SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

ส่วนที่ 1
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำ ประกอบด้วย
1.1 ผลสัมฤทธิ์
1.1.1 ผลผลิต (Output)
สถานศึกษามีผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2561 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเลิศ
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ป ระกอบการ หรือ การประกอบอาชี พ
อิสระ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย
มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ
1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเลิศ
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึ กษา (V-NET) มีผล
การประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.8 การมีงานทาและศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษา มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
2.1 การพัฒ นาหลั กสู ตรฐานสมรรถนะอย่ างเป็ นระบบ มีผ ลการประเมิ น
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง รายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
2.4 การจัด ทาแผนการจัด การเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เ น้น ผู้เ รียนเป็นสาคัญ
และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
Page | ๑
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
3.1 การจัดการเรีย นการสอน มีผลการประเมินระดับ คุณภาพอยู่ในระดั บ
ยอดเยี่ยม
3.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
3.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
3.5 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี มีผลการประเมินระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4.2 การระดมทรัพ ยากรเพื่ อ การจัด การเรีย นการสอน มี ผ ลการประเมิ น
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
4.3 การบริการชุ มชนและจิต อาสา มีผ ลการประเมิน ระดั บคุ ณภาพอยู่ใ น
ระดับยอดเยี่ยม
ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน
5.1 อาคารสถานที่ ห้อ งเรีย น ห้องปฏิบัติการ โรงฝึก งาน หรือ งานฟาร์ม
มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเยี่ยม
5.4 ระบบอิน เทอร์เ น็ต ความเร็ว สูง เพื่อ การใช้ ง านด้ านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
2) สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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3) ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์จากสถานศึกษา
และสามารถนาไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
4) บุคลากรครูเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของเนื้อหาวิชา มีทักษะในการสอน และวิธีการ
วัดผลประเมินผลผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5) ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสามารถสร้างความพึงพอใจและสนองตอบต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมบริการได้อย่างต่อเนื่อง
1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)
1) สถานศึกษาได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2) สถานศึกษาได้แนวทางในการนาไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่ง ประดิษฐ์ที่สามารถนาไปให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพสู่ชุมชน ท้องถิ่น
4) ครูผู้ สอนสามารถน าทัก ษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ ไ ด้ รั บจากการพัฒ นา
ตนเองมาพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5) ผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ
1.2 จุดเด่น
1) สถานศีกษาส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ในการสร้างเสริมประสบการณ์เชิ ง พาณิช ย์ให้กั บผู้เรีย นมีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุร กิจของ
ตนเองจนสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว
2) ผลงานของผู้เรียนด้านสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง
3) สถานศึ กษาตระหนั กถึ ง การพั ฒนาผู้เ รียนให้เ ป็น คนดี คนเก่ ง และมีค วามสุข โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่มุ่งให้ผู้เรี ยนได้ รับการปลูก ฝัง คุณ ธรรม จริย ธรรม ค่านิ ยม ระเบีย บวินั ย
จิตสานึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่ง เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ท่รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4) สถานศึกษาได้นาวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจ กรรมโครงการพัฒนาผู้เรีย นให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สัง คม และ
ประเทศชาติ
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5) สถานศึกษามีการพัฒนาหลั กสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนปรับปรุง หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไ ด้จาก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6) ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคั ญ ด้วยการบูร ณาการความรู้ในศาสตร์ สาขาต่ าง ๆ ร่ว มกั บเทคนิ ควิธี การสอนที่ หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และนาสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7) สถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการ
โดยจัดให้ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็น
รูปธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
8) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้รับความรู้พร้อมกับ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม
9) สถานศึกษามีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
ตลอดจนการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย
สะอาดเรียบร้อย และสวยงามอย่างต่อเนื่อง
10) สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูง าน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
11) สถานศึกษาดาเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค
วิธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายที่ มุ่ ง เน้ น สมรรถนะอาชี พ และบรู ณ าการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาที่สอน พร้อมจัดทาวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษาละ
1 เรื่อง
12) สถานศึ กษามีก ารท าข้อ ตกลงความร่ว มมื อ กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียน
ได้ รับ การพัฒ นาเต็ มตามศั กยภาพทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละการฝึ กปฏิ บัติ จริ ง ในสถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
13) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ค วามรู้ ความสามารถในการปฏิบัติง าน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือทาประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
14) สถานศึกษามีการดาเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง และการอบรมพัฒนาครูที่ปรึกษา ส่งผลให้จานวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
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1.3 จุดที่ควรพัฒนา
1) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้ เห็นถึงความสาคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการเห็น
คุณค่าในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีผลคะแนนจากการทดสอบที่สูงขึ้น
2) สถานศึกษาควรมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ร่วมกับระบบดูแลผู้เรียน
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
3) สถานศึกษาดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด
4) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง
5) ศึกษากระบวนการจัดทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการวิจัยพัฒนา
วิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
6) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักถึง ความสาคัญ และความจาเป็น ที่ต้องร่วมมือกัน
ในการดาเนิน งานสถานศึก ษาคุณธรรม ตลอดจนกาหนดแนวทางปฏิบัติสู่การพัฒ นาสถานศึกษา
คุณธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
7) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ
8) การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ
ในการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
9) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจิตสานึก ร่วมกันในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่า งจากัด ให้เ กิดประโยชน์อ ย่า งคุ้ม ค่าโดยการนาหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาปฏิบัติ
ให้มากขึ้น
10) ควรปลูก ฝัง ให้ ผู้เ รีย นมี ค วามตระหนั กและเห็ นคุ ณค่ า ในการร่ วมสืบ สานรั กษาศิ ล ป
วัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น
1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1) สถานศึ ก ษาควรมี ก ารปรั บ หรื อ เพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการจัดสอนเสริมในตารางเรียนเพื่อเป็นการทบทวน
เนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อ นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
2) สถานศึกษาและครูที่ปรึกษาดาเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแล ติดตาม
พฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันให้น้อยลง
หรือไม่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการติดตามให้ผู้เรียนที่ออกกลางคันกลับเข้ามาเรียนต่อเมื่อพร้อม
Page | ๕
Planning and Cooperation Division, Songkhla Vocational College

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR

Quality Assurance and Education Standard Section

3) ทุกภาควิชาควรดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้ เข้าใจถึ งระบบการจั ดการเรี ยนการสอน เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ เรียน
ระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้เรียน
ทั้งหมด
4) พัฒนาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของระบบอินเทอร์เน็ต
5) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
6) สร้างและพัฒนาผู้เรียน ครู แกนนาให้เป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
เพื่อเป็นต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนการขยายผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
สานึกรับผิดชอบที่ถูกต้องในการเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียนทุกคน
7) ส่งเสริมให้นั กเรียน นักศึกษามีส่ วนร่ วมในการดาเนิ นธุรกิจ ของตนเองในสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ ประกอบการมากขึ้น ตลอดจนการ
พัฒนาท้กษะความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับครูผู้สอนในด้านการเป็นผู้ประกอบการโดยตรง
8) ดาเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานศึกษา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา
ร่วมกัน
9) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเข้าร่วมทา
กิจกรรมด้านการบริการชุมชน บริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจนการดารงตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น
10) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนัก
และเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมทากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ
ในการทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสัง คมได้ อย่างมีความสุข รวมไปถึง การบาเพ็ญ ตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น
2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถำนประกอบกำร
จากการบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ รี ย น บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตลอดจนการให้ความช่ว ยเหลือ ส่ง เสริมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกียวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ
วิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา จนเป็นที่ยอมรับและได้รับ
การยกย่องจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก อาทิ การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่ง ขันทัก ษะวิชาชีพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
จากสถาบัน คุ ณวุ ฒิวิ ชาชีพ (องค์ การมหาชน) การได้รั บความร่ว มมื อจากเครื อข่ ายที่ ร่ว มจั ดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา
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ตลอดจนการให้บริก ารทางวิชาการและวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างต่อ เนื่อง ส่ง ผลให้เกิดความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการในวงกว้าง
3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับผู้เรี ยน ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ มี คุณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทั่ ว ไป รวมทั้ ง สมรรถนะวิ ช าชี พ ที่ มี
คุณ ภาพเป็น ไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอ าชีว ศึก ษาในแต่ล ะระดับ การศึก ษาที่ส อดคล องกับ ความ
ตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ได้แก่
การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบกากับดูแล
งานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
ระดั บ เทคโนโลยี อ ย่ า งมี คุ ณภาพและมาตรฐานสอดคล้อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยได้ กาหนดแนวทางการส่ง เสริมการเป็ นผู้ ประกอบการอาชีว ศึกษาด้วยการจัดตั้ ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเสริม ทักษะและประสบการณ์
ในการทาธุ ร กิ จเพื่ อ ให้ สามารถต่ อ ยอดเป็ น ผู้ป ระกอบการได้ ใ นอนาคต ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บตั ว ชี้ วั ด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้า นการสร้า งความสามารถในการ
แข่ง ขัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่ง เน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับ รูป แบบธุร กิจ เพื่อ ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของตลาด และแผนพัฒ นาการอาชีว ศึก ษา
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลัง คนดานการอาชีวศึกษา เพื่อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สาเร็จอาชีวศึกษา อีกทั้งสอดรับกับพันธกิจและกลยุทธ์ที่สถานศึ กษากาหนดไว้ในแผนพัฒนา
การจัดการศึก ษาของสถานศึก ษา พ.ศ. 2562-2566 ที่ต้องการเพิ่ม ศักยภาพของครูบุค ลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้ดาเนินการส่ง เสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการประจาปีที่มุ่งให้องค์ความรู้
ด้านธุรกิจตลอดจนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียน นักศึกษา ผ่านกระบวนการจัด
การเรียนการสอน การอบรมและกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยการนา
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์ จากการทาธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษาจนสามารถต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะในการเป็ น
ผู้ประกอบการ
2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง
3) เพื่อส่งเสริม สนับ สนุนนักเรียน นักศึกษาที่มีขีดความสามารถและความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
วิธีการดาเนินงาน
1) การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน
1.1) จัดทาแบบเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ
1.2) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการฯ
1.3) ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอความอนุเคราะห์หัวหน้าภาควิชาในการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของภาควิชาเข้าร่วมโครงการฯ
1.4) ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ โดยจัดแบ่งนักเรียน นั กศึกษา
ออกเป็นกลุ่มย่อยจาแนกตามสาขาวิชา พร้อมกับจัดให้มีครูที่ปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือและให้คาแนะนา
ประจากลุ่ม 1 คน
1.5) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ดาเนินการรวบรวมแผนธุรกิจ
1.6) จัดศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ SMEs ในสถานประกอบการ
2) การคัดเลือกแผนธุรกิจ
2.1) จัดทาหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจากภายในสถานศึกษาร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ
2.2) นักเรียน นักศึกษานาเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ
2.3) คณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินแผนธุรกิจ
2.4) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ นาเสนอผลการตัดสินแผนธุรกิจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
3) การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3.1) วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้นาเสนอ ประกอบด้วย
กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ
3.2) หัวหน้าศูน ย์บ่มเพาะฯ จัด ทาบันทึกข้อความเพื่อขอรับการสนับสนุน ทุนในการ
ดาเนินธุรกิจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
3.3) ภายหลังการได้รับอนุมัติทุนในการดาเนินธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาต้องดาเนินการ
เปิดบัญชีกับธนาคาร โดยเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน
3.4) นักเรียน นักศึกษาและครูที่ปรึกษาธุรกิจประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการทาธุรกิจ
อาทิ การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดการตลาด เป็นต้น
3.5) ดาเนินธุรกิจตามการวางแผนที่ระบุไว้ในแผนธุรกิจ
3.6) ประชุมสรุปผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาแต่ละเดือนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงรูปแบบการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3.7) ครูที่ปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอต่อหัวหน้าศูนย์
บ่มเพาะฯ
3.8) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมรูปเล่มรายงานผลการดาเนินธุรกิจและจัดทาสรุป
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ผลกำรดำเนินงำน
สถานศึก ษาส่งเสริม สนับสนุนให้นัก เรีย น นักศึกษาที่มีความสนใจในการทาธุรกิจเข้ารับ
การพัฒ นาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ ตลอดจนการฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
อย่างแท้จริงภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่สอดรับ
กับนโยบายของภาครัฐในการสร้างผู้ป ระกอบการรายใหม่ และแผนพัฒนาการอาชีวศึก ษา พ.ศ.
2560-2579 ที่มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา
1 ปี พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทาแผนงานโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทาธุรกิจภายใต้กระบวนการ
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษามาบูรณาการร่วมกับการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ที่มีความเป็นไปได้ในการนาไปต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลจากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
2) นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถเป็นเจ้าของ
ธุรกิจของตนเอง
3) นักเรียน นักศึกษาที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็น
ผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต
4) ผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ ชิ้นงานโครงการของนักเรียน
นักศึกษา มีการนามาต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
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