แบบสัมภาษณ์การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
1. ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ประเภทสถานศึกษา
 รัฐ
ขนาด  เล็ก (ไม่เกิน 1,๐๐๐ คน)
 กลาง (ตั้งแต่ 1,๐๐1 – 2,๐๐๐ คน)
 ใหญ่ (ตั้งแต่ 2,๐๐1 คนขึ้นไป)
 เอกชน
ขนาด  เล็ก (ไม่เกิน 1,๐๐๐ คน)
 กลาง (ตั้งแต่ 1,๐๐1 – 2,๐๐๐ คน)
 ใหญ่ (ตั้งแต่ 2,๐๐1 คนขึ้นไป)
3. จานวนบุคลากร
3.1 ผู้บริหาร
3.1.1 ผู้อานวยการ............1......คน
3.1.2 รองผู้อานวยการ.....4.......คน
3.2 ครู
3.2.1 ข้าราชการครู.................53..............คน
3.2.2 พนักงานราชการ (ครู)....18..............คน
3.2.3 ครูพิเศษสอน..................42..............คน
3.3 เจ้าหน้าที่
3.3.1 ลูกจ้างประจา..............................................6.....คน
3.3.2 พนักงานราชการ (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)....1.....คน
3.3.3 ลูกจ้างชั่วคราว..........................................27.......คน
3.4 บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ข้าราชการพลเรือน) ....2.....คน
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แบบสัมภาษณ์การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1.1 เตรียมความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.1.1 การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา
สถานศึกษาได้สารวจความพร้อมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เกี่ยวกับความพร้อมด้านค่าตอบแทน, สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน, ครูฝึกใน
สถานประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรม ก่อนรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ จานวน 1,416
แห่ง ซึ่งสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา ในปีปี
การศึกษา 2562 มีจานวนทั้งสิ้น 57 แห่ง
1.1.2 จานวนนักเรียน นักศึกษา
(แผนรับ)
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
หลักสูตร
หมายเหตุ
ปกติ
ทวิภาคี
ปกติ
ทวิภาคี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2,240
102
1,020
30
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
716
129
515
110
- ปริญญาตรี (ทล.บ.)
รวม
2,956
231
1,535
140
สัดส่วนระบบทวิภาคี
7.24
8.36
1.2 การทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.2.1 จานวนสถานประกอบการในจังหวัด......14......แห่ง
1) ภาครัฐ.................................แห่ง
2) รัฐวิสาหกิจ...........................แห่ง
3) ภาคเอกชน.......14.............แห่ง
1.2.2 จานวนสถานประกอบการต่างจังหวัด.......2.......แห่ง
1) ภาครัฐ.................................แห่ง
2) รัฐวิสาหกิจ...........................แห่ง
3) ภาคเอกชน................2........แห่ง
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1.3 การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.3.1 การจัดทาแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
สถานศึกษามีการจัดทาแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ รวมถึงการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ อีกทั้งมีการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วม
อบรม สัมมนาระบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และร่วมประชุมหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
1.3.2 การประชาสัมพันธ์และแนะแนวผู้เรียน
สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์และแนะแนวผู้เรียน ผ่านช่องทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์
และสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 10 ช่องทาง และแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จานวน 11 โรงเรียน
ส่งผลให้สถานศึกษารับผู้เรียนในระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีได้ตามแผนรับที่กาหนด
1.3.3 การคัดเลือกผู้เข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาร่ว มกับสถานประกอบการในการคัดเลือกผู้เรียนโดยพิจารณาผลการเรียนและ
ความประพฤติ (โควตา) ซึ่งสถานประกอบการมีส่วนร่วมคัดเลือกผู้เรียนจากประวัติ สัมภาษณ์ และความสนใจ
ในอาชีพของนักเรียน
1.3.4 วิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษามีวิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1) มีการประชุมเตรียมความพร้อม
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3) อบรมสัมมนาครูผู้สอนตามแผนการเรียน
4) จัดประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์
5) สัมมนาผู้เรียนระบบทวิภาคีทั้งก่อนและหลังการฝึกอาชีพ
6) ระบบฝึกงานออนไลน์
7) รายงานผลการฝึกอาชีพ
1.3.5 วิธีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมนิเทศการฝึกอาชีพ ซึ่งครูนิเทศอย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาคเรียน
นิเทศออนไลน์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และครูนิเทศรายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอาชีพ
ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากาหนด เพื่อรับทราบปัญหา และแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน และการฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการต่อไป
1.3.6 วิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ
สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ สัดส่วนคะแนน 50:50 และประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการ
ประเมินผลตามหลักสูตร โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง
1.4 แผนการขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563
ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคี และมีแผนเปิดสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาที่
มีความพร้อมในปีการศึกษาถัดไป
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1.5 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1.5.1 ค่านิยมในการศึกษาต่อระดับปริญญา ส่งผลให้ผู้สาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาต่อ ไม่เข้า
สู่ตลาดแรงงาน
1.5.2 สถานศึกษารั บผิ ดชอบค่าใช้จ่าย ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน และการฝึ กอาชีพ
(รายจ่ายเพิ่ม)
1.5.3 สถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรม
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
1. สถานศึกษาต้องแสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการในจังหวัดใกล้เคียง
2. สถานศึกษายกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและผู้ปกครอง
3. จัดฝึกอบรมครูฝึกให้สถานประกอบการที่มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ร่วมกับสถานศึกษา
1.6 การประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ปีการศึกษา 2562
หลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพหรือ
ระบบทวิภาคี
มีงานทา (คน)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
46
7
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
32
16
(ปวส.)
- ปริญญาตรี (ทล.บ.)
รวม
78
23

ร้อยละ
15.2
50

1.7 การประสานสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบการ เรื่องการลดหย่อนภาษีจากการ
จัดการศึกษาอาชีวศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ
สถานศึกษาประสานงานกับกรมสรรพากรกรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน ในการจัดการอบรมให้ความรู้
แก่สถานประกอบการครูฝึกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และมีการประสานงานและ สนับสนุนด้านการ
จัดทาเอกสารและข้อมูลการขอลดหย่อนภาษีให้กับสถานประกอบการ
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2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
2.1 จานวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2.1.1 ครูไทย.................6................คน
2.1.2 ครูต่างชาติ...........4................คน
2.2 โปรแกรมการเรียนที่เป็น EP และ MEP มีสาขาอะไรบ้าง
2.2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวนผู้เรียน
จานวนผู้เรียน
สาขาวิชา
ทั้งหมด
EP
MEP
1. การโรงแรม
344
57
รวม

344

2.2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จานวนผู้เรียน
สาขาวิชา
ทั้งหมด

ร้อยละ
16.57

57

16.57

จานวนผู้เรียน
EP
MEP

ร้อยละ

รวม
2.3 การดาเนินการของสถานศึกษาในการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น Morning talk โดยให้ผู้เรียนนาเสนอ
คาศัพท์ สานวนภาษาอังกฤษ ในช่วงกิจกรรมเคารพ ธงชาติทุกวัน ศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ
ห้องเรีย นรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ ECHOVE และจัดให้มีครู ต่างชาติร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 การดาเนินการของสถานศึกษาในการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาที่สามของนักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีแหล่งการ
เรียนรู้ในการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ EChoVE ห้องเรียน
รู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาและห้องเรียนขงจื้อ
2.5 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนวิชาชีพ
สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษากาหนดให้
ครูเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กาหนดให้ครูผู้สอนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานการ
ใช้ภาษา
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2.6 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
สถานศึกษาจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ Self Learning Report (SLR) กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้
ภาษาอั ง กฤษลงสู่ วิ ช าชี พ ใช้ เ ครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ภายนอกในการจั ด การเรี ย นการสอนผ่ า น Website
ต่าง ๆ เช่น Kahoot, Google classroom
2.๗ สถานศึกษาได้กาหนดมาตรฐานการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานทาง
ภาษาอังกฤษของครู และนักเรียน นักศึกษาหรือไม่ อย่างไร
2.7.1 การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับครู
ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษากาหนดให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
การใช้ภาษาอังกฤษ CEFR และครูผู้สอนผ่านการทดสอบมาตรฐานการใช้ภาษาจีน HSK
2.7.2 การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา
สถานศึกษากาหนดให้มีการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับนักเรียน
ที่ผ่านการทา TOEIC Simulation Test จานวน 39 คน
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3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการสร้างอาชีพ
3.1 จานวนห้องเรียนที่เป็นห้อง Smart Class Room สาขาใดบ้าง
แผนการเพิ่มห้องเรียน
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2563
(จานวนห้อง)
(จานวนห้อง)
แผนกวิชา
หมายเหตุ
ห้อง Smart
ห้อง Smart
ปกติ
ปกติ
Class Room
Class Room
1. การบัญชี
10
1
10
1
2. การตลาด
4
1
4
1
3. การเลขานุการ/การจัดการทัว่ ไป
6
1
6
1
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12
1
12
2
ระบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ
ออนไลน์
(Aculearning)
5. วิจิตรศิลป์
3
3
6. การออกแบบ
3
3
7. คอมพิวเตอร์กราฟิก
4
1
4
1
8. แฟชั่นและสิ่งทอ
4
4
9. อาหารและโภชนาการ
12
12
10. คหกรรมศาสตร์
4
4
11. การโรงแรม
11
1
11
1
12. การท่องเที่ยว
3
1
3
1
13. สามัญสัมพันธ์
15
2
15
2
รวม
91
9
91
10
คิดเป็นร้อยละ
9.89
10.99
3.2 การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงโดยใช้วิธีสอนแบบ STEM
PjBL Active Learning และ Coding
3.2.1 วิธีการสอนแบบ STEM
สถานศึกษาพัฒนาครูให้สมารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง
ด้วยวิธีการสอนแบบ STEM โดยใช้สื่อออนไลน์ ดิจิทัลแพลตฟอร์มจากภายนอก เช่น Google for Education
(Google form, Google classroom, Google sheet, Google drive ฯลฯ) และ Application ต่าง ๆ เช่น
Office 365
3.2.2 วิธีการสอนแบบ PjBL
สถานศึกษาพัฒนาครูให้สมารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง
ด้วยวิธีการสอนแบบ PjBL โดยใช้สื่อออนไลน์ ดิจิทัลแพลตฟอร์มจากภายนอก เช่น Google for Education
(Google form, Google classroom, Google sheet, Google drive ฯลฯ) และ Application ต่าง ๆ เช่น
Office 365
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3.2.3 วิธีการสอนแบบ Active Learning
สถานศึกษาพัฒนาครูให้สมารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
จริง ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning โดยใช้สื่อออนไลน์ ดิจิทัลแพลตฟอร์มจากภายนอก เช่น Google
for Education (Google form, Google classroom, Google sheet, Google drive ฯลฯ) และ Application ต่าง ๆ
เช่น Office 365
3.2.4 วิธีการสอนแบบ Coding
3.3 โครงการพัฒนาการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3.3.1 พัฒนาผู้บริหาร
1) Hardware
สถานศึกษาจัดให้มี Server ของสถานศึกษา และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2) Software
สถานศึกษาจัดให้มีระบบ Web Server ของสถานศึกษา และมีโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วย
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
3) People ware
สถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้นฝึกอบรมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ ดิจิ ทัลและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เช่น การอบรมการใช้
Google for Education การจัดทาสื่อการสอนบน Smart Phone
3.3.2 พัฒนาครูผู้สอน
1) Hardware
สถานศึกษาจัดให้มี Server ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสามารถใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
2) Software
ครูผู้สอนสามารถใช้โปรแกรม MS.Office, Web Browser ในการจัดการเรียนการสอน
3) People ware
ครูผู้สอนสามารถใช้ Software ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3.4 การดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
3.4.1 ดิจิทัลแพลตฟอร์มจากภายนอก
- Google for Education (Google form, Google classroom, Google sheet, Google
drive ฯลฯ) และ Application ต่าง ๆ เช่น Office 365
3.4.2 ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สถานศึกษาสร้างขึ้น
- ระบบบริหารจัดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
4.1 การจัดระบบสารสนเทศของ Demand Side และ Supply Side
4.1.1 สถานศึ ก ษามี ข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นก าลั ง คนของตลาดแรงงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลกาลังคนอาชีว ศึกษา ตามที่อาชีวศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
มอบหมาย (เขตพื้นที่ อาเภอเมือง อาเภอเกาะสมุย และอาเภอเกาะพะงัน) และนาข้อมูลเข้าศูนย์ประสานงาน
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System)
4.1.2 สาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1) สาขาวิชาการตลาด
2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สาขาวิชาช่างยนต์
4) สาขาวิชาการโรงแรม
5) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1) สาขาวิชาช่างยนต์
2) สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) สาขาวิชาการบัญชี
5) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.1.3 ศักยภาพของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
มีสาขาวิชาใดบ้าง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1) สาขาวิชาการตลาด
2) สาขาวิชาการโรงแรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1) สาขาวิชาการบัญชี
2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.1.4 สาขาวิชาที่เปิดใหม่ ปีการศึกษา 2563 ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
1) สาขาวิชาที่เปิดใหม่ ปีการศึกษา 2563
- สาขาวิชาเชพอาหารนานาชาติ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2) สาขาวิชาที่ขยายห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขาวิชาการบัญชี
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4.2 การดาเนินการพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลกาลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา เพื่อจัดทา
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา
4.3 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัด อาชีวศึกษาภาค และสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายศูนย์ประสานงานผลิต
และพั ฒ นาก าลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด ระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (TVET)
4.4 กระบวนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นจั ด ท าโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ ง ในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมี กระบวนการในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดให้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และ PjBL ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
2. จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับห้องเรียน และระดับสถานศึกษา
3. คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
4. ผลงานเชิงประจักษ์
4.1 รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีว ศึก ษา-เอสโซ่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 2561 โครงงานเรื่อง ดินปั้นจากเปลือกมังคุด
4.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับภาคใต้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจาปีการศึกษา 2562 โครงงานเรื่อง การศึกษาสีชอล์กน้ามัน
โดยใช้ ร งควั ต ถุ จ ากขมิ้ น ชั น ดอกอั ญ ชั น และกระเจี๊ ย บแดงที่ ใ ช้ ส าหรั บ วาดภาพ จะประกวดระดั บ ชาติ
เดือนสิงหาคม 2563
4.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับชาติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประจาปีการศึกษา 2562 โครงงานเรื่อง การพัฒนาทับทิมกรอบแป้งขิง
5. สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าค่ายอบรม ความเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ระดับอาชีวศึกษา
จั ด โดยส านั กงานนวัต กรรมแห่ ง ชาติ โดยน าเสนอโครงงานเรื่ อง การศึก ษาเปรี ยบเที ย บแท่ง ถ่า นจากไม้
พญาสัตบรรณและไม้องุ่นที่ใช้สาหรับการเขียนภาพเหมือนคน
ผลของการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
 สถานศึกษา
จานวน..........12...............ชิ้น
 อาชีวศึกษาจังหวัด จานวน............2................ชิ้น
 อาชีวศึกษาภาค
จานวน............2................ชิ้น
 ชาติ
จานวน............1................ชิ้น
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4.5 กระบวนการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษาร่ว มกับ สถานประกอบการในการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนัก เรียน
นักศึกษา ดังนี้
4.5.1 จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงาน โครงการ วิชาเรียนวิทยาศาสตร์ (พื้นฐาน)
ด้วยวิธีการสอน STEM และ PjBL เพื่อให้ผู้เรียนประดิษฐ์คิดค้นชิ้นงาน นวัตกรรม ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
4.5.2 จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ในสถานศึกษา
4.5.3 คัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม อาชีวศึกษา ใน
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
4.5.4 ผลงานเชิงประจักษ์
- รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีว ศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภท ซอฟต์แวร์แ ละสมองกลฝังตัว ชื่อผลงาน ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬา
อาชีวะเกมส์
- รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ประเภท หัตถศิลป์ ชื่อผลงาน ผลิตภัณฑ์นาฬิกาศรีคราม
ผลของการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
 สถานศึกษา
จานวน.......394.............ชิ้น
 อาชีวศึกษาจังหวัด จานวน.........15..............ชิ้น
 อาชีวศึกษาภาค
จานวน...........9...............ชิ้น
 ชาติ
จานวน...........3...............ชิ้น
4.6 การต่อยอดงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
4.6.1 มีการจับคู่ธุรกิจ : สถานประกอบการร่วมลงทุนในการพัฒนาและต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ (ผลิตภัณฑ์นาฬิกาศรีคราม)
4.6.2 มี ก ารประสานงาน MOU กั บ สถานประกอบการและร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ่ ม เพาะผู้ ป ระกอบ
อาชีวศึกษา ในการต่อยอดผลงาน
4.7 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.7.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
2) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
3) การดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 มีผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๔) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 มีการบันทึกข้อมูลการประเมินผ่านระบบออนไลน์เชิงปริมาณ และคุณภาพผ่าน
เว็บไซต์ www.vesar.org ให้ครบถ้วน
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๕) การติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
 มี ก ารติ ด ตามและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล การประเมิ น ในระบบออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.vesar.org

๖) การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.vesar.org
โดยน าเสนอข้อมูล ทั้ งเชิงปริ มาณและเชิง คุณภาพเพื่อสะท้อนผลการพัฒ นาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ประเด็นการประเมิน
4.7.2 จานวนมาตรฐาน และประเด็นการประเมิน
 เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 (๓ มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน)
 เพิ่มเติมจากมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
4.7.3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑) ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยภาพรวม จานวน ๓ มาตรฐาน ๙ ประเด็นการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 96.69) อันดับที่ 10
๑.๑) มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 96.35) เมื่อจาแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
1.1.1 ด้านความรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 96.25)
1.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 96.25)
1.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 96.54)
จุดเด่น
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ
2. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ในครั้งแรก
3. ผู้เรียนผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
4. ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือ
ศึกษาต่อ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
6. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนและสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ลดปัญหาการออกกลางคัน
2. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง
หรือได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สูงขึ้น
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ทางด้านทักษะวิชาชีพในระดับที่
สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยให้เข้าร่วม
การประกวด แข่งขัน ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ หรือมีการนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
๑.๒) มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 97.19) เมื่อจาแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
1.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 82)
1.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 100)
1.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)
1.2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 100)
จุดเด่น
1. สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ
2. ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสาหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ
3. ครูผู้สอนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
4. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างมี
คุณภาพ
5. ครูผู้สอนบริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
6. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลได้
เต็มศักยภาพ
7. ครู ผู้ส อนได้รับ การพัฒ นาตนเองและพัฒ นาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒ นาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
8. ผู้ บริหารสถานศึกษามีการบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริห ารแบบมีส่ วนร่วม และใช้
นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. สถานศึกษาจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
11. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
12. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์มมีความพร้อม
เพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
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13. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการประปา ระบบคมนาคม
ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
14. สถานศึกษามีแหล่ งเรี ยนรู้ และศูนย์วิท ยบริการหรือห้องสมุด มีความพร้อมและเพียงพอกับ
ผู้ใช้บริการ
15. สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
16. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสา
สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือกาหนด
รายวิชาเพิ่มเติม ในแต่ละสาขาวิชาหรือสาขางาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกสาขาวิชาหรือสาขางานพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม
๑.๓) มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
(ร้อยละ 97.5) เมื่อจาแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้
1.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)
1.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 92.5)
จุดเด่น
1. ครูผู้ สอนได้รั บการพัฒ นาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการนาผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษามีก ารบริ ห ารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริห ารแบบมีว นร่ว ม และใช้
นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
3. สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ
5. สถานศึกษามีการบริการชุมชน บริการวิชาการ วิชาชีพ และผู้เรียนมีจิตอาสาสร้างประโยชน์ ให้กับ
ชุมชนและสังคม
6. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายได้อย่างมี
คุณภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
1. พัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงหรือ
ได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับที่สูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย เพื่อใช้
ประโยชน์ ได้จ ริ งหรื อได้รั บรางวัล จากการประกวดแข่งขัน ในระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ หรือนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จหรือเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice)
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านหัตถศิลป์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ PjBL
ผลงานเชิงประจักษ์ :
- รางวัลการแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมืองฮาร์บิ้น ณ ประเทศจีน
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จาการประกวดศิลปะนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่อผลงาน มโนราห์ มนต์ขลังแห่งสยาม รอยยิ้มงดงาม วัฒนธรรมล้าค่า (Manohra The Magic of Thailand
Beautiful Smile, precious culture) เจ้าของผลงาน นางสาวสุจิตา คงเวช
4.7.๔ ผลการดาเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 ระดับสถานศึกษา….............3…..…ดาว
 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด.....3........ดาว
 ระดับอาชีวศึกษาภาค.........4........ดาว
 ระดับชาติ............................3........ดาว
4.7.5 ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และสามารถนาไปประกอบ
อาชีพอย่างยั่งยืน จานวน......5........ธุรกิจ ได้แก่
1) ธุรกิจ BC Service
2) ธุรกิจ Rotee (โรตี)
3) ธุรกิจ ป๊อปคอร์นคนพันธ์ R
4) ธุรกิจ Hospitality Breakfast Health (อาหารเช้า)
5) ธุรกิจ ปาเต๊ะ
4.7.6 กระบวนการดาเนินการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ (RRR)
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ
2) รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
3) จัดอบรมทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
4) ประกวดการเขียนแผนธุรกิจ
5) ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
6) คัดเลือกธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมโครงการ RRR
7) ส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมโครงการ
8) ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็น
ผู้ประกอบการ ระยะที่ 1 (100 ทีม)
9) ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการเป็น
ผู้ประกอบการแบบเข้มข้น ระยะที่ 2 (รอบ 20 ทีม)
10) ดาเนินธุรกิจตามแผน
11) จัดแสดงและนาเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ

