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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

 
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในรอบปีกำรศึกษำ ประกอบด้วย  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
  1.1.1 ผลผลิต (Output)  
 สถานศึกษามีผลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
 

   ด้านท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา                     
    1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ  
                    1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม  
                    1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ หรือการประกอบอาชีพ
อิสระ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม         
                    1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มีผลการประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ 
                    1.5 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ดีเลิศ 
                    1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม   
                    1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) มีผล
การประเมินระดับคุณภาพ อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                    1.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม   
  

    ด้านท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน                    
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมิน
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                    2.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุง
รายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                    2.3 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                    2.4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู ้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม  
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    ด้านท่ี 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  
                   3.1 การจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ 
ยอดเย่ียม 
                   3.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
                   3.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 
อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                   3.4 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 
อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                    3.5 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
 

    ด้านท่ี 4 ด้านการมีส่วนร่วม  
                   4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีผลการประเมินระดับคุณภาพ 
อยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                   4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน มีผลการประเมิน 
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                   4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม  
 

    ด้านท่ี 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน  
                   5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม    
มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                   5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเย่ียม 
                   5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม 
                   5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม 
                   5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ในช้ันเรียน มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับยอดเย่ียม       
 

  1.1.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2) สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและสถานศึกษาอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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   3) ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์จากสถานศึกษา 
และสามารถน าไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ 
   4) บุคลากรครูเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของเนื้อหาวิชา มีทักษะในการสอน และวิธีการ
วัดผลประเมินผลผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   5) ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสามารถสร้างความพึงพอใจและสนองตอบต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมบริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 

  1.1.3 ผลสะท้อน (Impact)  
    1) สถานศึกษาได้ข้อมูลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ในด้านคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  
    2) สถานศึกษาได้แนวทางในการน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    3) สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน าไปให้บริการวิชาการ  
และวิชาชีพสู่ชุมชน ท้องถิ่น  
    4) ครูผู้สอนสามารถน าทักษะ ความรู้  และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนา 
ตนเองมาพัฒนาวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
    5) ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะหลักและสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการ 
ของสถานประกอบการ 
 

 1.2 จุดเด่น 
         1) สถานศีกษาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ในการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเริ่มประกอบธุรกิจของ  
ตนเองจนสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว  
    2) ผลงานของผู้เรียนด้านส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
ประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ อย่างต่อเนื่อง 
    3) สถานศึกษาตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย 
จิตส านึก และเสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ตลอดจนการอนุรักษ์ท่รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
    4) สถานศึกษาได้น าวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
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 5) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ได้จาก
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
     6) ครูผู้สอนมีการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ร่วมกับเทคนิควิธีการสอนท่ี หลากหลาย 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้และน าสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
     7) สถานศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการศึกษาร่วมกันกับสถานประกอบการ 
โดยจัดให้ มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเป็น
รูปธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  
     8) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนได้รับความรู้พร้อมกับ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาคุณธรรมเพื่อร่วมกันขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
     9) สถานศึกษามีการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
ตลอดจนการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย 
สะอาดเรียบร้อย และสวยงามอย่างต่อเนื่อง  
     10) สถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาท่ีสอนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
     11) สถานศึกษาด าเนินการให้ครูผู้สอนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาด้วยเทคนิค 
วิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกรายวิชาท่ีสอน พร้อมจัดท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษาละ  
1 เรื่อง 
     12) สถานศึกษามีการท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการ เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาในระบบปกติและระบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 
     13) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
     14) สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กิจกรรมการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองผู้เรียน การประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง และการอบรมพัฒนาครูท่ีปรึกษา ส่งผลให้จ านวนนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันลดลง  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
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 1.3 จุดท่ีควรพัฒนา 
         1) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการเห็น
คุณค่าในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีผลคะแนนจากการทดสอบท่ีสูงขึ้น 
    2) สถานศึกษาควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการใช้ร่วมกับระบบดูแลผู้เรียน 
เพื่อให้การด าเนินงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 3) สถานศึกษาด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
     4) พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง 
     5) ศึกษากระบวนการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการวิจัยพัฒนา
วิชาชีพ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
     6) สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกัน    
ในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนก าหนดแนวทางปฏิบัติสู่การพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง   
 7) สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ 
     8) การประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม สถานประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ 
ในการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
     9) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและมีจิตส านึกร่วมกันในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ    
ให้มากขึ้น 
     10) ควรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าในการร่วมสืบสานรักษาศิลป 
วัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น 
 

 1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          1) สถานศึกษาควรมีการปรับหรือเพิ่มเติมรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการจัดสอนเสริมในตารางเรียนเพื่อเป็นการทบทวน
เนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
    2) สถานศึกษาและครูที่ปรึกษาด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแล ติดตาม
พฤติกรรมและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันให้น้อยลง 
หรือไม่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการติดตามให้ผู้เรียนท่ีออกกลางคันกลับเข้ามาเรียนต่อเมื่อพร้อม 
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 3) ทุกภาควิชาควรด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจถึงระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน 
ระบบทวิภาคีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้เรียน
ท้ังหมด 
     4) พัฒนาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของระบบอินเทอร์เน็ต 
     5) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้านการวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
     6) สร้างและพัฒนาผู้เรียน ครูแกนน าให้เป็นผู้ท่ีสามารถขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ 
เพื่อเป็นต้นแบบสถานศึกษาคุณธรรม ตลอดจนการขยายผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ  
ส านึกรับผิดชอบท่ีถูกต้องในการเป็นพลเมืองดีให้กับผู้เรียนทุกคน 
 7) ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจของตนเองในสถานศึกษา    
เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ตลอดจนการ
พัฒนาท้กษะความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับครูผู้สอนในด้านการเป็นผู้ประกอบการโดยตรง  
     8) ด าเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร ผู้เช่ียวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานศึกษา 
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา
ร่วมกัน 
     9) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเข้าร่วมท า
กิจกรรมด้านการบริการชุมชน บริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจนการด ารงตน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น 
 10) สถานศึกษาควรหาแนวทางและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนัก
และเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ
ในการท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมไปถึงการบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้น 
 

2. กำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสถำนประกอบกำร 
     จากการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ  
และหน่วยงานท่ีเกียวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะ
วิชาชีพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา จนเป็นท่ียอมรับและได้รับ
การยกย่องจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก อาทิ การได้รับรางวัลจากการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  
จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายท่ีร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ การระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
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ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความ  
เช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสถานประกอบการในวงกว้าง  
 

3. กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัด 
สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนพัฒนาและยกระดับผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา

ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป รวมท้ังสมรรถนะวิชาชีพท่ีมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาที่สอดคล องกับความ     
ตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 

4. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ได้แก่  
การบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบก ากับดูแล
งานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค 
ระดับเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษาด้วยการจัดต้ัง   
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ 
ในการท าธุรกิจเพื่อให้สามารถต่อยอดเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับตัวช้ีวัด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด 
“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง  
ปรับรูปแบบธุรกิจเพื ่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา   
พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนดานการอาชีวศึกษา เพื่อสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญได้แก่ การประกอบอาชีพอิสระ 
ของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา อีกท้ังสอดรับกับพันธกิจและกลยุทธ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 -2566 ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของครูบุคลากร 
ทางการศึกษาและผู้เรียนด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้ด าเนินการส่งเสริม
การประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมุ่งให้องค์ความรู้
ด้านธุรกิจตลอดจนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียน นักศึกษา ผ่านกระบวนการจัด 
การเรียนการสอน การอบรมและกิจกรรมภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยการน า
ความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากการท าธุรกิจท้ังในและนอกสถานศึกษาจนสามารถต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ   
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต 
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 วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ 
สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง 
 3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาท่ีมีขีดความสามารถและความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง 
 

 วิธีการด าเนินงาน 
 1) การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 
  1.1) จัดท าแบบเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ 
  1.2) จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ  
  1.3) ประชาสัมพันธ์โครงการ และขอความอนุเคราะห์หัวหน้าภาควิชาในการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของภาควิชาเข้าร่วมโครงการฯ 
  1.4) ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ โดยจัดแบ่งนักเรียน นักศึกษา
ออกเป็นกลุ่มย่อยจ าแนกตามสาขาวิชา พร้อมกับจัดให้มีครูท่ีปรึกษาธุรกิจช่วยเหลือและให้ค าแนะน า
ประจ ากลุ่ม 1 คน 
  1.5) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ ด าเนินการรวบรวมแผนธุรกิจ 
  1.6) จัดศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ SMEs ในสถานประกอบการ 
 2) การคัดเลือกแผนธุรกิจ 
  2.1) จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและจากภายในสถานศึกษาร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินแผนธุรกิจ 
  2.2) นักเรียน นักศึกษาน าเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ 
  2.3) คณะกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินแผนธุรกิจ 
  2.4) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ น าเสนอผลการตัดสินแผนธุรกิจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 3) การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  3.1) วิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามแผนธุรกิจท่ีได้น าเสนอ ประกอบด้วย 
กลุ่มนักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นเจ้าของแผนธุรกิจและครูที่ปรึกษาธุรกิจ 
  3.2) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ จัดท าบันทึกข้อความเพื่อขอรับการสนับสนุน ทุนในการ
ด าเนินธุรกิจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.3) ภายหลังการได้รับอนุมัติทุนในการด าเนินธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาต้องด าเนินการ
เปิดบัญชีกับธนาคาร โดยเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกัน 
  3.4) นักเรียน นักศึกษาและครูท่ีปรึกษาธุรกิจประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการท าธุรกิจ  
อาทิ การแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ การจัดการตลาด เป็นต้น 
  3.5) ด าเนินธุรกิจตามการวางแผนท่ีระบุไว้ในแผนธุรกิจ 
  3.6) ประชุมสรุปผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาแต่ละเดือนเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  3.7) ครูท่ีปรึกษาของแต่ละธุรกิจรายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อหัวหน้าศูนย์ 
บ่มเพาะฯ 
  3.8) หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ รวบรวมรูปเล่มรายงานผลการด าเนินธุรกิจและจัดท าสรุป 
เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 ผลกำรด ำเนินงำน  
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการท าธุรกิจเข้ารับ 
การพัฒนาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจตลอดจนการฝึกทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ 
อย่างแท้จริงภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่สอดรับ 
กับนโยบายของภาครัฐในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2560-2579 ท่ีมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา  
1 ป ีพร้อมกันนี้ได้มีการจัดท าแผนงานโครงการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท าธุรกิจภายใต้กระบวนการ
บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษามาบูรณาการร่วมกับการสร้างช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม
ที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สถานศึกษา
ได้รับรางวัลจากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1) นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพ 
 2) นักเรียน นักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สามารถเป็นเจ้าของ
ธุรกิจของตนเอง 
 3) นักเรียน นักศึกษาท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็น
ผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต 
 4) ผลงานส่ิงประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการธุรกิจ ช้ินงานโครงการของนักเรียน 
นักศึกษา มีการน ามาต่อยอดสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์  
 
 
 
 
 
 
 
 


