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๑.  เรื่องการประกันคุณภาพ  ควรใช้ระบบ Benchmark ของสถานศึกษา กล่าวคือ ให้สถานศึกษา
รายงานคุณภาพการศึกษาของตนเองในปัจจุบัน (มีการประเมินและให้คะแนนคุณภาพ) และวางแผนพัฒนาใน
อนาคต  การประเมินคุณภาพครั้งต่อไป ให้คะแนนจากการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนา  ถ้าสามารถพัฒนาได้ตามแผนพัฒนาให้ผ่าน  การประเมินในครั้งต่อไป ประเมินเพ่ือศึกษาการรักษา
คุณภาพด้านเดิมท่ีผ่านการประเมิน และการพัฒนาคุณภาพด้านใหม่ที่ให้ไว้ในแผนพัฒนาครั้งต่อไป  

๒.  การน านวัตกรรมของสถานศึกษามารวมไว้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือการ
ขยายผลสู่การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพ่ือสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล  โดยให้ผู้มี
ความสามารถในการจัดจ าหน่าย (Start up) มาน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจ (โดยจะขายนวัตกรรม หรือให้เพ่ือ
การศึกษา ขึ้นกับเป้าหมายของผู้ต่อยอด) อีกทั้งยังเป็นการเชิดชู้เกียรติแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และป้องกันการ
จดสิทธิบัตรที่ท าให้ผู้พัฒนาไม่สามารถใช้นวัตกรรมจากต้นแบบของตนเองได้ 

การน ารายชื่อนวัตกรรมมาเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ระบุ ชื่อนวัตกรรม ชื่อเจ้าของผลงาน 
วันเดือนปีที่พัฒนานวัตกรรมส าเร็จ  ประโยชน์ของนวัตกรรม  ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ จะต้องติดต่อและขอ
อนุญาตเจ้าของนวัตกรรม 

๓.  การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาภายในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือ
ประสานการใช้ทรัพยากร  เช่น บุคลากรครู และครุภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารหลักสูตร (การให้นักศึกษาทุกแผนก
วิชามีความสามารถที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  เช่น นักศึกษาทุกคนควรเรียนวิชาอาหารและโภชนาการ  ขับ
รถยนต์  พ้ืนฐานด้านงานเกษตรและการท าปุ๋ย ,  นักศึกษาในวิทยาลัยเดียวกันเรียนในประเภทวิชาอ่ืน  เช่น  
ประเภทวิชาพานิชยกรรม เรียนเรื่องการจัดตกแต่งอาหารและสถานที่  นักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม เรียน
เรื่องการตลาด  การเขียนแผนธุรกิจ และการท าบัญชี  เป็นต้น)  

๔.  จัดท าโครงการระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารงานสถานศึกษาที่มีพ้ืนที่มาก เช่น 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ให้เกิดคุณภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๕.  เร่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาการอ่านภาษาไทยแก่นักศึกษา เพ่ือให้
สามารถอ่านได้ โดยนักศึกษาสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเองในขณะเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีทั้งแบบ
เร่งรัด (Intensive Course) ทีใ่ช้เวลาในการศึกษาน้อย   และแบบปกติทีเ่รียนที่ละข้ันตอนตามล าดับ 

๖.  แผนการรองรับข้าราชการครูที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการในปัจจุบัน ถึง ปึพุทธศักราช ๒๕๖๔  ที่
มีจ านวนมาก  ด้วยการขออัตราพนักงานราชการให้สถานศึกษาที่มีบุคลากรครูใกล้จะเกษียณอายุราชการเพ่ือ
เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และถอดบทเรียนจากครูที่ก าลังจะเกษียณอายุ  ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพการสอนด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างครูพิเศษของสถานศึกษา 
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สรุปและข้อเสนอแนะของศึกษานิเทศก์ต่อสถานศึกษา 
ในการนิเทศระหว่างวันที่ ๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

ข้อเสนอแนะที่รวบรวมมาน าเสนอในครั้งนี้  ได้จากข้อสังเกตของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาที่
รับการนิเทศ และค าตอบที่ดิฉันน าเสนอสถานศึกษา  ซึ่งบางแห่งอาจไม่ละเอียดนักจึงน ามารวบรวมใหม่อีกครั้ง 

๑.  ด้านสมรรถนะของผู้บริหาร 
     -  สมรรถนะที่เอ้ือต่อการพัฒนาสถานศึกษา  คือ  

การให้การสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เช่น  ถ้า 
ผู้บริหารต้องการให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนในภาคเรียนที่สอนส่งสถานศึกษา   แต่ครูผู้สอนเป็นผู้สูงวัยและ
การพัฒนาความสามารถในการพิมพ์เอกสารมีน้อย     ผู้บริหารจะต้องหาแนวทางการปฏิบัติงานในการอ านวย
ความสะดวกในการพิมพ์ให้แก่ครูผู้สอน   หรือหาแนวทางอ่ืนๆ ในการสนับสนุนเพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดท า
แผนการสอนส่งได้ เป็นต้น   

การให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา  คือ   การสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้บุคลากร  และผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้อง
เหมาะสมน ามาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและสถานศึกษา และสามารถประสานงานให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน  

ความสามารถส่วนบุคคลในการแสดงวิสัยทัศน์ เช่น การตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ 
แนวทางปฏิบัติงานทีไ่ดม้าตรฐานและใช้ได้อย่างเหมาะสม / เมื่อมีความจ าเป็นต้องเลือกแนวทางการปฏิบัติงาน  
ผู้บริหารจะต้องใช้วิสัยทัศน์ส่วนตัวในการตัดสินใจเลือก  หรือแม้กระทั่งการมอบหมายงานให้บุคลากร ผู้บริหาร
ก็จะต้องสามารถเลือกบุคคลให้มาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม หรือการแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม (ทั้งเปิด 
ด าเนินการและปิดการประชุม)   เป็นต้น 

บุคลิกภาพของผู้น า  คือ การใช้พระเดชและพระคุณในการบริหารงานของสถานศึกษาได้อย่าง 
เหมาะสมกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เหมาะสมกับเวลา  และสถานที ่ เป็นต้น 

     -  สมรรถนะที่เอ้ือต่อการรักษาคุณภาพของสถานศึกษา คือ การเป็นนักการตลาด  นักขาย และนัก
ประชาสัมพันธ์คุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์   

     -  สมรรถนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษา คือ การเป็นผู้น าวิชาการ /การให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน เช่น ช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชนในการต่อยอดธุรกิจ  พัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน / สถานประกอบการ  พัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์พืช การวิจัยตามที่ชุมชนร้องขอ
เป็นต้น 

๒.  ด้านหลักสูตร 
     -  หลักสูตรแกนกลางจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   สถานศึกษาตั้งข้อสังเกต

เกี่ยวกับหลักสูตร ว่า 
หลักสูตรจากส่วนกลางท าให้สถานศึกษา ไม่อาจเพิ่มเติมสมรรถนะอ่ืนๆได้   
หลักสูตรแกนกลางควรมีจ านวนรายวิชาน้อยลง โดยใช้เวลาฝึกปฏิบัติแต่ละรายวิชามากขึ้น  
มีเนื้อหาสาระท่ีซ้ าซ้อนกันในหลายรายวิชา   
รายวิชาในกลุ่มทักษะชีวิตไม่สอดคล้องกับวิชาชีพ (ต่างจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช ๒๕๓๖)  และมีจ านวนหน่วยกิตมาก 
  การพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี 
  ผู้นิเทศชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้  ความจ าเป็นในการมีหลักสูตรแกนกลางจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือควบคุมคุณภาพการศึกษาในระดับประเทศ และรับรองกับ



 

 

๓ 

 

สาธารณชนว่า เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้ส าเร็จการศึกษาควรมีความสามารถใด ในระดับรายวิชา หลักสูตร
แกนกลาง / หลักสูตรจากส่วนกลาง (สอศ.) ที่เหมาะสมจะต้องก าหนดเพียงสมรรถนะขั้นต่ าไว้ในแต่ละรายวิชา 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้   
  หลักสูตรแกนกลางควรมีจ านวนรายวิชาที่น้อยลง เพื่อจะได้ใช้เวลาฝึกปฏิบัติแต่ละรายวิชา
มากขึ้น เป็นข้อเสนอแนะที่จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมค่ะ ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของการด าเนินการ 

ความซ้ าซ้อนของเนื้อหามีความจ าเป็นในรายวิชาชีพเลือกและเลือกเสรี   เพราะรายวิชาใน 
หมวดวิชาชีพเลือก  จะต้องบรรจุสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานไว้  รายวิชาชีพเลือกในหมวดเดียวกันจึง
อาจมีสมรรถนะที่ซ้ าซ้อน (จุดเด่นของรายวิชาชีพเลือกในหลักสูตร คือ บางรายวิชาเรียนแล้วอาจสามารถ
ประกอบอาชีพได้เลย ท าให้ในรายวิชาชีพเลือกอาจมีการก าหนดสมรรถนะที่ซ้ าซ้อนกัน เพราะต้องก าหนดว่าถ้า
จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีสมรรถนะใด อาชีพที่ใกล้เคียงกันจึงมีสมรรถนะที่ซ้ าซ้อนกัน  ข้อแตกต่างของการ
เรียนตลอดทั้งหลักสูตรคือผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการนอกเหนือจากสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพ และสามารถเลือกวิถีการปฏิบัติตนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตได้) 
  ส่วนการก าหนดโครงสร้างรายวิชาทักษะชีวิต  ในหลักสูตรปัจจุบัน เป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแต่งตั้งให้พัฒนาหลักสูตรในระดับต่างๆ ตั้งแต่บอร์ด
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จนถึงคณะท างาน 
  การพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี   เมื่อพิจารณาจากเอกสารหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๓๘ หลักสูตรในเอกสารจะมีเพียง ๒ ระบบ คือ หลักสูตรปกติ กับ หลักสูตรทวิภาคี  การจัดท า
หลักสูตรทวิภาคี คือการน าหลักสูตรปกติมาจัดท าสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดในแต่ละรายวิชา และสามารถควบ
รวมสมรรถนะที่ก าหนดในหลักสูตรมาจัดท าเป็นรายวิชาใหม่ในหลักสูตรทวิภาคีที่ใช้เรียนในสถานประกอบการ 
เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (เพราะสถานประกอบการแต่ละแห่งจะมีสมรรถนะที่
ให้นักศึกษาเรียนรู้ไม่เหมือนกัน การจัดท ารายวิชาที่เรียนในสถานประกอบการจึงอาจไม่เหมือนกัน)  

จากนั้นสถานศึกษาก็จะมาก าหนดว่าสิ่งที่นักศึกษาเรียนรู้ในสถานประกอบการแล้ว  ยังขาด 
สมรรถนะใดที่ระบุไว้ในหลักสูตรปกติ  ให้น าสมรรถนะนั้นมาจัดท ารายวิชาใหม่ได้ หรือจะใช้รายวิชาที่ปรากฏใน
หลักสูตรปกตมิาจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาระบบทวิภาคีก็ได้ น ามาเป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา เพ่ือนักศึกษามีสมรรถนะครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรปกติ   

และจากประสบการณ์ท่ีผู้นิเทศได้เรียนรู้จากสถานศึกษา คือ รูปแบบการจัดการศึกษา 
หลักสูตรทวิภาคี พบว่า ในภาคเรียนสุดท้ายหากก าหนดให้นักศึกษากลับมาเรียนที่สถานศึกษา จะสามารถ
เพ่ิมเติมสมรรถนะในส่วนที่ยังไม่ได้จัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการได้   / ทบทวนความรู้ / สรุปสิ่งที่
นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ / ถอดบทเรียนที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกในสถานประกอบการว่าจะ
น าไปใช้ในภายภาคหน้าอย่างไร  (โดยเฉพาะในกรณีที่นักศึกษาต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น) 

     -  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ที่ท าให้ผู้นิเทศวิตกกังวลอย่างสูง  คือ    
ขั้นตอนการสอนจะต้องประกอบด้วย  การน าเข้าสู่บทเรียน  การสอน / การลงมือปฏิบัติ   การสรุปบทเรียน / 
การประเมินผล  หากผู้สอนไม่มีการน าเข้าสู่บทเรียนอย่างเหมาะสม  และไม่สรุปผลให้เข้าสู่เนื้อหาสาระที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน (เกิดการ
เรียนรู้) ได ้ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 

     -  ในรายวิชาบัญชีจะน าการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  มาใช้ได้อย่างไร ผู้นิเทศไม่อาจ
ยกตัวอย่างในสายวิชาชีพเฉพาะทางของครูผู้สอนได้  จึงให้ข้อสังเกตว่า S (Science) หมายถึง วิทยาศาสตร์ 
กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องรู้ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพของตนว่ามีการพัฒนาไปถึงขอบเขตไหนในปัจจุบัน เช่น มี
รูปแบบบัญชีแบบใหม่ๆ หรือไม่   T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยี กล่าวคือ มีการน าเทคโนโลยีใดมาใช้



 

 

๔ 

 

ในวิชาชีพในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์  E (Engineering) หมายถึง งานวิศวกรรม กล่าวคือ มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ / การวางแผนและควบคุมที่ มีประสิทธิภาพและคุณภาพในสายวิชาชีพอย่างไร  M 
(Mathematic) หมายถึง คณิตศาสตร์ กล่าวคือ มีการใช้หลักคณิตศาสตร์อย่างไรในการสร้างระบบประมวลผล
และแปรผลข้อมูลในสายวิชาชีพทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  เป็นต้น 

 น า STEM ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษามาประมวลจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน หรือเกม ที่
ท าให้ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจ า มาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนนั้ นสามารถ
ท าให้เกิดการพัฒนาทางความคิดของนักศึกษาให้สามารถต่อยอดความคิดได้ คือ รูปแบบการน า STEM มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  

     -  การจัดท าจุดประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย สืบเนื่องจากในอดีต ก่อนที่ผู้นิเทศจะลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  มีครูผู้สอนเข้ามาที่หน่วยศึกษานิเทศก์ และสอบถามว่าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
นอกจากพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  เจตพิสัย แล้วสามารถเพ่ิมเติมเรื่องของความปลอดภัยเป็นด้านที่ ๔  ได้หรือไม่  
ผู้นิเทศ  ตอบว่าได้ ถ้ามีความจ าเป็นมาสนับสนุน  แต่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  ปัจจุบันผู้นิเทศก็ยังยืนยัน
ค าตอบเดิม  และพบว่าจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ  มีความจ าเป็นต้องฝึก / ปลูกฝังด้าน
การรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนอย่างเข้มข้นแม้อาจจะดูว่าเป็นเจตคติ หรือลักษณะนิสัย แต่การแยก
ออกเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตัวใหม่ เพราะลักษณะนิสัยของคนไทยไม่เห็นความส าคัญกับคุณลักษณะ
ดังกล่าว  การแยกออกเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตัวใหม่เพ่ือเน้นให้ฝึกจนเป็นกิจนิสัย และเป็นกิจนิสัยที่
ผู้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพต้องให้ความส าคัญ  เช่น  ตารางการปฏิบัติงานก าหนดให้ตรวจสอบคุณภาพทุก ๑ 
ชั่วโมง แต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วตรวจแล้วไม่มีอะไร ชั่วโมงต่อไปละเว้นการปฏิบัติไว้ก่อน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเลย
ไม่ได้ในการปฏิบัติงานสายวิชาชีพ   

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้นิเทศขอลองน าเสนอระดับต่างๆ ใน
ที่นี้ อย่างคร่าวๆ คือ ระดับท่ี ๑  คือ การรักษาความปลอดภัยระดับบุคคลในการปฏิบัติงาน  ระดับที่ ๒ คือ การ
รักษาความปลอดภัยในระดับนวัตกรรม / ผลผลิต / ผลงาน (การสร้างสรรค์ผลงานที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้  / 
ผลผลิตที่ได้จากการฝึกปฏิบัติได้ตามคุณลักษณะที่ดีของชิ้นงาน)  และระดับที่ ๓ คือ การรักษาความปลอดภัย
ในระดับสิ่งแวดล้อม / ชุมชน / สังคม (การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ชุมชน / สังคม)  อาจ
ไม่ถูกต้องนัก ครูผู้สอนสามารถปรับได้ ที่เสนอแนะเป็นเพียงการจุดประกายให้เกิดการพัฒนาค่ะ 

 นอกจากนี้ผู้นิเทศยังขอให้สถานศึกษาจัดท ารายวิชาเรียนร่วมของทุกแผนกวิชา หรือที่
จ าเป็นต้องเสริมให้แก่แต่ละแผนก  เช่น  รายวิชาการจัดท าแผนธุรกิจ    การพูดและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
(การสร้างมิตรภาพในการหาเพ่ือนใหม่ / การเป็นกัลยาณมิตรที่ดีท าอย่างไร)  การรักษาสิ่งแวดล้อมในงานช่าง 
(โดยเฉพาะการก าจัดไขมัน / การน าของที่เหลือจากการฝึกปฏิบัติกลับมาใช้)   และการขับรถ  เป็นต้น ควรให้
ทุกแผนกวิชาเรียน (เป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องนัก ควรมีการร่วมแสดงความคิดเห็นของทุก
ภาคส่วน) หรือการเรียนร่วมในระหว่างแผนกวิชาที่จัดการศึกษาในสถานศึกษาเดียวกัน เช่น แผนกวิชาคหกรรม 
ควรเรียนเรื่องการวางแผนธุรกิจและการตลาด  แผนกวิชาพาณิชยกรรมควรเรียนรายวิชาการจัดตกแต่งสถานที่
และอาหาร รวมทั้งการบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง  เป็นต้น  (เป็นการบริหารการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น 
การเรียนข้ามแผนกวิชา  การใช้ทรัพยากร คือ บุคลากร  ครุภัณฑ์ เป็นต้น) 

 ผู้นิเทศขอให้คณะครูอาจารย์สถานศึกษามีส่วนในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด และการพัฒนาวิชาชีพให้ชุมชน ในรูปแบบ Area based 

๓.  ด้านงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม 
 การสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงสุดแก่งานวิจัย  พิจารณาจาก ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ตัวอย่าง 

การพัฒนาซอสปรุงรสจากมะละกอทดแทนการใช้มะเขือเทศ  หากเหตุผลคือ  



 

 

๕ 

 

มีมะละกอล้นตลาดและชาวบ้านต้องปล่อยให้ผลผลิตเน่าเสีย   
  มะละกอมีราคาถูกกว่ามะเขือเทศ 
  มะละกอมีสารอาหารที่มีคุณภาพสูงกว่ามะเขือเทศ 

งานวิจัยที่สร้างมูลค่าเพ่ิมและมีเหตุผลในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชนหมู่มาก น่าจะ 
ก่อให้ประโยชน์สูงสุด (ทุกเหตุผลที่กล่าวมาสามารถน ามาพัฒนานวัตกรรมซอสมะละกอได้นะคะ) 
  การพัฒนาเครื่องมือแพทย์  เหตุผล คือ  

เป็นความต้องการของสถานพยาบาล เช่น เครื่องมือเสียไม่สามารถส่งซ่อมได้  หรือ เพ่ือลด 
ต้นทุนการน าเข้าและพัฒนาให้เหมาะกับสรีระของคนไทย  เป็นต้น   

ทุกเหตุผลน ามาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมได้หมด จึงอยู่ในดุลยพินิจของผู้สร้างนวัตกรรม จะต้อง 
รวบรวมข้อมูลมาสนับสนุนด้านประโยชน์ของนวัตกรรมให้มากที่สุด  เช่น  คุณค่าทางเศรษฐกิจ  ทางเทคโนโลยี  
ทางสังคม   ความเหมาะสมกับบริบทของไทยและสิ่งแวดล้อม   หรือด้านอ่ืน ๆ   เป็นต้น       

๔.  การถอดบทเรียนที่ได้รับจากการนิเทศ 
     -  การถอดบทเรียน เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย 
 การที่ผู้บริหารมีความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และบริหารงานโดยใช้หลักการปกครองแบบ

ครอบครัว 
 การสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 มีผลงานเป็นที่ยอมรับ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     -  การถอดบทเรียน เรื่อง สิ่งจูงใจให้ครูพัฒนาคุณภาพการสอน พบว่า  

ครูมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู 
ครูเป็นผู้ที่คิดบวก และมีความเมตตาต่อศิษย์ 
ครูมีสมรรถนะของครู เช่น การวิเคราะห์หลักสูตร (บทเรียนที่สอนต้องการให้ได้ชิ้นงานอะไร  

ถ้าจบออกไปนักศึกษาต้องท าอะไรได้บ้าง  และสอนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง)  การจัดการเรียน
การสอน   การวัดและประเมินผล 

ครูท าให้นักศึกษามีเป้าหมายในการเรียน  และมีความภาคภูมิใจในอาชีพ  ใช้ชีวิตอย่างมี 
ความสุข และอยู่รอดในสังคม 

ครูต้องหมั่นหาประสบการณ์วิชาชีพเพ่ิมเติม เช่น การไปสอน / ท างานในที่ต่างๆ   
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการสอนและยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มี 

ผลงานสอน ร่วมทั้งให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสถานศึกษา 
      -  การถอดบทเรียน เรื่อง สิ่งจูงใจให้เรียนในสายวิชาชีพของนักศึกษา  พบว่า 
  นักศึกษาท่ีเรียนดีและเป็นผู้แทนนักศึกษาในองค์การวิชาชีพ จะมีเป้าหมายในการเรียน (คน
หนึ่งตอบว่าเรียน เพราะที่บ้านเปิดร้านร้านเบเกอรี่ ต้องการเรียนเพ่ือค้นหาและพัฒนาสูตรขนมใหม่น ามาผลิต
เพ่ือจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้าน    อีกคนตอบว่าเรียนเพราะต้องการท้าทายตนเองว่าสามารถท าได้ 
สามารถเรียนได้) 
  นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา  ว่ามีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับของชุมชน จึงเลือกท่ีจะเข้าเรียนสายวิชาชีพ 
  สถานศึกษามีระบบการแนะแนว และมีรุ่นพี่บอกต่อ 
 
 



 

 

๖ 

 

 ๕.  การประเมินคุณภาพสถานศึกษา      
     -  แบบฟอร์มการติดตามคุณภาพของสถานศึกษาไม่ครอบคลุมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

เช่น  หัวข้อเรื่อง การใช้วัสดุฝึก หากสถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จะมีการใช้วัสดุฝึกของสถานศึกษา
น้อย  ซึ่งไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดในแบบฟอร์ม  จึงดูเสมือนว่าการจัดการเรียนการสอนไม่ได้รับการ
สนับสนุนวัสดุฝึก   
      -   ควรมีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้
เข้มแข็ง  เพื่อบริหารการใช้ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากรและครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 

                                                                                     ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


