ ก การหารายได้ ร ะหว่ า งเรี ยน เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ของ
สถานศึกษาอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษา
ตลอดเวลา
๓. สถานศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รคุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ย อมรั บ ของสาธารณชน ชุ ม ชน
ท้องถิ่น ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ สมัยในรอบ ๑๐ ปี ได้รับ
โล่ทองคาพระราชทาน
๔. ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
บุคคลภายนอก มีหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสถานคุณธรรมต้นแบบจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕. บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษา สะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ
เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนรู้
๑. สถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าใหม่ การน าหลั ก สู ตรไปใช้ก ารรับ นัก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาในระบบ
ทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา รับครูเข้าฝึกอบรมทางอาชีพ ให้
การสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์การฝึก สอดคล้อง
กับหลักสูตรของสมรรถนะ จากสถานประกอบการเป็นอย่างดี จนเป็นสถานศึกษาที่
ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน
นักเรียนนักศึกษา
๒. สถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการจนได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบ
และรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
องค์การมหาชน สาขาบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ และช่างซ่อม
สีรถยนต์ เป็นสถานศึกษาแห่งแรกและสถานศึกษาเดียวในประเทศไทย
๓
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๓. ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน
นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง มีการกากับ ติดตามการนิเทศการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
๔. สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษา ทรัพยากร
ด้านอาคาร ห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ โรงฝึ กงาน แหล่ งเรียนรู้ สิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ ที่เพียงพอ มีระบบในการดูแลรักษาการใช้ โดยความร่วมมือของครู
นักเรียนนักศึกษา
๕. อาคารสถานที่ บริเวณและสภาพแวดล้ อม มีความสะอาด เป็นระเบียบ
ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ พอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ
จิตอาสา
๖. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ในการดาเนินการตามนโยบายที่สาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด จนเป็นสถานศึกษาต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษา
อื่น และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
๗. ครู บุคลากร ผู้เรียน มีความเสียสละ สามัคคี มีวินัย ทางานเป็นทีมแบ่งงาน
กันทา แข่งขันการทางาน จนสามารถทาให้การดาเนินการตามนโยบายสาคัญและ
โครงการต่างๆ จนประสบผลสาเร็จอยู่ในระดับดีเยี่ยม
๘. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน มีคุณภาพ มีผลงาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
หน่วยงาน องค์กรภายนอก สถานประกอบการ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต้น
สังกัด สถานศึกษาอื่น ได้รับการสนับสนุน งบประมาณ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา วัสดุ
อุ ป กรณ์ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ด้ า นวิ ช าการ
กิจกรรมผู้เรียน เป็นอย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่อง
๙. ผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้ความสาคัญ มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจั ยโดยได้รับความ
ร่วมมือ สนับสนุนจากองค์กรภายนอก ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทา
ผลงาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
และนาผลงานไปใช้ในการประกอบอาชีพ และร่วมพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ชิ้นงานให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

๔

ทิศทางในการพัฒนา
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ด้านที่ ๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑. ครู ผู้ ส อนจั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การบู ร ณาการให้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญ ของความรู้ความสามารถด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปที่จาเป็นต้องใช้ในวิชาชีพทุกรายวิชาทุกสาขาวิชา
ที่เรียนตลอดหลักสูตร
๒. ครู ผู้ ส อนในแต่ละสาขาวิชา ผู้ส าเร็จการศึกษา ร่ว มกันส ารวจข้อมูลการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น ช่องทางในการทางาน จัดทาโครงการที่หลากหลาย
๓. จัดทาคู่มือการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ประจาสถานศึกษา เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนรู้
๑. ครูผู้สอนในแต่ละสาชาวิชา ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
ด้านอาชีพของคนในชุมชน ความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
จัดทาหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
ทุกสาขาวิชา
๒. สถานศึกษาจัดทาโครงการจัดหาครูเพิ่มเติม หรือแก้ปัญหาครูที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาก าหนด โดยการจ้ า งครู เ พิ่ ม
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากรในสถานประกอบการ จัดนักเรียนนักศึกษา เรียนรู้ใน
สถานประกอบการจริง
๓. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเพื่อการจัดการ
การเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถเข้าถึงได้ครบทุกห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถเรียนรู้ได้ในระดับนานาชาติ
๔. การดาเนินการตามนโยบายที่สาคัญให้พิจารณาโครงการที่มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ และจัดทา
คู่มือการดาเนินการเพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
๕. เพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ สู่
นานาชาติ
๖. ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สู่การ
พัฒนาอาชีพและเชิงพาณิชย์ สารวจข้อมูลการประกอบอาชีพในพื้นที่ นาข้อมูลที่ได้
จากการสารวจมาวิเคราะห์ร่วมกันกับชุมชนหรือผู้ประกอบการ จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยที่ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติ งาน
และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
๕

โอกาส

อุปสรรค
นวัตกรรม (ถ้ามี)

สรุปภาพรวมของสถานศึกษา SWOT+I
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ในการดาเนินการตามนโยบายที่สาคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัด จนเป็นสถานศึกษาต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษา
อื่น และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
ครู บุคลากร ผู้เรียน มีความเสียสละ สามัคคี มีวินัย ทางานเป็นทีม จนสามารถ
ทาให้การดาเนินการตามนโยบายสาคัญและโครงการต่างๆ จนประสบผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีครูไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ ช่าง
ไฟฟ้ากาลัง และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑. เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้า ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง “ผลงาน
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา นาไปใช้ส่งเสริมอาชีพ
แก่กลุ่มอาชีพผู้ผลิตไข่เค็มและผู้จาหน่ายไข่เค็มต้มสุกในชุมชน
๒. เครื่องล้างทะลายปาล์มระบบรีไซเคิลน้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “โครงการ
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว” จากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับกลุ่ม ปตท.
และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นาไปใช้ส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มผู้เพาะเห็ดฟางในชุมชนท้องถิ่น

การติดตามผลและการพัฒนา
การแก้ไขประเด็นต่างๆ
ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย
และมาตรฐาน
(Internal Correction: I๑)
การปรับปรุงประเด็น
ต่างๆ ให้ดีขึ้น
(Improvement: I๒)
การพัฒนานวัตกรรมจาก
ประเด็นต่างๆ
(Innovation: I๓)

-

-

-

๖

แนวทางการส่งเสริมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standards)
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพื่อพัฒนาสู่
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทาง (C๑ C๒ C๓)
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ  International Accreditation (C๓)
เศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา” โดย  National Aspiration (C๒)
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาและด าเนิ น การพั ฒ นา ศู น ย์ บ่ ม เพาะ  National Needs (C๑)
ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึกษาในแต่ล ะสาขาวิช า ให้ ส อดคล้ องกั บ
สมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่ ว ไป จนได้ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ ผู้ เ รี ย น
สามารถเรียนรู้การประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ มี คุ ณ ภาพตามแผนการศึ ก ษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้าง
สั งคมแห่ งการเรี ย นรู้ เป้ าหมายที่ ๑ กาลั งคนมีทักษะที่ ส าคั ญ
จาเป็น และมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒. พัฒ นาการจั ดการเรี ย นการสอนตามนโยบายการผลิ ต
และพัฒนาคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อ
แก้ปัญหาการว่างงาน ตามโครงการพัฒนาอาชีพต่อยอด อาชีพ
ประชาชน วั ย แรงงาน ให้ มี ห ลั ก สู ต รที่ ห ลากหลาย โดยความ
ร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการและท้ อ งถิ่ น จั ด ท าหลั ก สู ต ร
Education to Emplolyment Vocational Boot Camp (E to
E) โดยการจัดทาโครงการ กาหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ด าเนิ น การตามโครงการอย่ า งเป็ น ระบบตามระบบ
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพตามแผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุ ทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิ ตและ
พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของประเทศ เป้ า หมายที่ ๑ ก าลั ง คนมี ทั ก ษะที่
สาคัญ จาเป็น และมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมายที่ ๓
ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพื้นที่
๗

ตอนที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
องค์ประกอบที่ ๑ คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็นพิจารณา
๑.๑ ความรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประเด็นที่ ๑.๑ ความรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณลั กษณะของผู้ ส าเร็ จการศึกษา ในด้านความรู้ ของผู้ ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ดีมาก
พบว่า สถานศึกษาดาเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้สาเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งระดับ ปวช. และ
ปวส. โดยใช้ข้อทดสอบทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ผลการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สอบผ่านปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๙ ระดับ ปวส. คิดเป็น
ร้อยละ ๘๓.๖๗ ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ ที่ถูกต้อง
คือระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐ ของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สถานศึกษาดาเนินการให้ผู้สาเร็จการศึกษาประเมินความรู้ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบทาง
การศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการทดสอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับ ปวส.
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๗ ของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับ ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐
ระดับ ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๐ ของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด โดยครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ทุกรายวิชา มีการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีการติดตาม
การใช้แผนการจัดการเรีย นรู้ นาผลการตรวจติดตาม และการนิเทศ มาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องตามระบบคุณภาพทางการศึกษาครบถ้วนทุกขั้นตอน และได้ดาเนินการตามโครงการดูแลและแนวผู้เรียน
ตั้งแต่แรกเข้า มีการจัดกิจกรรมการทบทวนความรู้ที่เกี่ ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ จัดกิจกรรมติว
ข้อสอบ V-NET ให้ แก่ผู้ เรี ย น การจั ดกิจ กรรมเสริมหลั กสู ตรเพื่อพั ฒ นาสมรรถนะผู้ เรียนด้ว ยกิจกรรม Fix it
Center และฝึกทักษะวิชาชีพจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทิศทางในการพัฒนา
ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็น
ความสาคัญ ของความรู้ความสามารถด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปที่จาเป็นต้องใช้ในวิชาชีพทุกรายวิชา
ทุกสาขาวิชาที่เรียน ตลอดหลักสูตร และพัฒนาผลการจัดการความรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
๘

วิชาชีพชั้นสูงเพื่อให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาสูงขึ้น โดยผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเป็นผู้ที่เรียนในระบบทวิภาคี โดยเรียนในสถานศึกษาในปีการศึกษาแรกแล้ว ออกไป
เรียนโดยฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในปีการศึกษาที่สองซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะสมรรถนะวิชาชีพ ทาให้
ผู้สาเร็จการศึกษาไม่ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาในสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป สถานศึกษาควรใช้
วิธีการส่ งเสริ มการพัฒ นาสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด กิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์แบบ Active Learning
สถานศึกษากาหนดแผนปฏิบัติงานและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาดาเนินการ
พั ฒ นาให้ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สาขาวิ ช าที่ เ รี ย น โดยมี ค วามรู้ ทั้ ง ด้ า นทฤษฎี และการปฏิ บั ติ
สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ล ะระดับการศึกษา โดยดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น
โครงการพัฒ นาการจั ดการเรี ย นการสอนด้ว ยวิธีและรูปแบบที่ห ลากหลาย มีการดาเนินการพัฒ นาผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งสาเร็จ การศึกษาตามหลั กสู ตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่ อง โดยการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอน ดาเนินการวัดและประเมินผลการสอนของครู วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษา
นาผลการนิเทศการสอนของครู และผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้สาเร็จการศึกษาเมื่อจบหน่วยการ
เรียนและจบหลักสูตรแต่ละรายวิชา ไปปรับปรุงพัฒนาทั้งการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน และพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาตามระบบคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๙

ประเด็นที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณลั กษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา อยู่ ในระดับ ดี เยี่ ย ม พบว่า สถานศึกษามี ก ารดาเนิน การเกี่ยวกั บ การส่ งเสริม ให้ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาเกิดทักษะและการประยุกต์ใช้ โดยสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่
๒ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ข้อ ๑ และ ๒ มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑ ทักษะ
วิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยให้ผู้สาเร็จ
การศึกษาปฏิบัติงานจริงในศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียน สถานศึกษามีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาที่หลากหลาย ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น ๑๗ ศูนย์ ผู้สาเร็จการศึกษาได้เรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ ฝึกการหารายได้ระหว่างเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาอื่นที่
เข้ามาศึกษาดูงานด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดาเนินการจนได้รับรางวัลระดับชาติ
๕ ดาว จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทิศทางในการพัฒนา
ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา ผู้สาเร็จการศึกษา ร่วมกันสารวจข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ช่องทางใน
การทางาน จัดทาโครงการที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มจานวนศูนย์บ่มเพาะทางวิชาชีพ ให้มีจานวนเพิ่มขึ้น มีความ
หลากหลายและขยายออกภายนอกสถานศึกษา
การดาเนินการของสถานศึกษาในการพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามแผนงาน โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
มีการประชุมคณะกรรมการ มีการดาเนินการตามโครงการ มีการกากับติดตามและประเมิน ผลการดาเนินการ
นาผลการติดตามและประเมินมาปรับปรุงการดาเนินการอย่างต่อ เนื่อง การดาเนินการพัฒนาทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปตามระบบคุณภาพทางการศึกษา เป็นระบบ ชัดเจน เชื่อถือได้
และมีความต่อเนื่อง โดยสถานศึกษามีการดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่เรียน เกิด ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการเรียนรู้ ที่เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์บ่มเพาะทาง
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรื อประกอบอาชีพอิสระ มีการ
พัฒนาศูนย์บ่มเพาะทางวิชาชีพมาตลอดจนครบทุกสาชาวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีศูนย์บ่มเพาะทางวิชาชีพ
จานวน ๑๗ ศูนย์ ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคนได้หมุนเวียนเข้าฝึกประสบการณ์ ดาเนินการจัดแสดงผลงานจากการทา
โครงการ มีการเผยแพร่ผลงาน นาผลงานไปใช้จริงในสถานศึกษา ในชุมชน และสถานประกอบการ จัดประกวด
ผลงานในสถานศึกษา คัดเลือกผลงานเข้าประกวดในระดับจังหวัด มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดใน
ระดับภาคและระดับชาติ มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้ตามโครงการพัฒนาทัก ษะ
วิชาชีพ ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
๑๐

เรื่ องกระบวนการเพาะเห็ ดจากทะลายปาล์ ม ลดปัญหามลภาวะด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มและส่ งเสริ มสุ ขภาพ ด้ว ย
นวัตกรรมเครื่องล้างทะลายปาล์มผสมจุลินทรีย์ชีวภาพ จากสานักงานกองทุนสนับสนุนและเสริมสร้างสุ ขภาพ
(สสส.) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับชาติ ผลงานการสร้างและหาประสิทธิภาพตู้บริการธูปเทียนอัตโนมัติ
ระดับ ปวช. จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ บริษัทเอสโซ่ และสานักงาน
ส่งเสริมนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงินระดับชาติผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เครื่องขัดตะไคร่น้า
บนพื้นคอนครีตเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากสานักวิจัยแห่งชาติ มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลระดับชาติ ๕ ดาว จากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และปีการศึกษา
๒๕๖๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การคัดเลือกและจัดแสดงผลงานธุรกิจของทีมธุกิจดีเด่น ภายใต้โครงการ
ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิส ระในกลุ่ มผู้เรียนอาชีว ศึกษา ได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ณ ITE College Central
Singapore

๑๑

ประเด็นที่ ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาดาเนิน การเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลั กษณะที่พึงประสงค์ให้ กับ ผู้ ส าเร็ จ การศึกษาโดยสอดคล้ องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่ ๑ คนทุกช่วง
วัยมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การ
ปฏิบัติ เป้าหมายที่ ๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณธรรม จริยธรรมและการนาแนวคิดตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สถานศึกษาได้ รับ
คัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับ
เป็นต้นแบบให้กับชุมชนและบุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน และนาไปเป็นแบบอย่างในการดาเนินการของ
หน่วยงาน สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ชุมชน ท้องถิ่น ได้รับรางวัล สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ๓ สมัยในรอบ ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองคาพระราชทาน ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร
นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ สถานศึ ก ษามี
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ภายในสถานศึกษา สะอาดร่มรื่น เป็นระเบียบ เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สาเร็จการศึกษา โดยสถานศึกษาดาเนินการตามโครงการ กิจกรรม อย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
แบ่งการเรียนรู้เป็น ๒ ฐาน คือ ๑) ฐานทักษะชีวิต ประกอบด้วย ห้องพุทธทาสศึกษา ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลาดนัดพอเพียง และ ๒) ฐานทักษะวิชาชีพ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนและประยุกต์สู่อาชีพทั้ง
๘ สาขาวิชา โดยการเชื่อมโยงกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา การดาเนินการของสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ทิศทางในการพัฒนา
จัดทาคู่มือการดาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประจาสถานศึกษา เพื่อ
ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน และส่งเสริมสนั บสนุนการพัฒนาสื่อและการเผยแพร่ องค์ความรู้งานวิจัย
และนวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษากาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี และดาเนินการ
ส่งเสริมให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข มีจิตสาธารณะและจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีการดาเนินการตามระบบบริหารคุณภาพการศึกษาในการดาเนินงานอย่า งต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติ
งาน ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนเชื่อถือได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
สถานศึกษาได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แก่ผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
๑๒

เริ่มเข้าจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา โดยกาหนดอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกัน คือ พอเพียง ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ
จิตอาสา สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๒ ปี เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ชุมชน ท้องถิ่น
ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ สมัย ในรอบ ๑๐ ปีได้รับโล่ทองคาพระราชทาน

๑๓

องค์ประกอบที่ ๒ คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
ประเด็นพิจารณา
๒.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของหลักสูตรอาชีวศึกษา
๒.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
๒.๓ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการบริหารจัดการสถานศึกษา
๒.๔ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประเด็นที่ ๒.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของหลักสูตรอาชีวศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในด้านความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของหลักสูตร
อาชีวศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการดาเนินการเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน
การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายที่ ๑ กาลังคนที่จาเป็น
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ เป้าหมายที่
๒ สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเป็ น เลิ ศ เฉพาะด้ า น
สถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน โดย
ความร่วมมือจาก สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ใน
ระดับ ปวช. ๘ สาขาวิชา ระดับปวส. ๗ สาขา โดยการจัดประชุมทาประชาพิจารณ์หลักสูตร ลงนามความร่วมมือ
กับสถานประกอบการในการจัดทาหลักสูตรใหม่ และเพิ่มรายวิชาใหม่ ในแต่ละสาขาวิชา ได้จัดทาหลักสูตรใหม่ใน
ระดับ ปวส. สาขางานช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ตามความต้องการสถานประกอบการโดยความร่วมมือ กับ
บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จากัด ในการเป็นกรรมการจัดทาหลักสูตร ให้การฝึกอบรมครู สนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงปฏิบัติการ ครุภัณฑ์รถยนต์ในการฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์สีที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน
ระบบทวิภาคีสาขางานช่างซ่อมตัวถังและ สีรถยนต์ จัดทาหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ หลักสูตร Education to Emplolyment Vocational Boot Camp (E to E) จานวน ๖
หลักสูตร คือ หลักสูตรซ่อมบารุงเครื่องเรือสปีดโบ๊ท หลักสูตรเทคโนโลยีการซ่อมตัวถัง หลักสูตรการติดตั้งโซล่า
เซลล์กับปั๊มน้าในแปลงเกษตร หลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Liner Robot ในงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหลักสูตรการต้อนรับผู้เข้าพักแบบโฮมสเตย์ และปรับปรุงรายวิชาเพิ่มเติมระดับ
ปวช. ๘ รายวิชา จากการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง และมีห้องปฏิบัติ การที่ได้
มาตรฐาน สถานศึกษาจึงได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบจานวน ๒ ศูนย์ คือ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะอาชีพ สาขา
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ สาขาอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
ภายในอาคาร
๑๔

ทิศทางในการพัฒนา
การเพิ่มหลักสูตรที่พัฒนา จานวนรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ในแต่ละสาขาวิชา โดยให้ครูผู้สอนในแต่ละสาชาวิชา
ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้านอาชีพของคนในชุมชน ความต้องการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน จัดทาหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศทุกสาขาวิชา
สถานศึกษามีการกาหนดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานคุณภาพอาชีวศึกษา ไว้ใน
แผนปฏิ บั ติ ก าร มี ก ารด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยการจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนิ น งาน ประกอบด้ว ย บุ คลากรจากสถานประกอบการ ครูในแต่ล ะสาขาวิช าจัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงรายวิชาใหม่ นาเสนอผลงานการพัฒนาหลักสูตร จัดทา
ประชาพิจารณ์ นาหลักสูตรใหม่ไปใช้ กากับติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร นาผลการประเมิ นมาพัฒนา
ปรับปรุงอย่างเป็นระบบ การดาเนินการเป็นไปตามระบบคุณภาพทางการศึกษา สมบูรณ์ ครบถ้วน ชัดเจน ทุกขั้นตอน
ส่ งผลให้ ส ถานศึกษาได้รั บ ความร่ ว มมือและมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาหลั กสู ตร ปรับปรุงรายวิช าใหม่ การนา
หลักสูตรไปใช้การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระบบทวิภาคี เข้าฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา รับครูเข้า
ฝึกอบรมทางอาชีพ ให้การสนับสนุนการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และครุภัณฑ์การฝึก สอดคล้องกับ
หลักสูตรของสมรรถนะ จากสถานประกอบการเป็นอย่างดี จนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภายนอก ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาได้พัฒนาห้องปฏิบัติการ
จนได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(สคช.) องค์การมหาชน สาขาบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ และช่างซ่อมสีรถยนต์ เป็นสถานศึกษา
แห่งแรกและสถานศึกษาเดียวในประเทศไทย

๑๕

ประเด็นที่ ๒.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในด้านความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ก่อนเปิดภาคเรียน นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง มีการกากับ ติดตาม การนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องครูผู้สอนได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรมในสถานประกอบการ ฝึกอบรมจากหน่วยงานอื่นๆ การ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ วิชาชีพ ศึกษาดูงาน และได้รับเกียรติคุณยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ได้รับการฝึกอบรมการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบ MIAP เน้นการประเมินตามสภาพจริง ทั้งในด้านความรู้
ทักษะวิช าชีพ และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลการเรียนของหลั ก สู ต ร
ครูผู้สอนได้รับการนิ เทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกคนและทุ ก
รายวิชา ทุกภาคเรียน จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กาหนด
ทิศทางในการพัฒนา
สถานศึ ก ษาจั ด ท าโครงการจั ด หาครู เ พิ่ ม เติ ม หรื อ แก้ ปั ญ หาครู ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคลากรในสถานประกอบการ จัดนักเรียน
นักศึกษา เรียนรู้ในสถานประกอบการจริง
สถานศึกษาได้กาหนดโครงการกิจกรรมในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ มีความครบถ้ว นสมบูรณ์ มีความชัดเจนเชื่อถือได้ และดาเนินการเป็น ไปตาม
เป้ าหมายที่ส ถานศึ ก ษากาหนด คือ สถานศึกษามีครู ที่ มีคุ ณวุฒิ การศึ กษาจานวนตามเกณฑ์ที่ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ครูได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
เพิ่มเติม ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้สู่ การ
ปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการจัดทาแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ซึ่งสถานศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกี่ยวกับครูผู้สอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาเปิดสอนในระดับ
ปวช. และ ปวส. รวม ๘ สาขาวิชา มีครูไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๓ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
กาลัง และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีครูครบตามเกณฑ์ ๕ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง
การบัญชี การตลาด และการท่องเที่ยว มีการดาเนินการตามโครงการ เช่น โครงการอบรมการเขียนแผนการ
สอนแบบ MIAP ฝึกอบรมในสถานประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ กาหนดให้ครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้
ทุกรายวิชา สนับสนุนสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน กาหนดให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กาหนดให้ครูผู้ ส อน
๑๖

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กาหนดให้มีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน มีการกากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามระบบคุณภาพทางการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอน

๑๗

ประเด็นที่ ๒.๓ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการบริหารจัดการสถานศึกษา
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในด้านความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการ
บริหารจัดการสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ ๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อ ตาราเรี ยน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เป้าหมายที่ ๓ ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและพื้นที่ โดยสถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน
บุคลากร อาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ครุภัณฑ์และงบประมาณของสถานศึกษาโดยจัดทาแผนงานโครงการที่ชัดเจน มีการใช้ทรัพยากร
อย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนได้สอนตรงตามวุฒิทุก
สาขาวิชา มีการจัดทาแผนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียนทุกรายวิชา ทุกคน มีการกากับติดตามให้จั ดการเรียน
การสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรม ทั้งในห้องเรียน ทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ครูได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพโดยประกาศจัดตั้งกลุ่ม PLC (Professional Learning
Community) และน ามาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารใช้ ง บประมาณของ
สถานศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของครูและบุคลากร โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนการใช้งบประมาณ สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ใช้
งานได้จริง สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การ โรงฝึกงาน แหล่งเรียนรู้ สิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ เพียงพอ ทันสมัยมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้ อต่อการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ครู
บุ คลากร นั กเรี ย นนั กศึกษามีความสุ ข เป็นที่ยอมรับและได้รับ ความร่ว มมื อจากชุมชน ผู้ ปกครอง สถาน
ประกอบการ เป็นต้นแบบให้กับชุมชน สถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มี
ผู้เข้าศึกษาดูงานจานวน ๒๕ หน่วยงาน สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ สมัย ใน
รอบ ๑๐ ปี ได้รับโล่ทองคาพระราชทาน
ทิศทางในการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเพื่อการจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถเข้าถึงได้ครบทุกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึง
การเรียนรู้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ ให้สามารถเรียนรู้ได้ในระดับนานาชาติ
สถานศึกษาได้กาหนดโครงการกิจกรรมในการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตาม
แผนปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ มี ค วามชั ด เจนเชื่ อ ถื อ ได้ และด าเนิ น การเป็ น ตามเป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนด มีการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีแผนปฏิบัติงานประจาปี ครู
๑๘

และบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ กาหนดงานโครงการกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการใน
การพัฒนา มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโดยความร่วมมือจากชุมชน สถานประกอบการ มีการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ มีการกากับติดตาม ประเมินผล รายงานผล นาผลการติดตามประเมิ นผลไป
พัฒนา การดาเนิ นการเป็นไปตามระบบคุณภาพการศึกษาทุกขั้นตอน โดยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นและมีความ
ต่อเนื่อง ภายในรอบ ๑๐ ปี ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ๓ สมัย ได้รับโล่ทองคาพระราชทาน

๑๙

ประเด็นที่ ๒.๔ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาในด้านความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม สถานศึกษาได้มีการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้น สั งกัดสอดคล้ องกั บ แผนการศึก ษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิ ตและพัฒ นา
กาลั งคน การวิจั ย และนวัตกรรม เพื่อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าหมายที่ ๑
กาลังคนมีทักษะที่สาคัญ จาเป็น และมีสมรรถนะตามความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เป้าหมายที่ ๕ ระบบและกลไก การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่
๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมายที่ ๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่ โดยผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ใน
การดาเนิ น การตามนโยบายที่ส าคัญของต้นสั งกัด จนเป็นสถานศึกษาต้นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กั บ
สถานศึกษาอื่น และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ครู บุคลากร ผู้เรียน มีความเสียสละ
สามัคคี มีวินัย ทางานเป็นทีม แบ่งงานกันทา แข่งขันการทางาน จนสามารถทาให้ การดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญและโครงการต่างๆ จนประสบผลสาเร็จ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ทิศทางในการพัฒนา
การด าเนิ น การตามนโยบายที่ ส าคั ญ ให้ พิ จารณาโครงการที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ และ
เป้ าหมายของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และจัดทาคู่มือการดาเนินการเพื่อเผยแพร่ แ ก่
สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
สถานศึกษามีการดาเนินการการนานโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความชัดเจนเชื่อถือได้ โดยสถานศึกษาดาเนินการตามนโยบายสาคัญตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมายที่เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ได้แก่ ๑) นโยบายการผลิตและพัฒนาคนที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน โดยการทาโครงการพัฒนา
อาชีพ ต่อยอดอาชีพประชาชนวัยแรงงาน การจัดทาหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับสถานประกอบการในท้องถิ่น
จัดทาหลักสูตร Education to Emplolyment Vocational Boot Camp (E to E) จานวน ๖ หลักสูตร
คือ หลักสูตรซ่อมบารุงเครื่องเรือ สปีดโบ๊ท หลักสูตรเทคโนโลยีการซ่อมตัวถัง หลักสูตรการติดตั้งโซล่าเซลล์
กับปั๊มน้าในแปลงเกษตร หลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Liner Robot ในงานอุตสาหกรรม
หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหลักสูตรการต้อนรับผู้เข้าพักแบบโฮมสเตย์ ทุกหลักสูตรตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน มีผู้เข้าศึกษาตามหลักสูตรและประกอบอาชีพได้ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ผู้เรียนทั้งหมด ๒) นโยบายสถานศึกษาคุณธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมธรรมาภิบาล สถานศึกษาได้
ดาเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษาคุณธรรมของมูล นิธิ
ยุ ว สถิร กุล ร่ ว มกัน กาหนดคุณธรรมเป้ าหมายของสถานศึกษา คือ พอเพียง ซื่อสั ตย์ มีวินั ย รับผิ ดชอบ
จิตอาสา และดาเนินการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้เรียน มีการ
๒๐

นิ เ ทศติ ด ตาม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ มี ก ารเผยแพร่ คุ ณ ธรรมที่ เป็ นแบบอย่ างสู่ ส าธารณะ ในรู ป แบบของ
Facebook งานประชาสั มพัน ธ์วิทยาลั ย การอาชีพไชยา ระบบ QR Code สถานีวิทยุ R-Radio เป็นต้น
สถานศึกษาได้รั บ การคัดเลื อ กเป็ น สถานศึก ษาคุ ณธรรมต้น แบบ เป็นแหล่ งเรียนรู้ด้านคุณธรรมให้ กั บ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานอื่น ๓) นโยบายการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและ
การมีงานทา โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพอิส ระ สถานศึ กษาได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ ป ระกอบการอาชีว ศึ ก ษา ในปี การศึก ษา ๒๕๖๑ มีศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการอาชีว ศึก ษา จานวน
๑๗ ธุรกิจ ครบทุกสาขาวิชา สถานศึกษามีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ
๕ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีทีมธุรกิจมินิฟาร์มเห็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการอาชีวะ
สร้ างสรรค์ แปรฝั น สู่ ธุร กิจ ครู ที่ป รึ กษาและผู้ เรียนได้ไปศึก ษาดู งานด้านการประกอบการ ณ ประเทศ
มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทีมธุรกิจจมูกข้าวทิพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผัน สู่ธุรกิจ ครูที่ปรึกษาและผู้เรียนได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
๔) นโยบายการจัดการเรียนการสอน โครงการขยายและยกระดับทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน สถานศึกษา
ได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์ หลักสูตรการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ โดยความร่วมมือจาก บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด ให้การ
สนับสนุนร่วมจัดทาหลักสูตร ให้การฝึกอบรมครู ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
และครุภัณฑ์รถยนต์ในการฝึกปฏิบัติ รับนักศึกษาเข้าฝึกในระบบทวิภาคี รับผู้สาเร็จการศึกษาเข้าทางาน
ห้องปฏิบัติการด้านตัวถังและสีรถยนต์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) องค์การมหาชน สาขาบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อม
ตัวถังรถยนต์และอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ ร่วมทาการ
ตกลงความร่วมมือรับผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานประกอบการจานวน ๕ สาขาวิชา ผู้เรียนจานวน ๒๑๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๔ จากสถานประกอบการจานวน ๕๑ แห่ง ๕) นโยบายป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียน
ออกกลางคั น โครงการลดปั ญ หาการออกกลางคั น ของผู้ เ รี ย นอาชี ว ศึ ก ษา สถานศึ ก ษาเป็ น ต้ น แบบ
การลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน โดยได้ทาการวิจัย “การศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน” พัฒนาระบบงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษา การจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียน การเยี่ยมบ้าน หอพัก
บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ การสร้างนวัตกรรมคูปองอาหารกลางวันแก่ผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านการเงิน การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันเป็นรายบุคคล ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการ
ติดตามดูแลผู้เรียน ได้รั บความร่วมมือจากสถานประกอบการ สนับสนุนรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนใน
ระบบทวิภาคี ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการติดตามดูแลความเป็นอยู่ของผู้เรียน และให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๗

๒๑

องค์ประกอบที่ ๓ คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม
ประเด็นพิจารณา
๓.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๓.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประเด็นที่ ๓.๑ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ในด้านความเป็นระบบ เชื่อถือได้และ
ประสิทธิผล ของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการดาเนินการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา เป้าหมายที่ ๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชนและพื้ น ที่ โดยสถานศึ ก ษาได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบุ ค คล ชุ ม ชน ในการจั ด
การศึกษา การจัดการทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ โดยใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมเพื่อพัฒ นาผู้ เรี ย น จนเป็นต้นแบบให้ กับสถานศึกษาและหน่ว ยงานอื่น ได้แก่ การ
สนับสนุนสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนและมีส่วนร่วมการจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
การสร้างห้องพุทธทาสศึกษา โครงการชี ววิถี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ห้องน้าพอเพียง ห้องปฏิบัติการ
ตัวถังและสีรถยนต์ การจัดทาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม การปรับปรุงสานักงานองค์การวิชาชีพ ห้องสมุดชีวิต
สถานี วิทยุ เพื่อการศึกษาและพัฒ นาอาชีพ R-Radio Network คลื่ น ๑๐๑.๗๕ Mhz. ศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
“สถานศึกษาคุณธรรม” โครงการธนาคารโรงเรียน “ออมตามรอยพ่อ”
ทิศทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่นานาชาติ
สถานศึกษามีการดาเนินการในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ มีความชัดเจนเชื่อถือได้ การดาเนินการของสถานศึกษาเช่น ดาเนินการร่วมกับสถานประกอบการ
กลุ่มยานยนต์ เช่น บริษัทโตโยต้า จากัด, บริษัทอีซูซุ จากัด และ บริษัทนิสสัน จากัด ในการจัดห้องเรียน
เฉพาะทางในสาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ นักเรียนนักศึกษาสาขางาน
ยานยนต์ และประชาชนที่เรียนหลักสูตรระยะสั้น ด้านยานยนต์สถานศึกษาร่วมกับสถาบันคุณวุ ฒิวิชาชีพ
(สคช.) (องค์การมหาชน) ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพสาขาบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์และอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ แห่งแรกและ
แห่งเดียวในประเทศไทยจัดการทดสอบและรับรองให้กับนั กศึกษาและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ สถานศึกษายัง
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา งบประมาณ อุปกรณ์ และบุคลากร ในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ
๒๒

ของสถานศึกษาและผู้เรียน การดาเนินงานของสถานศึกษาในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของ
สถานศึกษาอื่น ชุมชน องค์กรและสถานประกอบการ มีหน่วยงาน/ชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา
เข้าศึกษาดูงานในภาคเรียนที่ ๑ จานวน ๒๕ ครั้ง

๒๓

ประเด็นที่ ๓.๒ ความเป็นระบบ เชื่อถือได้และประสิทธิผล ของการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
จุดเด่น
สถานศึกษามีคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ในด้านความเป็นระบบ เชื่อถือได้และ
ประสิทธิผล ของการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย อยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการ
ดาเนิ น การในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มีการจัดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย โดย
ผู้ บ ริ ห าร ครู บุ คลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน สอดคล้ องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เป้ าหมายที่ ๓ การวิจั ย และพัฒ นาเพื่อสร้ างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ส ร้างผลผลิ ตและ
มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ สถานศึ ก ษามี ก ารดาเนิน การที่ เ ป็น เลิ ศ ในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้ความสาคัญ มีความรู้ ความเข้าใจใน
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยโดยได้รับความร่ว มมื อ
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาผลงาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จั ดทานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้ างสรรค์ และนาผลงานไปใช้ในการประกอบอาชีพ และร่ว มพัฒ นา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของชิ้นงานให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เช่น เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้า ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง “ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา นาไปใช้
ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่ มอาชีพทาไข่เค็มในชุมชน เครื่องล้างทะลายปาล์ มระบบรีไซเคิล น้า ได้รับรางวัล รอง
ชนะเลิศ “โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว” จากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นาไปใช้ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เพาะเห็ดฟางใน
ชุมชนท้องถิ่น
ทิศทางในการพัฒนา
ครูและผู้เรียนร่วมกันจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอาชีพและเชิงพาณิชย์
ส ารวจข้อมูล การประกอบอาชี พ ในพื้น ที่ นาข้อมูล ที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ ร่ว มกัน กับชุมชนหรื อ
ผู้ ป ระกอบการ จั ด ท านวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานสร้ า งสรรค์ หรื อ งานวิ จั ย ที่ ช่ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงาน และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
สถานศึกษามีการดาเนินการในการส่งเสริม สนับสนุนให้มี งานวิจัย โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน การดาเนิน การของสถานศึกษากาหนดให้ ผู้เรียนระดับ ปวช. ๓ และ ปวส. ๒ จัดทา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับสายวิชาที่เรียน โดยจัดทาในรูปของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย กลุ่มละ ๑ ชิ้นงาน ใน ๑ ภาคเรียน และจัดให้มีการประกวด จัดแสดงผลงานในงาน
เปิดโลกนวัตกรรมอาชีวศึกษา ๔.๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่หอประชุมของวิทยาลัย และได้ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ นั กเรี ย นนั กศึกษาที่มีความสามารถพิเ ศษเข้าร่ว มอบรม ส่ งผลงาน ประกวดแข่งขัน ผลงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก และส่งเสริม สนับสนุนการจัดทา
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยร่วมกับ ชุมชน และการนาผลงานที่จัดทาขึ้นไปใช้
๒๔

ประโยชน์ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน เช่น เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้า ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
“ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา นาไปใช้ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพทา
ไข่เค็มในชุมชน เครื่ องล้ างทะลายปาล์ มระบบรี ไซเคิล น้า ได้รับรางวัล รองชนะเลิ ศ “โครงการประกวด
นวัตกรรมสีเขียว” จากมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แ ห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นาไปใช้ส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เพาะเห็ดฟางในชุมชนท้องถิ่น

๒๕

ตอนที่ ๒ การดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
สรุปผลการดาเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นที่ ๑
สถานศึกษาดาเนินการตามนโยบายการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการมีงานทา โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการจานวน ๑๗ ธุรกิจ ครบทุกสาขาวิชา สถานศึกษามีผลการ
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ ๕ ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีทีมธุรกิจมินิฟาร์มเห็ด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรผันสู่ธุรกิจ ครูที่ปรึกษาและผู้เรียนได้ไปศึกษา
ดูงานด้านการประกอบการ ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทีมธุรกิจจมูกข้าว
ทิพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรผันสู่ธุรกิจ ครูที่ปรึกษาและผู้เรียนได้
ศึกษา ดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ และนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาผู้เรียนออกกลางคัน โครงการลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึ กษา สถานศึกษาเป็นต้นแบบการลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียน โดยได้
ทาการวิจัย “การศึกษาสภาพปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน” พัฒนาระบบงานในหน้าที่ครูที่ปรึก ษา
การจัดทาแฟ้มประวัติประจาตัวผู้เรียน การเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐
การสร้างนวัตกรรมคูปองอาหารกลางวันแก่ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเงิน การติดตามผู้เรียนที่ออกกลางคันเป็น
รายบุ ค คล ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ ป กครอง ในการติ ด ตามดู แ ลผู้ เ รี ย น ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากสถาน ประกอบการ สนับสนุนรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนในระบบทวิภาคี ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการ
ติดตามดูแลความเป็นอยู่ของผู้เรียน และให้การสนับสนุนทุนการศึกษา สถานศึกษาได้รับรางวัลเป็นต้นแบบใน
การแก้ปัญหาการออกกลางคันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเด็นที่ ๒
สถานศึกษาดาเนิ น ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน โครงการขยายและยกระดับทวิภ าคี สู่
คุณภาพมาตรฐาน สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการ จัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขา
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ หลักสูตรการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ โดยความร่วมมือจาก บริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเซลส์ จากัด ให้การสนับสนุนร่วมจัดทาหลั กสูตร ให้การฝึกอบรมครู ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์รถยนต์ในการฝึกปฏิบัติ รับนักศึกษาเข้าฝึกในระบบทวิภาคี รับผู้สาเร็จ
การศึกษาเข้าทางาน ห้องปฏิบัติการด้านตัวถังและสีรถยนต์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ทดสอบและรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) องค์การมหาชน สาขาบริการยานยนต์
อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์และอาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบการ
ร่วมทาการตกลงความร่วมมือรับผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานประกอบการจานวน ๕ สาขาวิชา ผู้เรียนจานวน
๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๔ จากสถานประกอบการจานวน ๕๑ แห่ง
๒๖

ประเด็นที่ ๓
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การตาม นโยบายการผลิ ต และพั ฒ นาคนที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานของรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน โดยการทาโครงการพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพประชาชน
วัยแรงงาน การจัดทาหลักสูต รระยะสั้น ร่วมกับสถานประกอบการในท้องถิ่น จัดทาหลักสูตร Education to
Emplolyment Vocational Boot Camp (E to E) จานวน ๖ หลักสูตร คือ หลักสูตรซ่อมบารุงเครื่องเรือ
สปีดโบ๊ท หลักสูตรเทคโนโลยีการซ่อมตัวถัง หลักสูตรการติดตั้งโซล่าเซลล์กับปั๊มน้าในแปลงเกษตร หลักสูตร
การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Liner Robot ในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหลักสูตร
การต้อนรับผู้เข้าพักแบบโฮมสเตย์ ทุกหลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน มีผู้เข้า
ศึกษาตามหลักสูตร และประกอบอาชีพได้ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนทั้งหมด

๒๗

ตอนที่ ๓ สรุปแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมิน
การปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้น (Improvement: I๒)
ด้าน

องค์ประกอบ

ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพผู้สาเร็จ
ของผู้สาเร็จ การศึกษา
การศึกษา

ประเด็นสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา
(V-NET) จากสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษา
(องค์การมหาชน)

พัฒนาผลการจัดการ
 สถานศึกษา
ความรู้ของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเพื่อให้มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา
สูงขึ้น โดยผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงเป็นผู้ที่เรียนในระบบ
ทวิภาคี โดยเรียนใน
สถานศึกษาในปีการศึกษา
แรกแล้วออกไปเรียนโดย
ฝึกประสบการณ์ในสถาน
ประกอบการในปี
การศึกษาที่สองซึ่งมุ่งเน้น
เฉพาะสมรรถนะวิชาชีพ
ทาให้ผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาในสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะทั่วไป
สถานศึกษาควรใช้วิธีการ
ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์แบบ Active
Learning

 เร่งด่วน
 ปานกลาง
 ระยะยาว

๒๘

การปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้น (Improvement: I๒)
ด้าน

องค์ประกอบ

ประเด็นสาคัญ

การจัดการ คุณภาพการบริหาร สถานศึกษาเปิดสอนใน
เรียนรู้
จัดการศึกษา
ระดับ ปวช. และ ปวส.
รวม ๘ แผนกวิชา มีครู
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
๓ แผนกวิชา คือ
สาขาวิชาช่างยนต์ ช่าง
ไฟฟ้ากาลัง และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

สถานศึกษาจัดทาโครงการ  สถานศึกษา
จัดหาครูเพิ่มเติม หรือ
 ต้นสังกัด
แก้ปัญหาครูทไี่ ม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา
กาหนด โดยการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บุคลากรใน
สถานประกอบการ จัด
นักเรียนนักศึกษา เรียนรู้
ในสถานประกอบการจริง

 เร่งด่วน
 ปานกลาง
 ระยะยาว

๒๙

การพัฒนานวัตกรรมจากประเด็นต่างๆ (Innovation: I๓)
ด้าน

องค์ประกอบ

ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพผู้สาเร็จ
ของผู้สาเร็จ การศึกษา
การศึกษา

ประเด็นสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๑. ผูส้ าเร็จการศึกษา
ปฏิบัติงานจริงในศูนย์
บ่มเพาะวิชาชีพตาม
สาขาวิชาที่เรียน
สถานศึกษามีศูนย์บม่
เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาที่
หลากหลาย ครบทุก
สาขาวิชาที่เปิดสอน
๒. การจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑. ครูผู้สอนในแต่ละ
 สถานศึกษา
สาขาวิชา ผู้สาเร็จ
การศึกษา ร่วมกันสารวจ
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น ช่องทางในการ
ทางาน จัดทาโครงการที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่ม
จานวนศูนย์บ่มเพาะทาง
วิชาชีพให้มีจานวนเพิ่มขึ้น
มีความหลากหลาย และ
ขยายออกภายนอก
สถานศึกษา
๒. จัดทาคูม่ ือการ
ดาเนินการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ประจาสถานศึกษา เพื่อถือ
เป็นแนวปฏิบัติที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน และส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาสื่อ
และการเผยแพร่ องค์
ความรู้งานวิจัยและ
นวัตกรรมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

 เร่งด่วน
 ปานกลาง
 ระยะยาว

๓๐

การพัฒนานวัตกรรมจากประเด็นต่างๆ (Innovation: I๓)
ด้าน

องค์ประกอบ

ประเด็นสาคัญ

การจัดการ คุณภาพการบริหาร ๑. พัฒนาหลักสูตร
เรียนรู้
จัดการศึกษา
ฐานสมรรถนะตาม
มาตรฐานคุณภาพ
อาชีวศึกษา
๒. ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ
๓. การดาเนินการตาม
นโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด

แนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

๑. การเพิม่ หลักสูตรที่
 สถานศึกษา
พัฒนา จานวนรายวิชาที่  ต้นสังกัด
ปรับปรุงใหม่ในแต่ละ
สาขาวิชาโดยให้ครูผสู้ อน
ในแต่ละสาขาวิชา ดาเนิน
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ความต้องการด้านอาชีพ
ของคนในชุมชน ความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน
จัดทาหลักสูตรตามความ
ต้องการของชุมชน
ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ทุกสาขาวิชา
๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและเพื่อการ
จัดการการเรียนการสอน
ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ให้สามารถเข้าถึงได้ครบทุก
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้
โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ ให้สามารถเรียนรู้
ได้ในระดับนานาชาติ
๓. การดาเนินการตาม
นโยบายที่สาคัญให้
พิจารณาโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของแผนการ
ศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๗๙ และจัดทาคู่มือ

 เร่งด่วน
 ปานกลาง
 ระยะยาว

๓๑

การพัฒนานวัตกรรมจากประเด็นต่างๆ (Innovation: I๓)
ด้าน

องค์ประกอบ

คุณภาพการสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู้และ
นวัตกรรม

ประเด็นสาคัญ

แนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

การดาเนินการเพื่อ
เผยแพร่แก่สถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ
๑. การบริหารจัดการ ๑. การเพิม่ ประสิทธิภาพ  สถานศึกษา
การสร้างสังคมแห่ง
ในการบริหารจัดการ การ  ต้นสังกัด
การเรียนรู้
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๒. สถานศึกษามีการ สู่นานาชาติ
ดาเนินการที่เป็นเลิศใน ๒. ครูและผู้เรียนร่วมกัน
การส่งเสริม สนับสนุน จัดทานวัตกรรม
ให้มีการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์ งาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สร้างสรรค์ สู่การพัฒนา
งานสร้างสรรค์
อาชีพและเชิงพาณิชย์
สารวจข้อมูลการประกอบ
อาชีพ ในพื้นที่ นาข้อมูลที่
ได้จากการสารวจมา
วิเคราะห์ร่วมกันกับชุมชน
หรือผู้ประกอบการ จัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ หรือ
งานวิจัยที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และต่อยอดสู่
เชิงพาณิชย์

ระยะเวลา

 เร่งด่วน
 ปานกลาง
 ระยะยาว

๓๒

ภาคผนวก
รายนามคณะผู้ประเมินและคารับรองของประธานคณะกรรมการประเมิน
คณะผู้ประเมินได้ประเมินสถานศึกษาชื่อ วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๓ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย
รายชื่อ

ตาแหน่ง

นางพรพัช กะระณา

ประธาน

นางปรียา ตันวิพัฒน์

กรรมการ

นางวารุณี ยอดราช

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

คารับรองของประธานคณะกรรมการประเมิน
รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว
 ตรวจสอบคาผิด การใช้ภาษา ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามที่ สมศ.กาหนด
 ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องตั้งแต่เนื้อหา จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา ปัจจัยที่ทาให้เกิดจุดอ่อน/จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต

ลงชื่อ
(นางพรพัช กะระณา)
ประธานคณะกรรมการประเมิน
วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

๓๓

