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ก 

คํานํา 
  

โครงการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงาน และการเตรียมความพรอม
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน   เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของประเทศกรณีศึกษา และเพื่อ
จัดทําขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา สําหรับเปน
ขอเสนอแนะใหแกผูบริหารสถานบันการอาชีวศึกษาประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ดําเนินการโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม การลงพื้นที่ การสัมภาษณผูบริหาร
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  และการสัมมนากลุมยอย เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามา
ประมวลผลและจัดทําเปนขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา  
 คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการวิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอการพัฒนา 
การอาชีวศึกษาของประเทศ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ท่ีใหการสนับสนุนทุนวิจัยในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณเปนอยางสูงตอ
ผูบริหาร หัวหนาแผนก เจาหนาที่จากสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีมีสวนในการใหขอมูล ขอคิดเห็น 
และขอเสนอแนะตางๆ อันเปนประโยชนตอผลการวิจัยในครั้งนี้ 
 

   คณะผูวิจัย 
มีนาคม 2557 

  



ข 

สารบัญ 
 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ ฉ 
สารบัญแผนภูมิ ช 
บทที่ 1  บทนํา 1-1 
 หลักการและเหตุผล 1-1 
 วัตถุประสงค 1-2 
 ขอบเขตการวิจัย 1-2 
 วิธีดําเนินการวิจัย 1-3 
 คําจํากัดความ 1-7 
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1-7  
บทที่ 2 การจัดอาชีวศึกษาของประเทศไทย 2-1 
 ตอนที่ 1  การอาชีวศึกษาของประเทศไทย   2-1 
 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา 2-41 
 ตอนที่ 3  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับการเตรียมความพรอมเขาสู 
              ประชาคมอาเซียน 2-57 
บทที่ 3 การจัดอาชีวศึกษาของตางประเทศ 3-1 
 ตอนที่ 1  ประชาคมอาเซียน 3-1 
 ตอนที่ 2  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร 3-12 
 ตอนที่ 3  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของประเทศมาเลเซีย 3-28 
บทที่ 4 ผลการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 4-1 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาขอมูลเชิงพื้นที่และสัมมนากลุมยอย 4-1 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถาม 4-13 
  



ค 

สารบัญ 
 
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 5-1 
 ตอนที่ 1  สภาพการดําเนินการและการเตรียมความพรอมการจัดการศึกษา 
  ของสถาบันการอาชีวศึกษาของไทย 5-1 
 ตอนที่ 2  แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของประเทศกรณีศึกษา 5-5 
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน  
  การอาชีวศึกษา 5-6 
บรรณานุกรม บ-1 
ภาคผนวก  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  



ง 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หนา 
1-1 แสดงจํานวนและรอยละของแบบสอบถามที่จัดสงและตอบกลับ  

จําแนกตามภาค 
1-4 

1-2 กรอบการศึกษาและการรวบรวมขอมูล 1-5 
2-1 จํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนสังกัด สอศ. 

ปการศึกษา 2548-2556 
2-8 

2-2 จํานวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนสังกัด สช.  
ปการศึกษา 2548-2556 

2-9 

2-3 รายชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาและสํานักงานสถาบัน 2-45 
2-4 รายชื่อประเภทวิชาและสาขาวิชาที่จัดทํากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพแลว  2-51 
2-5 รายละเอียดการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปการศึกษา 2556 2-53 
3-1 คุณสมบัติและเงื่อนไขสําหรับผูที่จะขึ้นทะเบียนเปนบุคลากรวิชาชีพอาเซียน 3-10 
3-2 จํานวนผูไดรับใบประกอบวิชาชีพในแตละสาขาวิชาชีพของประเทศไทย 3-11 
3-3 โครงสรางระบบการศึกษาของสิงคโปร 3-14 
4-1 แสดงคาความถี่และรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 4-13 
4-2 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพรอม

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4-15 

4-3 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการดานการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

4-19 

4-4 แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการดานการใหบริการวิชาการของสถานศึกษา 

4-22 

4-5  แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการดานการวิจัย / พัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา 

4-25 

4-6  แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนากรรมของสถานศึกษา 

4-29 

4-7  แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการดานการบริหารทรัพยสินและการเงินของสถานศึกษา 

4-32 

  



จ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่ หนา 
4-8  แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการดานการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
4-35 

4-9  แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4-38 

 4-10    แสดงคาคะแนนเฉลี่ยและอันดับการประเมินเกี่ยวกับอันดับความสําคัญ
ปจจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา 

4-42 

 
 
  



ฉ 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่ หนา 
2-1 แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน 2-5 
2-2   โครงสรางการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา 2-44 
2-3  การพัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 2-50 
3-1  เสนทางการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 3-15 
   
 
 
 
 
  



ช 

สารบัญแผนภูม ิ
 
แผนภูมิที่ หนา 
4-1   เปรียบเทียบระดับการเตรียมความพรอมจําแนกตามประเภทสถานศึกษา 4-16 
4-2   เปรียบเทียบระดับการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาจําแนกตามภูมิภาค 4-17 
4-3   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยแตละขอกับคาคะแนนเฉลี่ย

รวมการเตรียมความพรอม 
4-18 

4-4   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการจัดการเรียนการสอน
จําแนกตามประเภทสถานศึกษา 

4-20 

4-5   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการจัดการเรียนการสอน
จําแนกตามภูมิภาค 

4-21 

4-6   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยแตละขอกับคาคะแนนเฉลี่ย
รวมแนวทางการบริหารจัดการดานการจัดการเรียนการสอน 

4-21 

4-7   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการใหบริการวิชาการ
จําแนกตามประเภทสถานศึกษา 

4-23 

4-8   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการใหบริการวิชาการ
จําแนกตามภูมิภาค 

4-28 

4-9   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยแตละขอกับคาคะแนนเฉลี่ย
รวมแนวทางการบริหารจัดการดานการใหบริการวิชาการ 

4-28 

4-10   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการวิจัย / พัฒนา
นวัตกรรมจําแนกตามประเภทสถานศึกษา 

4-26 

4-11   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการวิจัย / พัฒนา
นวัตกรรมจําแนกตามภูมิภาค 

4-27 

4-12   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยแตละขอกับคาคะแนนเฉลี่ย
รวมแนวทางการบริหารจัดการดานการวิจัย / พัฒนานวัตกรรม 

4-28 

4-13   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการทํานุ บํารุง
ศิลปวัฒนธรรมจําแนกตามประเภทสถานศึกษา 

4-30 

4-14 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่แนวทางการบริหารจัดการดานการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามภูมิภาค 

4-30 

  



ซ 

สารบัญแผนภูม ิ(ตอ) 
 
แผนภูมิที่ หนา 
4-15   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยแตละขอกับ 

คาคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4-31 

4-16   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการบริการการเงินและ
ทรัพยสินจําแนกตามประเภทสถานศึกษา 

4-33 

4-17 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการบริการการเงินและ
ทรัพยสินจําแนกตามภูมิภาค 

4-33 

4-18   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยแตละขอกับ 
คาคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและทรัพยสิน 

4-34 

4-19   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล
จําแนกตามประเภทสถานศึกษา 

4-39 

4-20   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล
จําแนกตามภูมิภาค 

4-37 

4-21   เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาคะแนนเฉลี่ยแตละขอกับ 
คาคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการดานการบริหารงานบุคคล 

4-37 

4-22   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจําแนกตามประเภทสถานศึกษา 

4-40 

4-23   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจําแนกตามภูมิภาค 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
หลักการและเหตุผล 

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็น  
ท าเป็นมีเหตุผล  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  มีการเสริมสร้างฐานทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มีนวัตกรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   สามารถสั่งสมทุนทางปัญญาเพื่อ
เสริมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างรู้ทันโลก  และสามารถรักษา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรม และ
ศาสนา โดยผ่านกระบวนการจัดการศึกษาที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา และมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา  

ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 (พ.ศ.2550-2554) 
ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เป็นโอกาสและ
ข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่อง 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ที่ให้ความส าคัญต่อการรวม
พลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผน พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติรวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: ก)  

เมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบหนึ่ง
ของการพัฒนาให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ก็คือการศึกษา โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการจัดเตรียมบุคคลให้มี
อาชีพในอนาคต และเพื่อช่วยให้ผู้มีอาชีพอยู่แล้วมีความก้าวหน้าในอาชีพของตน การจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาหรือวิชาชีพจะให้ ไ ด้ผลดีควรจะมีหลักสูตรวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับ
ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของอุตสาหกรรมและสาขาวิชานั้น ๆ 
ประยุกต์แนวคิดปรัชญาการอาชีวศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจ ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีจ านวนที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีครู 
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อาจารย์ ผู้สอนท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ เข้าใจการด าเนินงานด้านอาชีวศึกษาเป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้ควรมีผู้บริหารและการบริหารงานที่กระท าได้ตรงเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีผลทั้งในด้านโอกาสและ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการมีงานท าของประชากรในประเทศ ประกอบกับมีการจัดต้ังสถาบันการ
อาชีวศึกษาซึ่งเป็นการพัฒนาบทบาทการจัดการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้
สามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ ท าให้การศึกษาของการอาชีวศึกษามีการพัฒนาพันธ
กิจทางวิชาการที่เข้มแข็งขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในแนวคิดทาง
วิชาการระดับอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นการเตรียมความ
พร้อมจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 
 1)  เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน และการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2)  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของประเทศกรณีศึกษา 
 3)   เพื่ อจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบัน 
การอาชีวศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1) ศึกษาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ 

2) ตามพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ก าหนดให้สถาบันอาชีวศึกษาเป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติการสอน การวิจัยการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
และตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ 
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา และเมื่อพิจารณาจากหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยทั่วไป จะให้
ความส าคัญกับปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่รู้จักโดยทั่วไป คือ  4M ประกอบด้วย คน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) และวิธีปฏิบัติงาน (Method) คณะผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบ
การศึกษาเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

- กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
- การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และกระบวนการเผยแพร่  
- การให้บริการวิชาชีพแก่สังคม  
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- การบริหารทรัพย์สินและเงิน  
- การบริหารจัดการบุคลากร  
- การประกันคุณภาพการศึกษา  

3) ศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของต่างประเทศที่ใช้เป็นกรณีศึกษา  2 
ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเป็นประเทศสมาชิกประชาคม
อาเซียน และมีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ชัดเจน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การอาชีวศึกษาของประเทศไทย บทบาทและสภาพการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ปัญหา 
อุปสรรค ความพร้อม และแนวทางการพัฒนา และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาของประเทศที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย 
และแนวทางที่ใช้เป็นข้อมูลการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของไทย  

2)  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การศึกษา
เชิงพื้นที่ และการจัดสัมมนากลุ่มย่อย เกี่ยวกับบทบาทและสภาพการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ความพร้อม และแนวทางการพัฒนา โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ 
ดังนี้ 

 2.1)  การส ารวจจากแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามส าหรับหัวหน้าแผนกวิชา ใน
สถาบันที่สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาจ านวน 161 แห่ง โดยมีกรอบการสอบถามดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา  

ส่วนที่ 1  การจัดการเรียนการสอน 
ส่วนที่ 2 การให้บริการวิชาการ 
ส่วนที่ 3  การวิจัย/ พัฒนานวัตกรรม 
ส่วนที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส่วนที่ 5 การบริหารทรัพย์สินและการเงิน 
ส่วนที่ 6 การบริหารงานบุคคล 
ส่วนที่ 7  การประกันคุณภาพ 

 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
จากการจัดส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษา จ านวน 161 แห่ง แบบสอบถามส าหรับ

หัวหน้าแผนกวิชาจัดส่งไปสถานศึกษาละ 7 ชุด รวมเป็นจ านวน 1,127 ชุด ได้รับคืนจ านวน 816 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.40 เมื่อจ าแนกตามภาค พบว่า สถานศึกษาในภาคตะวันออกมีอัตราตอบ
กลับมากที่สุด (ร้อยละ 77.78) สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครอัตราตอบกลับมีจ านวนน้อยที่สุด 
(ร้อยละ 51.65) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1-1     แสดงจ านวนและร้อยละของแบบสอบถามที่จัดส่งและตอบกลับ จ าแนกตามภาค 

ภาค 
จ านวน 

สถานศึกษา 
ส่ง ตอบกลับ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ อัตราตอบกลับ 
กรุงเทพมหานคร 13 91 8.07 47 5.76 51.65 
กลาง 43 301 26.71 225 27.57 74.75 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 39 273 24.22 202 24.75 73.99 
ใต้ 27 189 16.77 128 15.69 67.72 
ตะวันออก 9 63 5.59 49 6.00 77.78 
เหนือ 30 210 18.63 165 20.22 78.57 

รวม 161 1,127 100.00 816 100.00 72.40 
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2.2) การสัมภาษณ์ และการศึกษาเชิงพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการ
อาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปทุมธานี ระหว่างวันที่ 9-24 ธันวาคม 2556 รวมทั้งศึกษาเชิงพื้นที่ ณ วิทยาลัยเทคนิค
ปากป่าสัก ประเทศลาว ในวันที่ 21 มกราคม 2557 

  

2.3) การสัมมนากลุ่มย่อย ด าเนินการจัดสัมมนากลุ่มย่อยในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ โดยมีประเด็นในการสัมมนา คือ แนวทางการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาในแต่ละ
ด้านที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและส าคัญต้องด าเนินการภายในปี 2558 และเรื่องที่ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 ปี ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านประกันคุณภาพการศึกษา  แบ่งการสัมมนาเป็น 2 กลุ่ม โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจ านวน  41 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้สอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ตารางที่ 1-2  กรอบการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล 
กรอบ

การศึกษา 
แหล่งข้อมูล วิธีการ เนื้อหา 

กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนในสถาบัน
อาชีวศึกษา 

- รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ 
สอบถามและสัมมนา
กลุ่มย่อย 

- สภาพการจัดการเรียน
การสอน 
- ปัญหา อุปสรรค 
- ความพร้อม 
- แนวทางการพัฒนา 

การวิจัย การ
พัฒนานวัตกรรม 
และกระบวนการ
เผยแพร่ 

-  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินการวิจัย และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
การด าเนินการวิจัย และการ
เผยแพร่ และผู้มีประสบการณ์
ด าเนินการวิจัยในสถาบัน
อาชีวศึกษา 

- รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ 
สอบถามและสัมมนา
กลุ่มย่อย 

- สภาพการด าเนินการวิจัย 
และการเผยแพร่
ผลการวิจัย 
- ปัญหา อุปสรรค 
- ความพร้อม 
- แนวทางการพัฒนา 
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ตารางที่ 1-2  กรอบการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล (ต่อ) 
กรอบ

การศึกษา 
แหล่งข้อมูล วิธีการ เนื้อหา 

การให้บริการ
วิชาชีพแก่
สังคม 

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการวิชาการในสถาบัน
อาชีวศึกษา 

- รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
และสัมมนากลุ่มย่อย 

- บทบาทและสภาพการ
ให้บริการวิชาการ  
- ปัญหา อุปสรรค 
- ความพร้อม 
- แนวทางการพัฒนา 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนและ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
สถาบันอาชีวศึกษา 

- รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
และสัมมนากลุ่มย่อย 

- บทบาทการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- ปัญหา อุปสรรค 
- ความพร้อม 
- แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร
ทรัพย์สินและ
เงิน 

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน
และทรัพย์สิน หน่วยงานผู้ให้และ
รับบริการในสถาบันอาชีวศึกษา 

- รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
และสัมมนากลุ่มย่อย 

- ปัญหา อุปสรรค 
- ความเสี่ยง 
- ความพร้อม 
- แนวทางการพัฒนา 

การบริหาร
จัดการ
บุคลากร 

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
-การสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษาและอุตสาหกรร 

-รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
และสัมมนากลุ่มย่อย 

-ความพร้อมของการบริหาร
จัดการบุคลากร 
-แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอาชีวศึกษา 

การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา 

- รวบรวม วิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล 
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
และสัมมนากลุ่มย่อย 

- ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา 
- ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ความพร้อมและแนวทางการ
พัฒนา 
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ค าจ ากัดความ 
สถาบันการอาชีวศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบด้วย 19 สถาบัน มีสถานศึกษาร่วม 161 แห่ง 
 แนวทางการบริหารจัดการ หมายถึง ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการส าหรับสถาบันการ
อาชีวศึกษา ใน 7 ด้าน คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และ
กระบวนการเผยแพร่  การให้บริการวิชาชีพแก่สังคม  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหาร
ทรัพย์สินและเงิน  การบริหารจัดการบุคลากร  การประกันคุณภาพการศึกษา   
 
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาในการเตรียมความพร้อม ใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2. เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2  
 

การจัดอาชีวศึกษาของประเทศไทย 
 
 การศึกษาข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาของประเทศไทย เป็นการศึกษาแนวทางการจัดการ
อาชีวศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งการด าเนินการจัดต้ังและแนวทางการด าเนินการสถาบันการ
อาชีวศึกษาที่ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี และการเตรียมการเพื่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา แบ่งการน าเสนอเปน็ 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 การอาชีวศึกษาของประเทศไทย   
 ตอนที่ 2 การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา  

ตอนที่ 3 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 การอาชีวศึกษาของประเทศไทย   

 
การอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายไว้ คือ 
มาตรา 4 “การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน

ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน

วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้
ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
โดยอิสระได้ 

องค์การยูเนสโก (UNESCO Recommendations อ้างถึงใน บุญญศักด์ิ ใจจงกิจ และคณะ, 
2541) ให้ความหมายของ การอาชีวศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาทุกรูปแบบและทุกระดับ
ที่จัดให้เรียนเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับการสร้างทักษะ ความรู้
สามารถปฏิบัติ (Know-how) ทัศนคติและความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพทั้งหลายที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญของเศรษฐกิจและสังคม”  
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน ์(2543) กล่าวว่า “การจัดและบริหารอาชีวศึกษาเป็นการพยายามที่
จะจัดด าเนินการเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา ได้แก่ โรงเรียน หลักสูตร ครูนักเรียน วัสดุอุปกรณ์ อาคารและ
โรงฝึกงาน เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิต คือ ผู้เรียนที่มีคุณภาพ”  

ปิยวรรณ วรวิทย์รัตนกุล (2544) กล่าวว่า “การอาชีวศึกษา หมายถึง การจัด การศึกษาด้าน
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะพึง ประสงค์ตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน” 

พิมพ์พิชชา ทรัพย์เจริญ (2551) กล่าวว่า การอาชีวศึกษา คือ กระบวนการทางการศึกษา
และ ฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับ
เทคโนโลยี ซึ่งในการจัดการบริหารอาชีวศึกษาจะมีความแตกต่างกันไปในด้าน เป้าหมาย วัตถุประสงค์
วิธีการ เทคนิค รวมทั้งการประเมินผลงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานที่จัด ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัย 
และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ โดยยึดหลักในเรื่องของคุณภาพผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประชาคมโลก 

จากข้อความข้างต้น สรุปได้ว่า “การอาชีวศึกษา” หมายความถึง กระบวนการศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ที่มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
หลักการ/ปรัชญาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา  
ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2555) กล่าวถึง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพนั้น มีต้นแบบมาจาก Professor Dr. Charles Prosser ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการ
พัฒนาระบบการอาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาจนเจริญก้าวหน้า  ได้เสนอทฤษฎีการจัด
อาชีวศึกษาไว ้16 ข้อ ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของการจัดการอาชีวศึกษาจะแปรผันกับสภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนได้รับการ
ฝึก ซึ่งจ าลองสภาพแวดล้อมจริงที่ผู้เรียนต้องประสบก่อนส าเร็จการศึกษาและออกไปประกอบอาชีพ 

2. การฝึกอาชีพจะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อการศึกษากระท าในลักษณะเดียวกันกับการท างาน
จริง คือ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือเครื่องจักร เช่นเดียวกันกับที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน
อาชีพนั้น 

3. ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษาจะแปรผันกับการฝึกอาชีพรายบุคคลโดยตรง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีนิสัยในการคิดเป็นและท าเป็นส าหรับอาชีพนั้น 
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4. ประสิทธิภาพของการอาชีวศึกษาจะแปรผันกับการจัดให้ผู้ฝึกรายอาชีพรายบุคคลได้ใช้
ความสนใจ ความถนัด และใช้สมองของตนอย่างเต็มที่ 

5. การฝึกอาชีพที่มีประสิทธิผลของช่างในแต่ละอาชีพ จะสามารถจัดให้แก่กลุ่มที่ต้องการ
และได้ประโยชน์จากการฝึกเท่านั้น 

6. การฝึกอาชีพอย่างมีประสิทธิผลจะแปรผันกับการฝึกประสบการณ์เฉพาะอย่างหลายๆ  
ครั้ง เพื่อสร้างพฤติกรรมของนักเรียนที่ถูกต้องในการฝึกทักษะ  รวมทั้งพฤติกรรมที่ต้องการให้
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น เพื่อให้เรียนรู้ทักษะที่จ าเป็นในการหางานท า 

7. การฝึกอาชีพจะมีประสิทธิผลได้ต้องขึ้นอยู่กับครูผู้สอน ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพ
สูง ในการประยุกต์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 

8. ในแต่ละอาชีพครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถในการผลิตช่างที่มีมาตรฐานขั้นต่ าได้ใน
ระดับหนึง่ และรักษามาตรฐานของการผลิตไว้ ถ้าการอาชีวศึกษาไม่สามารถจัดได้ถึงขั้นนี้แล้ว ก็จะไม่
มีประสิทธิผล 

9. การจัดการอาชีวศึกษาต้องตระหนักถึงความสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  และต้องฝึก
ทักษะรายบุคคล เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานนั้น 

10. การสร้างนิสัยของนักเรียนในการปฏิบัติงานจะได้ผลก็ต่อเมื่อนักเรียนได้ฝึกท างานจริงใน
โรงงาน ไม่ใช่ฝึกแต่แบบฝึกหัด หรือฝึกแบบลองผิดลองถูกในสถานศึกษาเท่านั้น 

11. แหล่งข้อมูลของเนื้อหาสาระที่เชื่อถือได้ของการฝึกทักษะเฉพาะในแต่ละอาชีพจะมาจาก
แหล่งเดียวกันเท่านั้น คือ ประสบการณ์ของผู้ช านาญงานของอาชีพนั้น 

12. ในแต่ละอาชีพจะมีเนื้อหาวิชาอยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นวิชาปฏิบัติของอาชีพนั้นโดยเฉพาะ 
และไม่มีคุณค่าในทางปฏิบัติส าหรับอาชีพอ่ืน 

13. การอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็เมื่อให้บริการหรือตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยวิธีการที่กลุ่มบุคคลนั้นได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 

14. การอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะแปรผันกับวิธีการสอน  และความสัมพันธ์กับผู้เรียน 
โดยพิจารณาคุณลักษณะพิเศษของกลุ่มผู้เรียน 

15. การอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็เมื่อมีการจัดการศึกษาในลักษณะที่ยืดหยุ่นได้แทนที่
จะใช้มาตรฐานที่ตายตัวเกินไป 

16. ในขณะที่รัฐพยายามลดค่าใช้จ่ายต่อหัวในการฝึกอาชีพ แต่ก็ต้องใช้งบประมาณขั้นต่ า
จ านวนหนึ่งที่เพียงพอในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิผลได้ 

จากทฤษฎีการจัดอาชีวศึกษาทั้ง 16 ข้อที่กล่าวมานี้ เป็นทฤษฎีที่มีสาระที่ส าคัญของการจัด
อาชีวศึกษา เพื่อฝึกทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความช านาญขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ 
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ดังนั้นสถาบันอาชีวศึกษา จึงต้องค านึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
อุปกรณ์ช่วยสอน วัสดุฝึกเคร่ืองมือเครื่องจักร สถานที่ฝึกงาน ทั้งภายในและภายนอก และสถานศึกษา 
เป็นต้น ในการบริหารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย จะเกี่ยวข้องโดยตรงใน
การบริหารเชิงระบบ ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ต้ังแต่การรับสมัครและ
คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาเรียน และการจูงใจให้คนเก่งมาเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อย่างเพียงพอ  ผลิตนักเรียน/นักศึกษาที่มี
ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

 
ความจ าเป็นและรูปแบบในการจัดการอาชีวศึกษาของไทย 
การจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ คือ การพัฒนาก าลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับ

ฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่ก าหนดไว้โดยจัดไว้
ในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาการอาชีวศึกษา 
ภายใต้การสนับสนุนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพ
ในการพัฒนาประเทศตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล โดยยึดหลักการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ สามารถ
พึ่งตนเองได้ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาด้านการอาชีวศึกษาที่ส าคัญที่สุดนั้น อยู่ที่การมุ่งมั่นพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่ 
โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน การให้การศึกษาตลอดชีวิต มีคุณวุฒิวิชาชีพ โดย
จัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น มีการรองรับและเทียบโอนประสบการณ์ ให้ความส าคัญกับการ
อาชีวศึกษาในระดับสูงโดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ มีการปฏิรูปการลงทุนให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของประเทศ 

เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในเชิงระบบสามารถ
แสดงในภาพท่ี 2-1 
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ภาพท่ี 2-1 แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ที่มา: อนันท์ งามสะอาด, 2553 

 
จากภาพท่ี 2-1 แสดงรูปแบบเชิงระบบในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
1) ปัจจัย (Input) ได้แก่ แนวโน้มการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่

สอง (1552-2561) พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 และภาระกิจของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เ รียน การพัฒนาการวัดและการ
ประเมินผล 

3) ผลผลิต (Output) ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับ
เทคโนโลยี มีคุณภาพและสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจขอวสถานปนะกอบการ และมีปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการก าลังคน 

พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ ได้แบ่งรูปแบบในการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศไทยไว้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก านหดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการ
ประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
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3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง
การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้อง
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

ผู้เรียนอาชีวศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่มีประสบการณ์ในงานอาชีพ หรือท างานในอาชีพนั้นอยู่
แล้วสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาขอยกเว้นรายวิชาโดยกระบวนการ “การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์” เข้าสู้หน่วยกิต ซึ่งเป็นการยอมรับความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของผลการเรียนของผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษา 
การจัดการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน ด าเนินการโดยภาครัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอก

ระบบโรงเรียน โดยการจัดการอาชีวศึกษาในระบบโรงเรียนมี 4 หน่วยงานหลักที่ด าเนินการ ได้แก่ 1) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ  4) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอ่ืนนอกเหนือจาก
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาเฉพาะทางอ่ืนๆ โดยหน่วงานหลักในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาคือ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาเอกชน มีการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนา

ก าลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนาก าลังคนระดับก่ึงฝีมือ และระดับผู้ช านาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยเน้นการแก้ปัญหา 
สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรม คุณธรรมและเจตคติที่ดี 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ด าเนินการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปีช่วงระยะเวลา 1 – 2 ปีที่ผ่านมาได้
เน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม 
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระ
พิเศษต่างๆ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังจิตส านึกการบริการสังคม นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่าย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน
มากขึ้น 

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. มีจ านวนทั้งหมด 421 แห่ง ประกอบด้วย 
1. วิทยาลัยเทคนิค 120 แห่ง 
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 37 แห่ง 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง 
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง 52 แห่ง 
5. วิทยาลัยการอาชีพ 137 แห่ง 
6. วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง 
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง 
8. วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง 
9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 3 แห่ง 
10. วิทยาลัยประมง 4 แห่ง 
11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง 
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 12 แห่ง 
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 1 แห่ง 
14. วิทยาลัยการอาชีวศึกษา 1 แห่ง 

โดยท าการเปิดสอนใน 3 ประเภทหลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และ 3) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และ
ประเภทวิชา รวม 9 ประเภท ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม 2) พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 3) ศิลปกรรม  4) 
คหกรรม 5) เกษตรกรรม 6) ประมง 7) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ 9) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

2-8 

ตารางที่ 2-1   จ านวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนสังกัด สอศ. ปี
การศึกษา 2548-2556 

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
สถานศึกษา 
(แห่ง) 

408 404 404 404 415 415 415 416 421 

ครู (คน)* 16,731 16,581 16,460 16,766 16,730 14,466 14,856 14,935 15,109 
นักเรียน/

นักศึกษา (คน) 
615,548 679,928 689,252 681,434 695,096 693,038 665,677 661,326 652788 

หมายเหตุ: * จ านวนครูเฉพาะข้าราชการ 
ที่มา:   กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิหาร http://www.moe.go.th/data_stat/ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา http://techno.vec.go.th/Default.aspx?tabid=659  
 
ระหว่างปีการศึกษา 2548-2556 มีจ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น จ านวนครูซึ่งเป็นข้าราชการมีจ านวนลดลง ในขณะที่จ านวนนักเรียน
นักศึกษา ระหว่างปี 2548 – 2553 มีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่ระหว่างปี 2553-2556 มีจ านวนลดลง 

 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

1) เสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชนต่อคณะกรรมการ 
2) ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3) รับผิดชอบการด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุน 
4) ด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนตามมาตรการที่คณะกรรมการก าหนด

มาตรา 13(4) 
5) เป็นศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล และทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจน

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

http://www.moe.go.th/data_stat/
http://techno.vec.go.th/Default.aspx?tabid=659
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โดยมีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรส านักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริ ม
การศึกษาเอกชนโดยใช้หลักธรรมภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาการศึกษาเอกชน และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีสถานศึกษาสังกัด สช. จ านวน 432 
แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 2-2 
 
ตารางที่ 2-2   จ านวนสถานศึกษา ครู และนักเรียน/นักศึกษาในระบบโรงเรียนสังกัด สช. ปีการศึกษา 

2548-2556 

ข้อมูล 
ปีการศึกษา 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 
สถานศึกษา (แห่ง) 401 411 417 424 427 421 Na 428 432 
ครู (คน)* 17,587 17,862 18,288 18,288 17,753 21,625 Na 18,257 17,966 
นักเรียน/นักศกึษา 
(คน) 

389,933 416,872 401,254 401,254 404,348 404,758 na 363,414 343,988 

 
ที่มา: - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ . สถิติ

การศึกษาเอกชน.  http://www.opec.go.th/index.php 
- กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สารสนเทศเพื่อการศึกษา.  http://www.mis.moe.go.th/mis-th/  
 
 จากข้อมูลในตารางที่ 2-2  พบว่า ระหว่างปีการศึกษา 2548 – 2556 จ านวนสถานศึกษา
เอกชนประเภทอาชีวศึกษาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจ านวนครูได้มีการเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไป 
ในปีการศึกษา 2553 มีจ านวนครุทั้งสิ้น 21,625 คน ส่วนจ านวนนักเรียน/นั กศึกษานั้น ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2548 จ านวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2553 จากนั้นมี
แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2549) ได้ก าหนด “ระเบียบบริหารสถานศึกษา” โดย
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ไว้ว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม และส่งเสริมการประกอบ

http://www.opec.go.th/index.php
http://www.mis.moe.go.th/mis-th/
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อาชีพของประชาชนตามเจตจ านงของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษา และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยด าเนินการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดในด้านการ
จัดการวิชาการ การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกัน การจัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากร ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนโดยรวม เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มี
สมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น การวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ และรับจ้างผลิตเพื่อ
จ าหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ในการบริหารสถานศึกษา  พื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้
สถานศึกษาด าเนินการดังกล่าวต่อไปนี้ 

1) จัดการให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการด ารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา 

2) จัดการศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  ทั้งในด้านการ
วิชาการ การใช้บุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน 

3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สิน และบุคลากรทั้งรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมทั้งความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และการจัดหาทุน
เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 

4) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดี
ของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู ้วางแผนและพัฒนาตนเอง 

5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
6) วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7) ท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัยและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
8) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการค้า และการรับจัดบริการ รับจ้าง ผลิต

เพื่อจ าหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
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โดยให้สถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายดังนี้ 
1) ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็น 8 งาน ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป  งานบุคลากร งาน

การเงิน  งานการบัญชี งานพัสด ุงานอาคารสถานที่ งานทะเบียน และงานประชาสัมพันธ์ 
2) ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 7 งาน ได้แก่ งานวางแผนและงบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ งานฟาร์มและโรงงาน  

3) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา แบ่งออกเป็น 6 งาน ได้แก่ งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง งานอาชีพและการจัดหางาน  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  

4) ฝ่ายวิชาการ แบ่งออกเป็นแผนกและงาน 6 งาน ได้แก่  แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี งานสื่อการเรียนการสอน  

 
 หลักการในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงหลักการต่อไปนี้ 

1. การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยมีการกระจาย
อ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา 

2. การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัดและความ
สนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนดนโยบายการผลิต
และพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

4. การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบเทียบ
โอนประสบการณ์การท างานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมัส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงละเป็นธรรม 

7. การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่

คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การ
จัดระบบและโครงสร้างการวางแผน และการด าเนินงามตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก
คน (กฎกระทรวง ข้อ 2) โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนด และต้องครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพ
ผู้เรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่นและเทคโนโลยี (กฎกระทรวง ข้อ 23) 

2) ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายใน (กฎกระทรวง ข้อ 24) 

3) ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและต้องสอดคล้อง
กับแนวทางที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวง ข้อ 25) 

3.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนด าเนินการของสถานศึกษา 
3.2) กระบวนการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ ์
3.3) การวิจัยและนวัตกรรม 
3.4) การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
3.5) การทะนุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
3.6) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
3.7) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
3.8) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 
มาตรา 4) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการ
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อาชีวศึกษาในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และด้านการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ซึ่ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มี
จ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน 1 มาตรฐาน 10  ตัวบ่งชี้ 
รวม 2 ส่วน  จ านวน 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555) ดังนี้คือ 
 ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้  
 มาตรฐานท่ี 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ 
ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถาน
ประกอบการจนเป็นที่ยอบรับ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ

ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะ อาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 

บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือวิทยาลัย มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัต
ลักษณ์ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการบริหารความเสี่ยง 
มีระบบผู้ดูแลผู้เรียน มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ มีการ
ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดบัคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลนักเรียน 
ตัวบ่งชี้ที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ

สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิวิทยบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา กับเครือข่ายทั้ง

ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 

บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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มาตรฐานท่ี 5 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ส่งเสริมให้ครู และผู้เรียนจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนมีการเผยแพร่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือ

งานวิจัยของคร ู
มาตรฐานท่ี 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก จ านวน 

4 ตัวบ่งชี้ 
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและพลโลก ในด้านการรัก

ชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานท่ี 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด าเนินงานตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

 
 ส่วนที่ 2 การฝึกอบรมวิชาชีพ มีจ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้  

มาตรฐานท่ี 8 ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ 
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน สถานประกอบการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน สถานประกอบการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4 ระดับคุณภาพในการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5 ระดับคุณภาพในการะดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6 ร้อยละของครูผู้สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีผลคะแนนการ

ฝึกอบรม 2.00 ขึ้นไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9 ร้อยละของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
ตัวบ่งชี้ที่  8.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ส า เร็จการฝึกอบรมที่มี ต่อการน าความรู้

ความสามารถไปใช้ประโยชน์ 
 

 สรุปผลการติดตามการด าเนินงานด้านอาชีวศึกษา 
การจัดการเรียนรู้การอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมก าลังคนระดับต้นและ

ระดับกลางด้านเทคโนโลยีในสาขาวิชาต่างๆ  ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ จึงมีความจ าเป็นต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีความเหมาะสมในแต่ละ
สาขาอาชีพ และมีปริมาณสอดคล้องกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพของผู้จบ
การศึกษาด้านอาชีวศึกษา จึงต้องตระหนักถึงมาตรฐานอาชีพที่เป็นสากล มีกรอบหลักสูตรที่ยืดหยุ่น
มากขึ้น เพื่อความคล่องตัวต่อการปรับและพัฒนาหลักสูตร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องมีการสนับสนุนให้จัดโปรแกรมวิชาชีพพิเศษหรือกลุ่มวิชาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ที่
เป็นไปตามความต้องการของสังคมและประเทศได้ทันที และจะผลักดันให้ผู้จบอาชีวศึกษาในแต่ละ
ระดับเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น 

จากข้อมูลการติดตามการจัดการอาชีวศึกษาในช่วงที่ผ่านมา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551) พบว่า จากพัฒนาการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องท าให้ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริม
และพ้ฒนาการจัดอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการจัด
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อาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
และปริญาตรี รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เคยจัดการศึกษา
ตามความพร้อมของสถานศึกษา หรืออุปทาน (supply driven) มาเป็นความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต 
หรืออุปสงค์ (Demand driven) โดยความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อให้
ได้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรืออาชีพอิสระได้อย่างมั่นใจ เปลี่ยนค่านิยม
การศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรมาเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดสมรรถนะ (competency) 
มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีรายได้ดี มีเกียรติและศักด์ิศรี มีเส้นทางความก้าวหน้า (career path) ท่ี
ชัดเจน สามารถศึกษาต่อได้สูงสุด และเพิ่มจ านวนผู้ศึกษาต่อด้านการอาชีวศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 

ในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้การอาชีวศึกษา ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. หลักสูตร 
2. การจัดการเรียนการสอน 
3. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4. การประกันคุณภาพการศึกษา 
5. มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
 

1) หลักสูตร 
1.1 การใช้หลักสูตร ตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ประกอบด้วย ดังนี้ 
หลักสูตรภาษาไทย 
1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) 
3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556) 
4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
5) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2548) 
6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2549) 
7) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557  
8) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เป็นหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี 
ทั้งนี้ สอศ. ได้มีการแปลหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษ 
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โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในระบบ ที่ใช้หลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดหลักสูตรไว้ 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ใน
สถานศึกษาบางแห่ง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พณิชยกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมประมง 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส าหรับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส่วนใหญ่จะจัดการศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและพณิชยก
รรม โดยใช้หลักสูตรของ สอศ. และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นอกจากนี้ สอศ. ยัง
มีการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และหลักสูตรระยะสั้นในสถานศึกษาอีกหลายแห่ง 

1.2 การปรับและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
การที่ผู้เรียนและผู้ปกครองมีค่านิยมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นสาเหตุส าคัญ

ประการหนึ่งของการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึง
ได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการสอนให้กับคน 2 กลุ่ม ค่อ กลุ่มที่
ต้องการศึกษาต่อ และกลุ่มที่ประสงค์จะท างาน ในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร 
(Communication) การท างาน (Work-methods) ความก้าวหน้าในอาชีพ (Occupancy) สุขอนามัย 
(Health) ความปลอดภัยในการท างาน (Safety) สิ่งแวดล้อม (Environment) และเทคโนโลยีใหม่ และ
ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหาแนวทางในการแนะแนวการศึกษา
ต่อด้านอาชีพ และการจัดอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สอศ. ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 ให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้ จากสถานประกอบการ 
ตลอดจนสามารถสะสมการเรียนรู้และประสบการณ์ได้ โดยเฉพาะหลักสูตร ปวส. ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ตรงและรวดเร็ว มียุทธศาสตร์พัฒนาผู้เรียน
จาการปฏิบัติงานจริง (Solid Practical) เพื่อให้เกิดความรู้จริงจากการปฏิบัติงาน (Solid Knowledge) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนงานวิชาชีพจากสภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (On-the job 
training) บูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการฝึกงานในสถานประกอบการเข้าด้วยกัน โดยให้
สถานศึกษาน ารายวิชาให้ผู้เรียนไปฝึกงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาครึ่งหลักสูตร หรืออย่าง



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

2-19 

น้อย 1 ภาคเรียน ตามแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ซึ่งการฝึกงานตามแนวคิดนี้ผู้เรียนจะ
ได้รับประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงมากขึ้น มีทักษะความสามารถตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

2) หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ/สายเทคโนโลยีการพัฒนาให้เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาชีพ  

3) หลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างรายได้ ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท าโครงการต่างๆ เช่น  โครงการมหากรรมส่งเสริมอาชีพ
อิสระ 108 อาชีพ  จัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส าหรับผู้พิการ ได้แก่ ผู้พิการทางสายตา การได้ยิน 
และร่างกาย  โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (9+1 และ 12+1) ให้กับนักเรียนที่จบ ม.3 
และม.6  

4) การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยได้มีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเครือข่ายการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อศึกษาความต้องการ
ก าลังคนและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 13 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร ปิโตรเคมี ซอฟแวร์ 
แฟชั่น (เครื่องหนัง อัญมณี สิ่งทอ) ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ยาง เฟอร์นิเจอร์ไม้ เซรามิกส์ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ แม่พิมพ์ โลจิสติกส์ สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน หลักสูตรดังกล่าวสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับงานในท้องถิ่นและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถท างาน 
 

2) การจัดการเรียนการสอน/การวัดและประเมินผล 
 2.1 การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน 
  สอศ. ได้ปรับภารกิจการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาแนวใหม่เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี สามรรถผลิตก าลังคนได้ตรงตามความต้องการ เป็นผู้จบการศึกษาที่มี
คุณภาพ รู้จริง ท าได้ เข้าใจชีวิต คิดเป้น แก้ปัญหาเป็น มีสมรรถนะในวิชาชีพตามสาขาที่เลือกเรียน มี
ทักษะในการสื่อสารทั้งทางด้านภาษา และ ICT เข้าใจกระบวนการวิจัยอย่างง่าย มีทักษะและความรู้
ด้านการจัดการธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในสถานศึกษาทั่วประเทศได้ท าการปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ โดยให้ความส าคัญกับการเรียนเป็นชิ้นงาน เรียนเป็นเรื่อง 
เรียนเป็นโครงการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักลงมือปฏิบัติงานจริงที่ครบถ้วน ต้ังแต่กระบวนการคิด รวบรวม
ข้อมูล การวางแผน การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา การปรับปรุง 
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“ชิ้นงาน” “โครงการ” ตลอดจนการวัดผล การสรุป การวิเคราะห์ผลของ “ชิ้นงาน” “โครงการ” ในองค์
รวมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาชิ้นงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่ทั้งครูและผู้เรียนจะต้องมีการวางแผนร่วมกันและท างานเป็นทีม  
  ส าหรับครูผู้สอนให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ด้วยการบูรณาการเนื้อหาที่สอนตาม
หลักสูตรให้เอื้อต่อการเรียนเป็น “ชิ้นงาน” เรียนเป็น “เรื่อง” เรียนเป็น “โครงการ” เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูต้องมีการวางแผนร่วมกัน สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
เต็มศักยภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกัน จึงต้องปฏิรูปวิธีสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สามารถท าได้ตลอดเวลาที่มีการเรียนรู้และฝึกฝน หรือการปฏิบัติซ้ าหลายๆครั้ง จนเกิดความช านาญ
เป็นทักษะที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน การสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่บ่งบอกถึงสมรรถนะและ
คุณภาพของผู้เรียน การประเมินผลการเรียน จึงต้องประเมินจากกระบวนการคิด กรับวนการวางแผน 
กระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ (การวิจัยอย่างง่าย) กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการประเมินผลชิ้นงาน คุณธรรม จริยธรรม ความต้ังใจ ความมุ่งมั่น ความใส่ใจ และ
คุณภาพผลงาน ไม่เน้นสอบเพื่อวัดความจ า 
  การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ได้เน้นผู้เรียนได้เรียนจากสถาณการณ์จริง โดยให้
แนวทางการด าเนินงานกับสถานศึกษาในการจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนจาก 3 สถานการณ์ คือ เรียน
จากสถาณการณ์จริงในสถาณศึกษา เรียนจากสถาณการณ์จริงในสถานประกอบการ และเรียนจากส
ถาณการณ์จริงในชุมชน ทั้งนี้ มีการฝึกผุ้เรียนโดยให้สถานศึกษารับงานเอกชนเข้ามาด าเนินการในส
ถาณศึกษา หรือรับงานการค้า และถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนได้น าความรู้และประสบการณ์การเรียนวิชาชีพน ามาสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในระบบ
เศรษฐกิจที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถผลิตสินค้าหรือชิ้นงานได้คุณภาพและมาตราฐาน
จริง ได้เรียนรู้กระบวนการรับผลิตชิ้นงานในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง ซึ่งให้ทักษะและประสบการณ์กับ
ผู้เรียนได้มากกว่า 
 2.2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายและทิศทางหลักในการปฏิรูปการศึกษาโดย
ยึด “คุณธรรมน าความรู้” ในการจัดการศึกษา เนื่องจากสภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบันได้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม วิถีประชาธิปไตย และการแตกแยกขาดความสามัคคี จึง
จ าเป็นต้องเร่งเสริมสร้างคุณธรรม ความตระหนักและส านึกในค่านิยมและวิถีประชาธิปไตย ความ
สมานฉันท์ และสันติวิธี เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมไทย ดังนั้น องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนของสังคมได้ด าเนินงานในการจัดการศึกษาและปลูกฝัง
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คุณธรรมน าความรู้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษา ส าหรับการ
อาชีวศึกษา จากการติดตามผลการด าเนินงานพบว่า 
  สอศ. ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 1) จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา 40 ค่าย และกิจกรรม
องค์การนักศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษา 2) จัดประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
3) ด าเนินโครงการวิจัยคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งจะเป็นการสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมน าความรู้สู่สถานศึกษา 
 2.3 การส่งเริมความรุ้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  สอศ. ได้ก าหนดแนวทางเร่งขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ทุกองค์การ
และสถานศึกษาในสังกัด 421 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีทิศทางการด าเนินงาน 5 มาตรการ ได้แก่ 1) ให้
เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องแก่บุคลากรและ
นักเรียนนักศึกษาทุกคน 2) สร้างค่านิยมและส่งเสริมบทบาทของบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิดการมีเหตุผล ความ
พอประมาณ และมีระบบคุ้มกันที่เข้มแข็ง 3) บูรณาการความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
หลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมเสริมหลักสูตร และงานบริการวิชาชีพแก่สังคม  
4) ส่งเสริมการท างานระบบเครือข่ายเพื่อเสริมแรงให้เกิดพลังในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 5) สร้างระบบติดตามและประเมินผลโครงการและทุก
กิจกรรมภายใต้ตัวชี้วัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 การเทียบโอนผลการเรียนรู้  
  หลักการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ คือ การยอมรับผลการเรียนรู้ที่ได้จาก
ประสบการณ์ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ของสถาบันอาชีวศึกษาสังกัด สอศ. ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน สามารถน าความรู้และประสบการณ์มาขอรับการประเมินเทียบโอน เพื่อยกเว้น
การเรียนรายวิชาในสถานศึกษาที่เข้าเรียนและนับเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตร ส าหรับ
การเทียบโอนผลการเรียนราบวิชา/กลุ่มวิชาในหลักสูตรเดียวกันหรือต่างหลักสูตรซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ตามปกติ การเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ 2 ลักษณะ คือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย และการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา/กลุ่มวิชาจากศึกษาในระบบและนอก
ระบบ ทั้งนี้การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เข้าสู่หน่วยกิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สามารถด าเนินการได้ทุกหมวดวิชา โดย
เทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ส าหรับรายวิชาที่เรียนจาก



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

2-22 

หลักสูตรอ่ืนของกระทรวงศึกษาธิการที่อยุ่ในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่า และยังไม่จบหลักสูตร
สามารถน าผลการเรียนมาเทียบโอนได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่ก าหนดไว้ 
 2.5 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ/ เอกชน/ ต่างประเทศ 
  1) โครงการจัดอาชัวศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบเนื่อง
จากที่ผ่านมาเด็กส่วนหนึ่งเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วแต่ไม่ได้เรียนต่อ ขณะที่
เด็กบางส่วนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วต้องการเรียนต่อสายอาชีพ แต่โรงเรียนอาชีวศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอดชนยังกระจายไม่ทั่วถึง เพราะส่วนใหญ่จะต้ังอยู่ในเขตเมือง จึงเป็นอุปสรรคในการเรียน
ต่อของเด็กบางกลุ่ม  
  2) โครงการเพชรน้ างามอาชีวศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย (SME BANK) และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เป็นกิจกรรมหนึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์บ่ม
เพาะอาชีวศึกษาแห่งชาติของ สอศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากสถาบัน
อาชีวศึกษา ระดับ ปวส. ปีที่ 2 ที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพซึ่งผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานการ
เขียนแผนธุรกิจ และมีความต้ังใจจะประกอบอาชีพอิสระภายหลังจบการศึกษาจากทั่วประเทศเข้ารับ
การอบรมต่อยอด และท าการประกวดแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ  
  3) โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน/สถานประกอบการ ได้มีการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพให้กว้างขวางตรงกับความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
โดยท าความร่วมมือกับเครือข่ายอาชีวศึกษาในการเรียนแบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอนการซึ่งเป็น
กลไกส าคัญที่เอ้ือให้การจัดอาชีวศึกษาแนวใหม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ใน
ปีงบประมาณ 2548 ได้มีสถานประกอบการเข้าร่วมจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ  
  4) โครงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  ได้มีการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค เช่น ท าความร่วมมือกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการพัฒนาโรงเรียนเทคนิคแขวงนครเวียงจันทร์ เพื่อเป็น
ต้นแบบโรงเรียนเทคนิคอาชีวศึกษาของลาว และได้เข้าร่วมเป้นคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพชีวิตด าเนินงานพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยก าปงเฌอเตีบล 
ซึ่งเป้นโรงเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือด้าน
การศึกษาแก่กัมพูชาในโครงการโรงเรียนพระราชทาน ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น 
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3) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหม่เป็นการจักการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะของคนใน
การประกอบอาชีพ โดยมีหลักการที่ส าคัญคือ ต้องผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศและมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันที ท้ังนี้เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ที่จบ
จากระบบการศึกษาแล้วยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีแต่ต้องไปอบรมหรือฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อ
การพัฒนาความรุ้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวไกลอีกด้วย เพื่อลดการสูญเสียดังกล่าว สอศ. จึงได้
ก าหนดแนวทางเป้นหลักการที่จะพัฒนาการอีชศึกษาว่า จะต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกงานและท างานจริงใน
สถานประกอบการ สอศ. ได้ขอให้สถานศึกษาการอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาคี 
 แนวคิดการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมงาน 2 ฝ่าย คือ สถาน
ประกอบการ และสถาบันการอาชีวศึกษาร่วมกันฝึกอาชีพและให้ความรุ้แกนักเรียน/นักศึกษา โดย
สถานประกอบการเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ  และสถาบันการอาชีวศึกษาเน้นการจัดการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฏี โดยแต่ละฝ่ายมีพันธกิจดังนี้ 
 สถานประกอบการ รับผิดชอบในการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ตามข้อตกลงความ
ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา โดยเน้นการฝึกให้ผู้เรียนมีความช านาญในการปฏิบัติงาน และเรียนรู้
วัฒนธรรมของการท างาน ซึ่งสถานประกอบการจะเป็นผู้รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ตามกฏระเบียบ
ของสถาบันการอาชีวศึกษาหรือคัดเลือกร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษา 
 สถาบันอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน และวิชาชีพพื้นฐาน ตามข้อตกลงร่วมกัน
กับสถานประกอบการ โดย ครู อาจารย์ ในสถานศึกษาจะให้ความรู้ด้านทฤษฎีที่จ าเป็น และสอดคล้อง
ต่อการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ 

ดังนั้น ผุ้เรียนในรูปแบบทวิภาคีจึงมีสถานะเป้นทั้งนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 
และเป็นพนักงานฝึกอาชีพในสถานประกอบการในเวลาเดียวกัน นักเรียน/นักศึกษาจึงมีทักษะและ
ความรู้ที่จะท างานได้เป็นอย่างดี มีโอกาสประกอบอาชีพอิสระ หรือหางานท าได้โดยง่ายเพราะมี
ประสบการณ์ และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช,) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ
ระดับปริญญาสายเทคโนดลยีหรือสายปฏิบัติการ 
  

4) การประกันคุณภาพ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฏกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ มีหน้าที่พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพในสถาบันการอาชีวศึกษา 
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สถานศึกษารวมทั้งระบบการเรียนรู้ที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬากับการ
อาชีวศึกษา โดยด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษาบนพื้นฐานการวิจัย ตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา 3 ส่วน สรุปการด าเนินงานดังนี้ 

1. การควบคุมคุณภาพ 
1.1 ได้ด าเนินการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษา มีจ านวน 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และส่วนที่ 2 การฝึกอบรม
วิชาชีพ มีจ านวน 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ รวม 2 ส่วน จ านวน 8 มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้  

1.2 ได้ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 
2.1 ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษาอาชีวศึกษา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ระบบการประเมินตนเอง 
2.2 ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารตัวอย่างการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา ตามตัวบ่งชี้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
2.3 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาส่งรายงานการประเมินตนเองให้กับส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกป ี
3. การประเมินคุณภาพ 

3.1 ได้พัฒนาระบบการตรวจประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
3.2 พัฒนาเอกสารคู่มือการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด และแบบบันทึก

ข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
3.3 ประกาศของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้มีการตรวจประเมินภายใน

โดยต้นสังกัด ทุกแห่ง 1 ครั้ง/ 2 ปี ทั้งนี้การตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 
3.4 ได้พัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในโดยต้นสังกัดให้แก่อาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ 

 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดสถานศึกษาทุกประเภทส่วนใหญ่ได้รับ
การประเมินอยู่ในระดับดี รองลงมา คือ ระดับดีมาก ส่วนระดับพอใช้มีเพียงสถานศึกษาประเภท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการบางแห่ง  และได้น าผลจากการประเมินตนเองในส่วนที่เป็นจุดที่ต้อง
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พัฒนามาพัฒนาปรับปรุง โดยจัดท าแผนงาน/ งาน/โครงการรองรับไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถานศึกษาส่วนใหญ่ด าเนินการ
จัดท าทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับแผนกวิชา จนถึงระดับบุคคล มีบางส่วนที่จัดท าเพียงระดับ
สถานศึกษาและแผนกวิชา แต่ยังท าไม่ถึงระดับบุคคล และทุกแห่งได้มีการรายงานผลการประเมิน
ตนเองเสนอต่อสาธารณะชนได้รับทราบ ส าหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพภายใน
ที่สถานศึกษามีค่าคะแนนในระดับต่ าและต้องด าเนินการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นส่วนใหญ่ คือ 
มาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน และมาตรฐานเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยในส่วนของตัวบ่งชี้จะมี
ความแตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละประเภท 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีค่า
ระดับคะแนนอยู่ที่ช่วงร้อยละ 80.05 – 89.85 มากที่สุด ส าหรับตัวบ่งชี้ที่สร้างความกังวลใจให้กับ
สถานศึกษาจ านวนมาก คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาการหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นใน
การท างาน และตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพหรือจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ
ข้อจ ากัดในการด าเนินงานของสถานศึกษา คือ 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กมีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกของบุคลากรมาก ส่งผลให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

2. บุคลากรอัตราจ้างขาดความรู้  ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. การเก็บข้อมูลบางตัวชี้วัดท าได้ยาก เพราะต้องเก็บข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับการมีงานท าหรือการศึกษาต่อของผู้ที่จบการศึกษา 

4. การแจ้งเกณฑ์การประเมินล่าช้า และเกณฑ์การประเมินภายนอกไม่ตรงกับบริบทของ
อาชีวศึกษา เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างานใช้ผลสอบคะแนน V – 
NET ซึ่งข้อสอบ V – NET เป็นข้อสอบทฤษฎีเป็นส่วนมาก แต่นักศึกษามีความถนัดทางด้านปฏิบัติ ท า
ให้คะแนนที่ได้ค่อนข้างต่ า ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรเป็นที่
ยอมรับด้วยบางสาขาไม่ได้เข้าร่วมทดสอบกับส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
เนื่องจากไม่มีสาขาอาชีพตามประกาศอัตราจ้าง ท าให้ผลคะแนนที่ได้ค่อนข้างต่ า ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่
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เป็นโครงงานทางวิชาการหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ เกณฑ์การประเมินของ
จ านวนชิ้นงานต่อผู้เรียนค่อนข้างสูงเกินไปท าให้ระดับคะแนนการประเมินต่ า 
  

5) มาตรฐานอาชีพ มาตรฐานสมรรถนะ และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายในการจัดท าหลักสูตรใน

ลักษณะของการขับเคลื่อนจากความตองการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ (Demand 
driven) ซึ่งองคประกอบหนึ่งของการจัดหลักสูตรนี้คือตองน าหลักสูตรฐานสมรรถนะมาใชในการ
จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสายอาชีวศึกษาทั้งระบบ ส าหรับขอก าหนดส าคัญของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะคือ จะต้องน าสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละอาชีพมาพัฒนาเปนหลักสูตรจึงท าให
จ าเปนท่ีตองมีการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพไทยขึ้นเพื่อเปนตัวก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพตางๆ  
ขึ้น ส าหรับน ามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตอไป 

ส าหรับการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพนี้ใชวิธีการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) โดย
เชิญผูเชี่ยวชาญในอาชีพแตละสาขามาเปนตัวแทนกลุมอาชีพและครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา
อาชีพมารวมกันด าเนินการจัดท าเปนตนรางแลวท าการทวนสอบ (Verify) โดยจัดสงใหสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวของกับอาชีพนั้นๆ เปนผูทวนสอบ 
  
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอาชีวศึกษา  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการ
ก าลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ” พบว่า สาเหตุปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การอาชีวศึกษา ใน 2 มิติ ได้แก่ ในมิติของความต้องการก าลังคน (demand side) และมิติของการ
ผลิตก าลังคน  (supply side) พบประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ดังนี้ 

1.  การผลิตก าลังคนส่วนใหญ่ไม่ได้อิงด้านความต้องการของประเทศ (demand driven) 
สถาบันหรือสถานศึกษาต่างๆ เลือกผลิตก าลังคนไปตามขีดความสามารถทางทรัพยากรของตนเอง 
(supply driven) ท าให้เกิดปัญหาคนว่างงานไปพร้อมๆ กับปัญหาการขาดแคลนก าลังคน 

2.  ผลการศึกษาจ านวนก าลังคนที่ขาดแคลน (skill shortage) ในปี 2551 พบว่า แรงงาน
ที่ขาดแคลนมากที่สุด คือ แรงงานในด้านการผลิต/แรงงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.55 ของจ านวน
แรงงานที่ขาดแคลนทั้งหมด และอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในสายอาชีพการผลิตและ
การบริการ 

3.  โครงสร้างตลาดแรงงานที่เป็นอยู่มีลักษณะแหว่งกลาง  กล่าวคือ มีการใช้แรงงานที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่าสูงมาก รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วน
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ตรงกลางซึ่งเว้าไปอยู่ฐานราก มีการใช้น้อยที่สุดคือ ปวช. และ ปวส. จากนั้นจึงขยับขึ้นไปที่ปริญญาตรี 
ปริญญาโท  

4.  ผู้ที่ เรียนจบสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประมาณร้อยละ 75 จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เนื่องจาก
ต้องการเรียนต่อเพื่อให้ได้เงินเดือนที่สูงขึ้น และมีเพียงร้อยละ 25 เข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงท าให้เกิด
สภาพขาดแคลนแรงงานในระดับกลางรุนแรงมาก 

5.  ผู้ที่เรียนในสายวิชาชีพ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แล้วศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จ านวนหนึ่ง จ าเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับ 
ปวช. และ ปวส. สมัครงานเนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งไม่ประสงค์จะรับนักศึกษาที่จบระดับ
ปริญญาตรีเข้าท างาน เพราะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่าระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนี้ พบว่า 
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องเข้าเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นเพื่อน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ 

6.  สถานศึกษาในสายสามัญเพิ่มเป้าหมายการรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่  3 เข้า
เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายมากขึ้น โดยมีเงินอุดหนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเหตุผล
ส าคัญที่ทุกสถานศึกษาในสายสามัญต้องเร่งเพิ่มปริมาณผู้เรียนเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้น  
ส่งผลกระทบให้มีผู้สมัครเรียนอาชีวศึกษาลดลง 

7. เมื่อวิเคราะห์การผลิตก าลังแรงงานในระดับพื้นที่ พบว่า ผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช. 
ปวส. และอุดมศึกษา (ป.ตรี/โท) มีจ านวนมากเกินกว่าความต้องการในพื้นที่ จึงเกิดความไม่สอดคล้อง
กันในการผลิต ส่วนที่ผลิตเกินความต้องการจ าเป็นต้องไปหางานนอกพื้นที่ มีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่มี
การผลิตในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ (อุปทาน) มากกว่าจ านวนที่ผลิตได้ (อุปสงค์) 

8.  กลุ่มแรงงานระดับมัธยมหรือต่ ากว่าลงมา มีความต้องการก าลังคนมากกว่าคนที่ผลิต
ได้ แต่ที่ผลิตเกินกว่าความต้องการคือแรงงานสายช่าง ปวช. และ ปวส. ขึ้นไป ซึ่งมีการใช้น้อยในระดับ
กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาต่ า อย่างไรก็ตามพบว่าหลายจังหวัดยังขาด
แคลนแรงงานระดับบนที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

9.  ปัญหาความไม่สอดคล้องกันในเชิงปริมาณ พบว่า สถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาผลิต
ก าลังคนได้ไม่ตรงกับสาขาที่ตลาดต้องการ ส่วนปัญหาความไม่สอดคล้องเชิงคุณภาพพบว่า ผู้จบด้าน
อาชีวศึกษาขาดความสามารถด้านสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และสมรรถนะด้านสายงาน 
(Functional Competencies) นอกจากนี้ ยังพบว่าทุกกลุ่มแรงงานยังมีช่องว่าง (GAP) ระหว่างระดับ
ความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถใน
ด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แกไ้ขปัญหา 
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10.  คุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ  สาเหตุ
เนื่องจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของสถานประกอบการ  รวมทั้งการ
ขาดความพร้อมในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที ่และข้อจ ากัดของเงินอุดหนุนที่ได้รับ 

12.  ภาพลักษณ์ในการใช้ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาบาง
กลุ่ม ส่งผลต่อทัศนคติ และการยอมรับของผู้ปกครองและสังคม 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 
- การจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
- การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- การบริหารทรัพย์สินและเงิน 
- การบริหารจัดการบุคลากร 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) ได้ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (2552) ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ด้าน
การอาชีวศึกษา ระยะครึ่งวงจร (พ.ศ. 2549 – 2551) ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนพบว่า  

- ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีพื้นฐานความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมี
แนวโน้มลดลง 

- ผู้จบอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายในการผลิตและการมีงานท าเท่าที่ควร หน่วยงานที่รับบุคลากรเข้าท างานจะ
เน้นวุฒิบัตรมากกว่าเน้นสมรรถนะในการปฏิบัติงานจริง 

- เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึกเก่า ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ สื่อการเรียนการ
สอนขาดแคลน มีงบประมาณวัสดุฝึกไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียน การฝึกทักษะ การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษายังมีจ ากัด และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
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- ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนยังมีจ ากัด  การระดม
ทรัพยากรการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ ไม่จริงจังและต่อเนื่อง 

- สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน แต่สถานศึกษาบางประเภทมีจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติและอัตราการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ต่ ากว่าภาพรวม 

- บางสถานศึกษามีงบประมาณวัสดุฝึกต่ า ส่งผลต่อการเรียนและฝึกทักษะ 
- หลักสูตรการศึกษายังไม่ชัดเจนว่าจะให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาควรที่จะศึกษาต่อใน

ระดับสูงหรือเข้าท างาน ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนยังไม่สามารถสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได้จริง  

- ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  และความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานประกอบการ ขาดทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น ผู้ส าเร็จการ
อาชีวศึกษาใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงลักษณะงาน ดังนั้นสถานประกอบการส่วนใหญ่ต้อง
น าไปฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง ยิ่งไปกว่านั้นก าลังคนที่ผลิตออกมาขาดคุณลักษณะด้านความรู้
และทักษะที่จ าเป็นอย่างพอเพียง เช่น ทักษะด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ (ฟัง พูด 
อ่าน เขียน) การใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงขาดคุณลักษณะที่
ส าคัญต่อการปฏิบัติงานจริงบางประการ เช่น การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาในงาน 
การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบในงาน ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความขยัน มีวินัยตรงต่อเวลา 
ภาวะผู้น า 

- ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษาใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงลักษณะงาน หรือความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

- นักเรียน นักศึกษาไม่นิยมเรียนสายอาชีวศึกษา รวมไปถึงผู้ที่ ศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาลาออกกลางคันจ านวนมาก ส่งผลให้ประเทศขาดก าลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ อีก
ทั้งความนิยมเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ยังนิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอยู่มาก รวมทั้งสถาบันอาชีวศึกษาเองก็ยังมีปัญหาด้าน
ภาพพจน์ว่า เด็กเกเร ชอบชกต่อย ทะเลาะวิวาท และถึงขั้นการฆาตกรรมกัน รวมถึงผลการจัดการเรียน
การสอนยังด้อยคุณภาพส่งผลให้ผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ท าให้จ านวนและสัดส่วน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มได้น้อย ผู้เรียนนิยมเรียนสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา และผู้ส า เร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ส่วนมากเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาในสาขาที่ไม่ตรงกับการเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. 
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- แม้ว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจะจัดให้มีการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพส าหรับผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละแผนกวิชาและสาขาวิชาก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ผู้เข้าสอบไม่
ครบตามจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อสอบที่แต่ละสถานศึกษาใช้สอบยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วทั้งประเทศ ขณะที่ภาพรวมของการทดสอบปรากฏว่าผู้เข้ารับการทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพถึงร้อยละ 83.36 แต่โดยภาพรวมสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วน
ใหญ่ยังไม่พอใจกับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ส่วนใหญ่จะศึกษาต่อ มีผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานเพียงร้อยละ 21.21 ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่เข้าสู่ ตลาดแรงงานมีร้อยละ 
39.97 ยังเป็นจ านวนที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

- แม้ว่าจะมีการจัดท าหลักสูตรในสาขาวิชาชีพให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะแต่
ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจและยังไม่ได้น าหลักสูตรไปใช้สอนเพื่อให้เกิดสมรรถนะตามที่ระบุ
ไว้ ส่วนใหญ่ยังสอนแบบเดิมเนื่องจากขาดแคลนวัสดุฝึกที่เหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรหรือเครื่องมือ
เครื่องจักรช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 

- การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมตามวาระหรือกิจกรรมในวันส าคัญทั่วไป ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน
วิชาการยังมีไม่มากและกรณีที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนก็เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนน้อยหรือผู้เรียนได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึงและเป็นเพียงบางส่วนของความรู้ในหลักสูตรของสาขา
นั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาทั้งหลักสูตร  

 
2) ปัญหาด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษา และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(2552) ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ด้านการอาชีวศึกษา ระยะครึ่งวงจร 
(พ.ศ. 2549 – 2551) ปัญหาด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมพบว่า  

- ผลการวิจัยด้านการสนับสนุนการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษายังมีน้อย  และการวิจัย 
พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางด้านอาชีวศึกษายังมีข้อจ ากัด 

- อาจารย์มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมน้อยมาก โดยภาพรวมแล้วไม่ถึง 1 ชิ้นต่อปี และ
งานวิจัย นวัตกรรม โครงงานบางชิ้นที่พัฒนาขึ้นมิได้น ามาใช้ประโยชน์ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งควร
สนับสนุนอาจารย์ในการผลิตโครงงาน นวัตกรรม งานวิจัย ด้วยการสนับสนุนเงินทุนท าวิจัยมากกว่าที่
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เคยได้รับในภาพรวมเท่ากับ 2,225.42 บาทต่ออาจารย์ 1 คนต่อปี ซึ่งเป็นอุปสรรคในการท าวิจัย 
โครงงาน นวัตกรรมของอาจารย์ 

- วิทยาลัยส่วนใหญ่มีจ านวนนักเรียนนักศึกษาน้อยท าให้ไม่สามารถจัดท าชิ้นงานได้
ตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ  

- การจัดสรรงบประมาณล่าช้าทุกปีท าให้ไม่สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานได้ทัน  บาง
วิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณโครงการสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องเพราะจะมีผลกระทบต่อตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  

- ขาดงบประมาณเพื่อใช้ในการเดินทางไปแสดงผลงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัด
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นเวทีกลางให้สถานศึกษาน าผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปจัดแสดง /เผยแพร่ รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณ และควรมีกรรมการด้านการเกษตรร่วมด้วย ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนายังขาดงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอ 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ในกระบวนการขอจดสิทธิบัตร รวมทั้งไม่ได้รับความสะดวก
จากเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของจังหวัด และเห็นว่ามีความยุ่งยากเรื่องงานเอกสารในการ
เบิกจ่ายเพื่อจัดซื้อวัสดุ ควรมีผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดท าเอกสารต่าง ๆ 

- ครูอาจารย์มีชั่วโมงสอนมากและต้องรับผิดชอบกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ท าให้ไม่มี
เวลาในการคิดประดิษฐ์นวัตกรรม การมีครูอัตราจ้างจ านวนมากท าให้การคิดประดิษฐ์นวัตกรรมไม่มี
ความต่อเนื่อง ควรให้หน่วยงานกลางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผู้ประสาน
ข้อมูลกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และท าคู่มือแนวทางในการขอจดสิทธิบัตรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์มักถูกลอกเลียนแบบในเชิงธุรกิจ เห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ประสานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก าหนดแนวทางให้ผลงานนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ได้รับการ
คุ้มครองต้ังแต่วันที่มีเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ควรก าหนดสัดส่วนผลประโยชน์ที่ควรได้รับระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้
คิดประดิษฐ์และผู้ปฏิบัติงาน 

- สถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ของสถานศึกษาที่ชัดเจน มักขึ้นกับนโยบายของต้นสังกัด อย่างไรก็ตามสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐจะมีผลงานมากกว่าโรงเรียนเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้หรือผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยังอยู่ในวงแคบ ผลงานส่วน
หนึ่งมีการสร้างขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้โดยมิได้น าไปพัฒนาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในงานจริง 
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- ขาดงบประมาณสนับสนุนให้จัดสร้างองค์ความรู้อย่างจริงจัง และสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่มีแผนในการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้ไว้เป็นการ
เฉพาะ ส่วนใหญ่เป็นการเสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณจากครูผู้สอนโดยทั่วไปยังขาดการ
ก าหนดเป้าหมาย แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจน 
 

3) ปัญหาด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ระดับอาชีวศึกษา พบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกประเภทมีการให้บริการวิชาการแก่สังคมน้อยมาก 
ภาพรวมโดยเฉลี่ย 5 ปีต่อ 1 ชิ้นต่ออาจารย์ 1 คน (ภาพรวมเท่ากับ 0.22 ต่ออาจารย์ 1 คนต่อปี) 
รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการต่อสังคมน้อยมาก โดยภาพรวมน้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อ
งบด าเนินการ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจึงควรพัฒนาแนวทางการด าเนินงานให้บริการวิชาการแก่สังคม
มากขึ้น เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีความสามารถจะถ่ายทอดความรู้สู่สังคมได้ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2552)  ได้
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ด้านการอาชีวศึกษา ระยะครึ่งวงจร (พ.ศ. 
2549 – 2551) พบว่า  

- สถานศึกษาส่วนใหญ่มิได้จัดท าแผนการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ชัดเจน ไม่บูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยของสถานศึกษา 

- จ านวนครูอาจารย์ผู้สอนและงบประมาณที่มีจ ากัด เมื่ออาจารย์ผู้สอนไปให้บริการ
ภายนอกก็จะมีปัญหาการขาดการสอนภายใน กรณีนักเรียนนักศึกษาที่ออกไปบริการวิชาการภายนอก
ก็มีผลกระทบในการต้องขาดเรียนในบางวิชา และกรณีบริการในวันหยุดก็ได้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งซึ่ง
มิได้มีการประเมินผลอย่างชัดเจน แต่ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ
สถานศึกษา 

 
4) ปัญหาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษา พบว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกประเภทมีกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
น้อยมาก ภาพรวมโดยเฉลี่ย 2 ปีต่อ 1 กิจกรรมต่อนักศึกษา 1 คน (ภาพรวมเท่ากับ 0.57 ต่อนักศึกษา 1 
คนต่อปี) รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมน้อยมาก ยกเว้น 
สถานศึกษาเอกชนที่มีงบประมาณมากกว่าสถานศึกษาประเภทอ่ืน 
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5) ปัญหาด้านการบริหารทรัพย์สินและเงิน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับ

อาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกประเภทมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ 
แต่มีข้อสังเกต คือ สถานศึกษาเอกชนส่วนใหญ่มีสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน 1 คนต่อการดูแล
นักศึกษา 57 คน ในขณะที่ร้อยละของเงืนเดือนบุคลากรต่องบด าเนินการของสถานศึกษาเอกชนต่ า
กว่าสถานศึกษาประเภทอ่ืน และต่ ากว่าภาพรวม รวมทั้งร้อยละค่าใช้จ่ายส่วนกลางและร้อยละของเงิน
เหลือจ่ายต่องบด าเนินการสูงกว่าภาพรวมและสูงกว่าสถานศึกษาประเภทอ่ืน 
 

6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

(2544) ดวงนภา มกรานุรักษ์ (2554) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (2552) ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการบริหารจัดการบุคลากร คือ 

- อัตราส่วนระหว่างครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพและนักศึกษาซึ่งเท่ากับ 1 : 34 ก็ยังถือว่า
มากกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็น (1 : 30 หรือต่ ากว่าในบางสาขาวิชา) ท าให้ครูไม่สามารถดูแลผู้เรียนได้
อย่างทั่วถึงในการฝึกปฏิบัติงานจ า อีกทั้งครูที่มาสอนส่วนใหญ่ไม่จบตรงสายวิชาชีพ นอกจากนี้ยัง
พบว่าสถานศึกษามีครูอัตราจ้างเมื่อท างานได้ประมาณ 2 – 3 ปี แล้วลาออก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอย่าง
มาก เนื่องจากครูวิชาชีพนั้นต้องอาศัยความช านาญการและประสบการณ์  

- สถานศึกษาบางแห่งไม่สนับสนุนให้ครูได้รับความรู้/ทักษะทางวิชาชีพเพิ่มเติม และ
คุณภาพ ควรจัดอบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการผลิตสื่อ นวัตกรรม เพราะที่
ผ่านมาเป็นการพัฒนาด้านงานสนับสนุน เช่น งานพัสดุ การควบคุมภายใน เป็นต้น ควรมีแผนพัฒนา
ครูระยะยาวและแจ้งวิทยาลัยล่วงหน้า ควรจัดในช่วงปิดภาคเรียนเพราะจะได้ไม่กระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะครูวิชาชีพ เช่น ช่างไฟฟ้า 
ครูอัตราจ้างเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วลาออกท าให้เสียงบประมาณ ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมลักษณะ
การต่อยอดครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ขาดการอบรม เพื่อฝึกทักษะ การแก้ปัญหา การเรียนการสอน
เทคนิคพื้นฐาน 

- วิทยาลัยบางแห่งครูและบุคลากรมีจ านวนน้อยและงานสนับสนุนที่ต้องรับผิดชอบ
มาก เมื่อเข้ารับการพัฒนาท าให้ไม่มีผู้สอนแทนส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและงานที่
รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณมีไม่เพียงพอในการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา ครูและบุคลากรมีการ
โยกย้ายบ่อย และไม่มีการถ่ายทอดความรู้ ท าให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ต้องพัฒนาใหม่อยู่เรื่อย ๆ ควร
จัดสรรอัตราสายสนับสนุนให้เพียงพอ เพื่อให้ครูอาจารย์ปฏิบัติงานสอนได้อย่างเต็มที่ 
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- ควรหาแนวทางให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อกลับมาบรรจุเป็นครูเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ส าหรับอัตราจ้างและ
พนักงานราชการควรให้บรรจุในสถานศึกษาเดิม เพื่อเป็นขวัญก าลังใจและลดปัญหาการโอนย้าย 

- ทุนไปต่างประเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษามักอยู่ในกลุ่มเดิม  ๆ ไม่กระจาย
อย่างทั่วถึง ท าให้วิทยาลัยขาดโอกาสในการได้รับทุน ส านักความร่วมมือด าเนินโครงการพัฒนาครูใน
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพราะครูจะได้ฝึกประสบการณ์จริงและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

- ครู – อาจารย์บางสาขามีจ านวนน้อยต้องรับภาระงานสอนมาก แต่บางสาขามีจ านวน
มากเกินความต้องการ คุณภาพครูไม่สอดคล้องกับภารกิจ อัตราการเข้า-ออกของครู-อาจารย์ค่อนข้าง
สูง โดยเฉพาะสถานศึกษาเอกชน ครู-อาจารย์ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนการสอนยังขาดแคลน 

- ครูที่สอนในระดับอาชีวศึกษา มีปริมาณและคุณภาพไม่สอดคล้องกับภารกิจ ส่งผลต่อ
คุณภาพของนักเรียน ท าให้ไม่สามารถพัฒนาความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

- บุคลากรและครูโรงเรียนเอกชนส่วนหนึ่งมีวุฒิต่ า และหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มวุฒิ 
ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ครูโรงเรียนเอกชนขาดความมั่นคงในอาชีพ  

- โรงเรียนประสบปัญหาการขาดแคลนครูบางสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาเอกชนในภาพรวม  

- ปัญหาด้านบุคลากรมีความส าคัญต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างมาก การ
ด าเนินงานทุกด้านต้องอาศัยบุคลากรช่วยในการด าเนินงาน การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเอกชน
นั้นจะขึ้นอยู่กับเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับอนุญาตซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในโรงเรียน บางคน
จะมีการควบคุมกวดขันเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องการผลก าไรจากการด าเนิน
กิจการนั้นด้วย จึงต้องมีการควบคุม กวดขันเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องการผล
ก าไรจากการด าเนินกิจการนั้นด้วย จึงต้องมีการควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่  

- ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ใช่นักการศึกษาขาดพื้นความรู้ด้านการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา 
การบริหารการศึกษาและประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาส าหรับการ
ปฏิบัติงานบริหารบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบอ่ืนๆ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

- สถาบันอาชีวศึกษาขาดแคลนครู คณาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากนโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนภาครัฐ ผนวกกับการใช้มาตรการจูงใจให้ครูออกก่อนเกษียณ ท า
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ให้สูญเสียอัตราครูไปจ านวนมาก อีกทั้งบัณฑิตครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์บางส่วน หลังจากส าเร็จ
การศึกาแล้วไม่ประกอบอาชีพครูส่งผลให้เกิดการขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

- ปัจจุบันพบว่าปัญหาครูผู้สอนในบางสาขาวิชามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในหนึ่งปี 
การศึกษาท าให้การสอนไม่ต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหามากส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน  
 

7) ปัญหาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2552)ได้สรุปปัญหา การประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ การจัดท า SAR รายบุคคลขาด

ความต่อเนื่อง 
- ควรมีการปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก การฝึกทักษะประสบการณ์จริงใน

สถานประกอบการโดยเริ่มจากนักเรียนในระดับ ปวช. 2 เพราะนักเรียนระดับ ปวช. 1 ยังขาดทักษะและ
ความรู้พื้นฐานในการท างาน การประเมินคุณภาพภายนอกคณะกรรมการประเมินแต่ละชุดมีมาตรฐาน
การประเมินต่างกัน กรรมการบางชุดนับแผนการสอนของครูเป็นนวัตกรรม งานวิจัย แต่กรรมการบาง
ชุดไม่นับรวม กรรมการบางคณะนับการฝึกปฏิบัติของกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นการฝึก
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาด้วย แต่กรรมการบางคณะไม่นับ 

- สถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ (75%) มีความต่ืนตัวในเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินภายนอกในรอบแรก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในรอบสอง
เป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จึงมีการเตรียมการตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในของกระทรวงศึกษาธิการ 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้  ซึ่งแตกต่างจากรอบแรกที่มี
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในท่ีหลากหลายทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน  

- การด าเนินการของสถานศึกษายังมีปัญหาต้ังแต่การจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาแผลแผนปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสม จึงท าให้ขาดทิศทางในการด าเนินงานที่มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น 

- การปฏิบัติกิจกรรมและ/หรือโครงการต่างๆ ของสถานศึกษาไม่มีการก าหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจน เมื่อปฏิบัติแล้วก็มิได้มีการประเมินผลการด าเนินงานให้เหมาะสม และการจัดท ารายงานการ
ประเมินยังไม่ละเอียดชัดเจนพอที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเองและรองรับการประเมินภายนอก
จาก สมศ. ได้ 
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- การน าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกและข้อเสนอแนะของ สมศ. ไปใช้ใน
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างถูกต้องยังมีน้อย 

- ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษายังไม่เข้าไปสู่ระบบการ
ปฏิบัติงานปกติของบุคลากร 
 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการอาชีวศึกษา 

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2556) เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการ
อาชีวศึกษา พบว่า 

จุดแข็ง 
1)  นโยบายของรัฐในปัจจุบันให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อ

ตอบสนองความต้องการก าลังคนของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน
อย่างต่อเนื่อง 

2) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีพระราชบัญญัติที่รองรับความสามารถในการ
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและสาย
ปฏิบัติการ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละสาขาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ 

3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากรก าลังคน ของสถาน
ประกอบการกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ  

4) สถานประกอบการจ านวนมากให้ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
อาชีวศึกษาระดับต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ  

5) มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนจ านวนมากกระจายอยู่ทุกภูมิภาค ส่งผล ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาต่อเนื่องและฝึกอาชีพในระดับอาชีวศึกษาได้อย่างทั่วถึง  

จุดอ่อน  
1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลบ่อยครั้งมากในรอบ 2 ปี

ที่ผ่านมา และรัฐมนตรีบางคนไม่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารคุณภาพ  
การศึกษาของประเทศ ส่งผลให้นโยบายการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศขาดความ  
ต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐมนตรีใหม่แต่ละคน  
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2) การแต่งต้ังโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงที่ก าหนดนโยบายและผู้บริหารระดับสถานศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ได้ค านึงถึงผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในสายงาน 
อาชีวศึกษา ท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาขาดความเชื่อมโยงและไม่สอดคล้อง  
กับความต้องการของสถานประกอบการและของประเทศ เช่น ย้ายบุคคลที่ไม่มีความช านาญด้านการ
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีมาจากกระทรวงอ่ืน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน
อุตสาหกรรมไปปฏิบัติงานด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นต้น  

3) การรับครูอาชีวศึกษาสาขาต่างๆ ทั้งสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน รับจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ การ
ท างานจริงในสถานประกอบการก่อนมาเป็นครูผู้สอนสาขาอาชีพต่าง  ๆ จึงท าให้ไม่สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีและประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลก อาชีพ  

4) ครูอาชีวศึกษาขาดแคลนจ านวนมาก เนื่องจากจ านวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น แต่จ านวน ครูผู้สอน
ลดลง อันเนื่องมาจากไม่ได้รับอัตราใหม่เพิ่มขึ้น และครูผู้สอนเมื่อเกษียณอายุราชการ ได้รับคืนมาน้อย 
ไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
สัดส่วนครูประจ าการต่อผู้เรียนไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียน การสอนด้านอาชีวศึกษา 

5) ปัจจุบันครูอาชีวศึกษาที่เป็นครูอัตราจ้างรายปีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีเป็นจ านวนมากที่มาสอนชั่วคราวเพื่อรองานใหม่ที่มีความมั่นคงและสวัสดิการดีกว่าจึงมีการ
เข้า-ออกบ่อยมาก โดยเฉพาะครูช่างอัตราจ้างรายปี ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องเร่งรีบหาครูผู้สอนมาสอนทดแทน ทั้งที่ไม่มีความถนัดหรือเชี่ยวชาญ
ในการถ่ายทอดความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพนั้น 

6) แหล่งเรียนรู้  เช่น ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่คับแคบ ล้าสมัยและมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
และความต้องการของผู้เรียน 

7) สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้รับครุภัณฑ์การศึกษาไม่ตรงตามหลักสูตรรายวิชาและความ
ต้องการจัดการเรียนการสอน จึงไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์และกองทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้สอนจ านวนมาก ส่งผล
ให้สถานศึกษาเสียพื้นที่ใช้สอยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเก็บครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบัน ท า
ให้มีปัญหาวิกฤติขาดแคลนห้องเรียนจ านวนมาก รวมทั้งครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมล้าสมัยและมีจ านวนไม่
เพียงพอในการฝึกปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยการอาชีพเกาะคาซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาใน
สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าค าขอครุภัณฑ์ยานยนต์พื้นฐานที่ขาดแคลนมาก
และไม่มีจะสอน แต่ส่วนกลางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งครุภัณฑ์จักรเย็บผ้าไปให้ 
เป็นต้น 
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8) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ใช้ในปัจจุบันและหลักสูตรปรับปรุงมีจ านวน
ชั่วโมงปฏิบัติน้อยกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้เรียนมีชั่วโมงฝึกปฏิบัติน้อยลง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนขาดทักษะอาชีพ
ที่จ าเป็นต่อการท างานจริงในสถานประกอบการ 

9) การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง
กับสถานประกอบการในพืน้ ที่กล่มุ จังหวัด เพื่อร่วมกนั จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  (Dual 
system) หรือการฝึกงาน (Apprenticeship) ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

10) ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาส่วนมากเป็นผู้ที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง
และค่อนข้างอ่อนที่มีความสนใจในวิชาชีพ แต่มีจุดอ่อนในเรื่องทักษะการเขียนภาษาไทยและจุดอ่อน
ในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 

11) สถานศึกษาอาชวีศึกษาได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามรายหัวผู้เรียน ไม่เพียงพอในการ
บริหารจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกฃน เพราะต้องน าเงินบางส่วนไปใช้จ้างครูอัตรา
จ้างรายปี ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์เก่าที่ช ารุดเสียหาย จ่ายค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น จึงท าให้การเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติขาดวัสดุฝึกที่ใช้ในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

12) สถานศึกษาอาชีวศึกษาไม่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษาและขาดการ 
กระจายอ านาจ ทั้งในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หลักสูตร เป็นต้น ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสภาพการจ้างงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัด  

13) ผู้เรียนที่เรียนจบในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสายเทคโนโลยีจ านวนมากไปศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในสาขาที่ไม่ตรงกับวิชาชีพที่เรียนมา เช่น เรียนจบ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แต่ไปเรียนต่อสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นต้น ท าให้
สถานประกอบการขาดแรงงานระดับกลางจ านวนมาก และ รัฐเกิดความสูญเปล่าในการลงทุนเพื่อผลิต
ช่างอุตสาหกรรม  

14) ครูอาชีวศึกษาจ านวนมากทั้งสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการไม่ได้รับการเพิ่มพูน 
ความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่สอน จึงท าให้ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดทักษะที่ล้าสมัยและไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบ การ
กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อุตสาหกรรมเหล็ก และ
เหล็กกล้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว เป็นต้น  

15)  รัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและสื่อการเรียน การ
สอนด้านอาชีวศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาแพง เพราะต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ ท าให้ประสบปัญหาใน
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การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ส่งผลกระทบท าให้การผลิตก าลังคน
อาชีวศึกษาไม่มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการ  

16) ปัจจุบันสถานศึกษาอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ใช้ครูอัตราจ้างรายปีและเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง  ท่ี
ขาดความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ในการแนะแนวการศึกษาไปท าหน้าที่นักแนะแนว ตาม
โรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีกับผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาเหล่านั้น อีกทั้งผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเกรงว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะหันไปศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา  มาก
ขึ้น ซึ่งส่งผลให้จ านวนผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง และมีผลกระทบต่องบ ประมาณ
รายหัวที่โรงเรียนจะได้รับจัดสรรในแต่ละปี  

17) ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะขาดผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการต่าง  ประเทศ 
จึงท าให้เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสารและความต่อเนื่องของโครงการความร่วมมือทาง  วิชาการในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คุณภาพครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
ครูผู้เชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากับประเทศผู้น าด้าน อุตสาหกรรม 

โอกาส  
1) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ของ  

ประเทศ เช่น รถไฟความเร็วสูง การขนส่งระบบราง การก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศ เป็น
ต้น จึงมีความต้องการก าลังคนในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีในสายเทคโนโลยีและ สาย
ปฏิบัติการเป็นจ านวนมากในปัจจุบันและอนาคต  

2) กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โอกาสการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น  
โดยเพิ่มสัดส่วนจ านวนผู้เรียนในสายสามัญศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาเป็น  50:50 และส่งเสริมให้ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น  เพื่อ
ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาให้สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  และ
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ รวมทั้งมีเงินเดือนที่มากกว่าจบสายสามัญ  

3) ความต้องการแรงงานของสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันและในอนาคตมีสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป ี
พ.ศ. 2558  

4) ผู้เรียนอาชีวศึกษามีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีที่ตรงตามสาขา 
วิชาชีพเดิม ซึ่งจะท าให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น และเป็นการต่อยอดความ รู้เพื่อ
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ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่ม อุตสาหกรรม
ต่างๆ ของประเทศ  

5) ครูผู้สอนมีโอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยท าผลงานวิชาการ เช่น ช านาญการ เชี่ยวชาญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์ศาสตราจารย ์เป็นต้น  

อุปสรรค  
1) นโยบายการเพิ่มจ านวนสถานศึกษาอาชีวศึกษา 1 อ าเภอ 1 สถานศึกษา เป็นอุปสรรค 

อย่างมากในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีอยู่แล้วให้มี  
ความเข้มแข็งและตามทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะปัจจุบันยังไม่มีความพร้อม ใน
ด้านทรัพยากรการศึกษาในภาพรวมที่จะผลิตก าลังคนอาชีวศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดต้ังสถานศึกษาใหม่จะต้องใช้ งบประมาณ
จ านวนมากในการจัดหาอาคารสถานที่ ครูผู้สอน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น ท าให้
งบประมาณที่จะจัดสรรให้กับสถานศึกษาเก่าซึ่งมีไม่เพียงพออยู่แล้วในปัจจุบัน  ยิ่งมีปัญหามากขึ้นใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2) ผลการวิจัยพบว่า ภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2561) เฉพาะครูช่างอุตสาหกรรม 
ประจ าการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การสอนในสาขาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า ช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เป็นต้น จะเกษียณ อายุเป็น
จ านวนมากกว่า 1,000 คน ซึ่งจะเป็นปัญหาวิกฤตขาดแคลนครูช่างอุตสาหกรรมในอนาคต หาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่มีการก าหนดนโยบายการวางแผนอัตราก าลัง อย่างเป็น
รูปธรรม จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการขาดแคลนครูช่างและครูอาชีวศึกษาที่มี  ประสบการณ์สูง 
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน  

3) ภาพลักษณ์การใช้ความรุนแรงของผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ท าให้เกิดภาพพจน์
ในทางลบ และก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อใน  สถานศึกษา
อาชีวศึกษา  

4) ค่านิยมของผู้ปกครองบางส่วนที่ต้องการให้บุตรหลานจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
จึงท าให้มีผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเป็นจ านวนมากกว่าสายอาชีพ
ในปัจจุบัน  

5) ผู้เรียนอาชีวศึกษาในปัจจุบันขาดทักษะชีวิต มีปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ การเข้า
สังคมที่ถูกต้อง การท างานร่วมกันเป็นทีม ฯลฯ และมีความรู้รอบตัวน้อยมากซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ  
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6) มีวิศวกร นักเทคโนโลยี และนักปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมากที่มีความ
เชี่ยวชาญพิเศษในการสอนวิชาชีพเฉพาะทางและมีความประสงค์จะเป็นครู แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ครูท าให้ ขาดคุ ณสมบั ติในการประกอบอาชีพครู และท าให้ สถานศึกษาเสียโอกาสในการรับครูที่มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางจากสถานประกอบการมาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ
ผู้เรียน แม้ว่าคุรุสภาจะมีการจัดหลักสูตรเพื่อให้ครูผู้สอนเข้าอบรม  เพื่อขอใบอนุญาตแต่กระบวนการ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการฝึกอบรม จึงหาครูที่มีความสามารถพิเศษได้ยาก  

7) ผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ยังไม่มีมาตรฐานอาชีพ และขาดการให้การรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพแก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้ขาดการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
สถานศึกษาในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเทียบโอนประสบการณ์สู่คุณวุฒิทางการศึกษา 
เพราะปัจจุบันมีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สภาการศึกษามาด าเนินการซ้ าซ้อนกับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพท าให้สังคมเกิดความสับสน 
 
ตอนท่ี 2 การบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา  

 
มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ “สถานศึกษา

อาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการ
อาชีวศึกษาให้กระท าได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสาน
ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง...” 

ต่อมาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2554 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 13 โดยมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีกระบวนการผลิต
และพัฒนาก าลังคน เพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้
ระดับมาตรฐานสากล 

2. การกระจายอ านาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ในทุกระดับ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จแก่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา 

3. ตอบสนองความต้องการการผลิตและการพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับ
เทคนิค ระดับเทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
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4. การประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีชั้นสูง 
จากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการ
อาชีวศึกษา 

5. การประกันคุณภาพและการก ากับมาตรฐาน ตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล 
  

จากประกาศคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษาดังกล่ าว  ส านั กงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษาจึงได้ท าการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อเข้าร่วมจัดต้ังเป็นสถาบันการ
อาชีวศึกษา มาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนสามารถเสนอร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ...ผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 
(และประกาศกฎกระทรวงฯ ในราชกิจจานุเบกษา ได้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555  

สถานะและวัตถุประสงค์ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
สถาบันการอาชีวศึกษา 19 สถาบัน เกิดจากการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา 161 แห่ง ตาม

กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 56 ก หน้า 18 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เป็นไปตามมาตรา 13 
แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สถาบันการอาชีวศึกษามีสถานะตามมาตรา 15 และ 
16 ดังนี้ 

มาตรา 15 ให้สถาบันการอาชีวศึกษาตามาตรา 13 และมาตรา 14 เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มาตรา 16 ให้สถาบันตามาตรา 15 เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย 
การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 

เมื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว จะสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับ
ปริญญาตรีที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
 

การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา 
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า สถาบันอาจแบ่งส่วน

ราชการ ดังต่อไปนี้ (1) ส านักงานผู้อ านวยการสถาบัน (2) วิทยาลัย (3) ส านัก (4) ศูนย์ สถาบันอาจให้
มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 
16 เปน็ส่วนราชการของสถาบันอีกก็ได้ 
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ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของ
สภาสถาบันฯ ดังนี้ 

1) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพของสถาบันให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ 

2) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบัน 
3) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาตาม

มาตรา 17 รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการดังกล่าว 
4) อนุมัติการรับสถานศึกษาอ่ืน หรือสถานประกอบการเข้าสมทบ หรือยกเลิกการสมทบของ

สถานศึกษา หรือสถานประกอบการดังกล่าว 
5) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
6) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
7) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าด าเนินการจัดต้ังศูนย์วิจัย ห้องทดลอง 

ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือ
ภาคเอกชนตามมาตรา 53 

8) ก ากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ 

9) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งต้ังและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ 
10) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้อ านวยการสถาบัน 
11) แต่งต้ังและถอดถอนรองผู้อ านวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน และอาจารย์พิเศษ 
12) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อพิจารณาหรือเสนอ

ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจและ
หน้าที่ของสภาสถาบัน 

13) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน 

14) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน 
15) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ 

 

 โครงสร้างการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา) 
ในระยะเริ่มต้น 1-2 ปี สถาบันการอาชีวศึกษา แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2-2  โครงสร้างการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษา  

สภาสถาบันการอาชวีศึกษา 

ผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษา 

รองผู้อ านวยการสถาบันการอาชวีศึกษา 

ส านักอ านวยการสถาบนั 
- งานบริหารท่ัวไป 
- งานเลขานุการสถาบัน 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสดุและอาคาร
สถานท่ี 

- งานบริหารบุคคล 
- งานนิตกิร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานทะเบยีนและ
ประมวลผล 

ส านักพัฒนายทุธศาสตร์
และความร่วมมือ 

- งานแผนแม่บท/ แผนงาน/ 
โครงการ งบประมาณและ
การติดตามแผน รายงาน
ผล 

- งานความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ 
องค์การ หน่วยงานธุรกจิ
และการตลาด 

ส านักพัฒนาวิทยากร 
- งานส่งเสริมพัฒนา
บุคลากร 

- งานส่งเสริมพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย 

- วิเคราะห์ ส่งเสริม 
สนับสนุนนผลิตนวัตกรรม
และส่ิงประดิษฐ ์

- งานส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรวิชาชีพ กิจกรรม
น.ร./ น.ศ. 

- ส่งเสริมและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
บริการชุมชน สังคม 

- โครงการพิเศษ กิจกรรม
กีฬา นันทนาการ ยาเสพ
ติด หอพัก และสวัสดิการ 

ส านักจัดการศึกษาระดับ
ปริญญา 

- จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประเภทวชิา
หรือภาควิฃาของกลุ่ม
วิชาชีพตา่งๆ เช่น 
อุตสาหกรรม บริหารธุรกจิ 

- งานวชิาการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพ 
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
มาตรฐานอาชีพ งาน
คุณวุฒวิิชาชีพ งานนิเทศ 
ติดตามแผน ประเมินผล 

วิทยาลัย 
จัดการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 
และหลักสูตรพิเศษ 
- ฝ่ายวชิาการ 
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศกึษา 
- ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

ควบคมุ ก ากับ ติดตาม 
มาตรฐานการจดัการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ี
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ที่ตั้งและผู้ท าหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบัน  
กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  ให้

จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง  โดยมีส านักงานสถาบันดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-3  รายชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาและส านักงานสถาบัน 

ที ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ส านักงานสถาบนั 
จ านวนวทิยาลัย
ในสังกดั (แห่ง) 

1 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 1  วิทยาลัยการอาชวีศึกษาปทุมธานี 10 
2 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 2 วิทยาลัยอาชวีศกึษาสิงห์บุร ี 7 
3 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 10 
4 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 4 วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี 9 
5 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 7 
6 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 1  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 11 
7 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 7 
8 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคใต้ 3 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ่ 9 
9 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออก  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 9 
10 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 10 
11 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 4 
12 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 9 
13 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี 7 
14 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 9 
15 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคภาคเหนือ 1  วิทยาลัยอาชวีศกึษาเชียงใหม่ 7 
16 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคภาคเหนือ 2 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 9 
17 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคภาคเหนือ 3 วิทยาลัยพณชิยการบึงพระ พิษณุโลก 8 
18 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคภาคเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 6 
19 สถาบันการอาชวีศึกษาภาคกรงุเทพมหานคร  วิทยาลัยพณชิยการเชตุพน 13 
  รวม 161 
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สถาบันการอาชีวศึกษาประกอบด้วยส่วนราชการ 161 แห่ง ดังต่อไปนี้ 
1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิค

ปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

2. สถาบันการอาชี ว ศึกษาภาคกลาง  2 ประกอบด้วย  วิทยาลัย เทคนิคชัยนาท 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่ง
ที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 

3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน และวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 

4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  และ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยการ
อาชีพวังไกลกังวล วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

6 .สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 
และวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

7. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเทคนิค
พังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง และ
วิทยาลัยการอาชีพตรัง 

8. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยประมงปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัย
อาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา และวิทยาลัยเทคนิคสตูล 
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9. สถาบันการอาชี ว ศึกษาภาคตะวันออก ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชลบุ รี 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
(ชลบุรี) วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี และวิทยาลัยเทคนิคตราด 

10. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู วิทยาลัยเทคนิคเลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

11. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง และวิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร 

12. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด วิทยาลัย
อาชีวศึกษารอ้ยเอ็ด และวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 

13. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร และวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 

14. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยเทคนิค
สุรนารี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 

15. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคภาคเหนือ 1 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคล าพูน 
วิทยาลัยเทคนิคล าปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 

16. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยเทคนิคน่าน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 
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17. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิค
สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 

18  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ วิทยาลัยเทคนิคก าแพงเพชร  วิทยาลัยเทคนิค
พิจิตร และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 

19. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิ เษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัย
พณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการ
ธนบุรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 
 

การพัฒนาหลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษา  
 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เน้นความส าคัญของการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งฃาติ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเพื่อ
ยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และ
สามารถเข้าสู่การเปิดเสรีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต จึงได้ก าหนดนโยบายในการ
ยกระดับทักษะฝีมือและเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีสมรรถนะที่ได้มาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการผลิตสินค้าและบริการที่มีการแข่งขันทั้ง
ด้านคุณภาพ ปริมาณแระยะเวลาในการผลิต โดยพัฒนาระบบการจัดการอาชีวศึกษาตามแรงขับจาก
ผู้ใช้ “demand driven” ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถาน
ประกอบการซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ผลผลิตของอาชีวศึกษา เพื่อผลิตก าลังคนตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน น าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภุมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพ
ในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,  2555) 
 เนื่องจากการจัดการอาชีวศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบ
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
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ต้องการให้มีการกระจายอ านาจทางวิชาการสู่สถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึษา เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการอาชีวศึกษาในแต่ะแห่งสามารถ
พัฒนาหลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบคุณวุฒิวการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาในการพัฒนาหลักสูตร
การอาชีวศึกษา ในรูปแบบอาศัยแรงขับจากผู้ใช้ หลักสูตรที่จะพัฒนาจะต้องเป็นหลักสูตรแบบฐาน
สมรรถนะ  “competency based curriculum” ซึ่งน าสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา เพื่อท าให้
ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับสมรรถนะอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ทันที ดังภาพที่ 
2-3 การพัฒนาคุณภาพตามกรอบมรตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
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INPUT PROCESS OUTPUT 
หลักสูตร นักศึกษา คณาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษา 
ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ 

กระบวนการจัดการเรยีนรู้คู่คุณธรรม 
การพัฒนาคณาจารย์ บุคลากร การ
บริหารและบริการวชิาการ ฯลฯ 

คุณภาพนักศกึษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ความพึงพอใจของหน่วยงาน ชุมชน 

ความสามารถในการแข่งขัน 

ภาพที่ 2-3  การพัฒนาคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 
ที่มา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2555). 

การประกันคุณภาพ 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา แผนการศึกษาชาต ิ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒอิาชวีศกึษาแหง่ชาติ 

กรอบมาตรฐานหลักสูตรการอาชวีศึกษา 

กรอบคุณวฒุิการศึกษาวิชาชีพ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวชิา... 

หลักสูตรการอาชีวศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาวชิา... 

วางแผนปรับปรุง 
และพัฒนา 

ข้อก าหนดเฉพาะ 
ของหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรยีนรู ้
(มุ่งเน้นสมรรถนะ) 

ประเมินหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง 

การวดัผล ประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
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หลักสูตรปริญญาตรีที่ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้
จัดท ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (คอศ. 1) แล้วในปี พ.ศ. 2555  มี 8 ประเภทวิชา มีสาขาย่อยรวม
ทั้งหมด 28 สาขาวิชา  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-4 รายชื่อประเภทวิชาและสาขาวิชาที่จัดท ากรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพแล้ว   

ประเภทวิชา สาขาวชิา 

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้า 
 เทคโนโลยีเครื่องกล 
 เทคดโนโลยแม่พิมพ์ 
 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์
 เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหารธุรกิจ การบัญชี 
 การตลาด 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 การจัดการส านักงาน 
 การจัดการโลจิสติกส์ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยว 
 การโรงแรม 
ศิลปกรรม ศิลปกรรม 
 ออกแบบผลิตภัณฑ ์
 ช่างทองหลวง 
 คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 ออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 
คหกรรม เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 
 การออกแบบแฟชั่น 
 การจัดการงานคหกรรม 
เกษตรกรรม เทคโนโลยีการผลิตพืฃ 
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ประมง เทคโนโลยีเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
 เทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า 
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศเรื่องให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี หรือ สายปฏิบัติการ พ.ศ.2556 ของสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน 16 สาขาวิชา โดยมี
ผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส าหรับ 16 สาขาวิชา ในหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
ที่เปิดใหม่ในปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย 
 1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 จ านวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยี
ยานยนต์ การโรงแรม และเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
 2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 จ านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟ้า  เทคโนโลยี
ยานยนต์ และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยียานยนต์ และการ
โรงแรม 
 4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จ านวน 1 สาขาวิชา คือเทคโนโลยีไฟฟ้า 
 5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยี
ไฟฟ้า เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีก่อสร้าง การบัญชี  
และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จ านวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยี
ไฟฟ้า เทคโนโลยียานยนต์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีก่อสร้าง การบัญชี การตลาด และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 7.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จ านวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟ้า  เทคโนโลยี
ยานยนต์ การบัญชี การโรงแรม และเทคโนโลยีการผลิตพืช 
 8. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยียานยนต์ 
การตลาด และการท่องเที่ยว 
 9. สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 10 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีไฟฟ้ า  
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ  การบัญชี การตลาด  คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  การจัดการส านักงาน การโรงแรม และช่างทองหลวง 
 
 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีจ านวน 16 สาขา ในสถาบันการอาชีวศึกษา 9 แห่ง ใน
วิทยาลัย 43 แห่ง สาขาที่เปิดสอน  รายละเอียดของสถาศึกษาที่เปิดสอน มีดังนี้ 
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ตารางที ่2-5 รายละเอียดการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 
สาขาวชิา สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัย 

กลุ่มวชิาอุตสาหกรรม   
เทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคกลาง 1  
 ภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี
 ภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 
 ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคล าปาง 
 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
เทคโนโลยียานยนต ์ ภาคกลาง 1  
 ภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี
 ภาคใต้ 2  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี
 ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชยีงใหม่ 
 ภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชวีศกึษาแพร่ 
เทคโนโลยีแม่พิมพ ์ ภาคกลาง 1  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ ภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
เทคโนโลยียางและโพลิเมอร ์ ภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธาน ี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 
เทคโนโลยีการก่อสร้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชวีศกึษาธนบุร ี
กลุ่มวชิาพาณิชยการ/ บริหารธุรกิจ  
การบัญช ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยอาชวีศกึษาอุบลราชธานี 
 ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชวีศกึษาล าปาง 
 กรุงเทพมหานคร  
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ตารางที ่2-5 รายละเอียดการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 (ต่อ) 
สาขาวิชา สถาบันการอาชีวศึกษา วิทยาลัย 

เทคโนโลยีการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 
 ภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชวีศกึษาแพร่ 
 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณชิยการอินทราชัย 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ภาคใต้ 1  วิทยาลัยอาชวีศกึษานครศรีธรรมราช 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 
 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณชิยการบางนา 
การจดัการส านักงาน กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนอง

จอก 
กลุ่มวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว ภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชวีศกึษาเชียงราย 
การโรงแรม ภาคกลาง 1  
 ภาคใต้ 2  
 ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชวีศกึษาเชียงใหม่ 
 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพณชิยการเชตุพน 
กลุ่มวชิาศิลปกรรม    
ช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 
กลุ่มเกษตรกรรม   
เทคโนโลยีการผลิตพืช ภาคเหนือ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยีงใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 – 2569  
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 – 2569 รายละเอียดดังนี้ 
1)  ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 

1.1)  รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  
1.2)  ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/

ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ 
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  
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1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 
นักเรียน และผู้ปกครอง  

2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  
2.2) จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  
2.3) จัดต้ังสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่

เป็นนโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/รถไฟ
ความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคน
พิการ อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re 
Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

2.7) สนั บสนุ น ให้ ห น่ ว ย ง าน / อ ง ค์ ก ร  ร่ ว ม จั ดอา ชี ว ศึ กษาซึ่ ง ไ ด้ แก่  ส ถาน
ประกอบการ อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

 2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์ และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based 

Learning Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 
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- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู
รุ่นใหม่ (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัย  
 ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง 
ตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย, 
สตรี ฯลฯ  

- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการ
เรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดต้ังวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียน
การสอน 

- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 
3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา  มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ  การ
ประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่ ง ป ร ะ ดิษฐ์  ก า ร เ ป็ น ผู้ ป ร ะ กอบกา ร   พัฒน าทั กษ ะกา ร คิ ดบนพื้ น ฐ าน  Competency 
Based  Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ  ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไข
การทะเลาะวิวาท  

3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา 
English Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ 
สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพ ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4)  ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ได้แก ่Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
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4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: 
SPBB และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และ
ตามนโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้
เพียงพอ  

4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา 
การจัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

-  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

-  ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ 

UNIVOC ฯลฯ  
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล 

ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
 

ตอนท่ี 3     สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จากการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนในครั้งที่ 4 ได้รับมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการ
อาเซียนและ Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) จัดท าแผนปฏิบัติ
การทางด้านการศึกษา 5 ปี (Work Plan on Education 2011-2015: WPE) ซึ่งแผนดังกล่าวจะให้
ความส าคัญ ใน 4 ด้าน อันได้แก่ (1) ความตระหนักในเรื่องอาเซียน (ASEAN Awareness) (2) การ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (Access to Quality Education) (3) การส่งสริมการเคลื่อนย้ายและการ
สร้างระบบการศึกษาแบบสากล (Cross-border Mobility and Internationalization of Education) 
และ (4) การสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ด้วยการศึกษา (Support for Other Sectoral Bodies Whose 
Programmes Require Education Inputs) เพื่อด าเนินแผนดังกล่าวให้ไปสู่ความส าเร็จ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดนโยบายสุ่การสร้างประชาคมอาเซียนดังนี้  

1. การเผยแพร่ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความ
ตระหนัก และเตรยีมความพร้อมของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนเพื่อก้าวสุ่ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558  
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2. การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อ
เตรียมความพร้อม  

3. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา และครูอาจารย์
ในอาเซียน รวมทั้งเพื่อให้มีการยอมรับในคุณสมบัติทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน 

4. การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียน โดยจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่างๆ 

5. การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 นอกจากนี้แล้วเพื่อให้การด าเนินงานมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นหน่วยงานต่างๆ ใน
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Spirit of ASEAN หรือ การจัดท า
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็น
ต้น อีกทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อจัดท าโครงการน าร่องเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพของแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานที่ท างานแล้ว 
และแรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ระบบ เพื่อฝึกภาษาที่เน้นถึงการสื่อสารเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีความต่ืนตัวในการเตรียมพร้อมที่จะรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียนมากขึ้นโดยรูปแบบในการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปการจัดสัมมนาให้ความรู้ 
 
 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เตรียมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
“ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งมั่นในการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 
พ.ศ. 2558” 
 

พันธกิจ (Mission)  
1. พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในทุกระดับด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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2. พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษานานาชาติใน
ระดับอาเซียนและภูมิภาค 

3. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการและเป็นไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียน 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านศาสนา ศิลปะและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ (Purpose)  
1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ โดยมีหลักสูตรที่เป็นสากลและเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับในเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจน 

ถูกน ามาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างประเทศอาเซียน 
1.2 ระดับความส าเร็จในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ 
1.3 จ านวนสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1.4 ระดับสมรรถนะของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การสื่อสาร 
1.5 จ านวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.6 จ านวนอาสาสมัครจากเครือข่ายและชาติต่าง ๆ เพื่อช่วยสอนวิชาชีพโดยใช้

ภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่นและภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ 
2. สถานศึกษาจัดประชุม สัมมนา วิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการอาชีวศึกษา

ระหว่างครูและผู้บริหารและศึกษาดูงานในอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
2.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา

ในอาเซียน 
2.2 จ านวนครั้งในการจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในระดับนานาชาติในด้านการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
2.3 ระดับความส าเร็จในการน าผลการศึกษาดูงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามาพัฒนาสถานศึกษา 
2.4 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการขององค์การวิชาชีพของผู้เรียนและ

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับนานาชาติ 
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2.5 ระดับความส าเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ ระหว่าง
ประเทศ 

3. สถานศึกษามีการจัดหาคู่มือ ต ารา และหนังสืออ่านนอกเวลา ที่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้ง
วิชาชีพ และวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดสิ่งสนับสนุนและให้ความรู้ในการเป็นประชาคมอาเซียน 
3.2 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมที่สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายระหว่างนักเรียนนักศึกษาที่

เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4.1 จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
4.2 ระดับความส าเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศ 
5. สถานศึกษามีการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศตลอดจนมีการแปลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาที่เชื่อมโยง

กิจกรรมสู่อาเซียน 
5.2 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านมาตรฐาน

ร่วมกับสถานศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษานานาชาติ 
6. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและ

เสมอภาคทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของกลุ่มประเทศในอาเซียน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพเพื่อสร้างบทบาทการเป็นผู้น าในการ

จัดการอาชีวศึกษาแห่งอาเซียน เช่น ด้านวิชาชีพเกษตร ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น 
7. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้มีความมุ่งมั่น ต้ังใจและมีความ
พยายามในการพัฒนาตนเองในทุกมิต ิ
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
7.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานของผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์(Strategy)  
1. สถานศึกษาทุกแห่งเร่งรัดการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษากลางของอาเซียน และ

ก าหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและ
ก าหนดให้นักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เรียนภาษาอ่ืนเพิ่มอีก  1 ภาษา และด าเนินการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้ทุกคนในสถานศึกษาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์
ละ 1 วัน 

2. พัฒนาสื่อการสอน ต าราที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาปิโตร
เคมีและสาขาวิชาเครื่องมือวัด ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการจัดการต าราภาษาอังกฤษใช้ในการสอน 

3. สถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว ขยาย
ความร่วมมือไปยังประเทศอ่ืนๆให้ครบทั้ง 10 ประเทศ 

4. สร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาและผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจการเป็นประชาคมอาเซียน 
5. เปิดสอน English Program ในปีการศึกษา 2555 โดยคัดเลือกสถานศึกษาเปิดสอน

ประเภท วิชาละ 1 สาขา 
 

แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน  
 เนื่องจากสังคมมีความคาดหวังอยากให้อาชีวศึกษามีบทบาทส าคัญในการเตรียม
ก าลังคนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้
เตรียมการให้สถานศึกษาในอาชีวศึกษาด าเนินการดังนี้  

1. ประเภทวิทยาลัยทั่ วไป เน้นการเรียนการสอนที่ ใช้ภาษาอัง กฤษเข้มข้นขึ้น  ใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสัปดาห์ละ  1 วัน จัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับช่าง ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสั่งงาน-รับงานตามสาขา
อาชีพได้ สามารถใช้ศัพท์เทคนิคแต่ละสาขาได้ ประเภทวิทยาลัยที่ จัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษแบบเข้มทั้งใช้ภาษาอาเซียน เช่น ภาษามาเลเซีย ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ฯลฯ รวมทั้ง
ภาษาที่มีการใช้อย่างแพร่หลายเช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  เป็นต้น รวมทั้งภาษาที่ร่วมกับสถานศึกษา
ต่างประเทศ 

2. เตรียมมาตรฐานฝีมือช่างอาเซียน 
3. เตรียมสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น สิ่งตีพิมพ์ E-Learning, Social Media 



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

2-62 

4. คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในกลุ่ม”อาชีวะอินเตอร์” ซึ่งเรียนเป็นบางสาขา เช่น 
สาขาวิชาปิโตรเคมี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กลุ่มที่เรียนในชั้น ปวช .1-3 ควรมีกิจกรรมได้พัฒนา
ตนเอง เช่น เข้าค่ายอาเซียน อบรมภาษาอังกฤษ กลุ่มที่เรียนชั้น ปวส. ควรมีหลักสูตร วิธีการเรียนที่
เหมาะสม 

5. ควรมีค ารับรองว่าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีมาตรฐานฝีมือ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เป็นที่ยอมรับและตอบค าถามสังคมได้ว่านักเรียนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาไปแล้วต้องมีงานท า 

6. ควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา เช่น การกล้าแสดงออก การ
เสนอความคิดเห็น กล้าพูด วิธีการน าเสนอ  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ฯลฯ 

7. ท าความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือกลุ่มอาเซียน เช่น เกาหลี   จีน อิสราเอล 
ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมก าลังคน ให้มีความเชื่อมั่นและสามารถแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 

8. สื่อการเรียนการสอนควรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันสามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ท
ได้สะดวก ค าสั่งที่ใช้ในชั้นเรียนหรือทั่วไปควรเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนอาชีวศึกษาควรใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน (Working Language) ได้ ให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษา ใช้ภาษาอังกฤษโดยครูเริ่มต้นสื่อสารระหว่างครูด้วยกันและบุคลากรอ่ืนๆโดยไม่ต้องกังวล
ความถูกผิดของไวยากรณ์ 

9. จัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษบ่อยครั้งหรือเป็นช่วงเวลาของทุกๆวัน หรือใช้เป็น
ชีวิตประจ าวัน จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตร 30-60  ชั่วโมง การประชุมสัมมนาใช้
ภาษาอังกฤษ ต้ังเขต English Zone โดยเป็นเขตใช้ภาษาอังกฤษ100%  จัดเพลงสากลและจัดรายการ
เสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ 
วิธีการและทักษะชีวิต ครูที่สอนภาษาอังกฤษควรใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารตลอดคาบการเรียนการสอน 
แม้นอกห้องเรียนก็ให้ใช้ บ่อย ๆ นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครูที่สอนในรายวิชาอ่ืนควร
ใช้ค าสั่งเป็นภาษาอังกฤษ วิธีการขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเนื้อหาที่สอนควรใช้เป็นภาษาอังกฤษ
มากขึ้น บางรายวิชาสามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรได้ เช่น วิชาพลศึกษาสามารถบูรณา
การกับภาษาท่าทางได้ง่าย 

10. ควรจับคู่กับโรงเรียนในกลุ่มอาเซียนเป็นลักษณะ Sister School โดยมีการแลกเปลี่ยนครู
และนักเรียนทุก ๆ ปีหรือเรียนร่วมกันในเวลาเดียวกันโดยใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 

11. ส านักความร่วมมือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แบ่งกลุ่มวิทยาลัยที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1) กลุ่ม Bilingual การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสองภาษาเนื้อหาสาระทาง
วิชาการในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2) กลุ่ม EP (English Program) โดยเน้นให้ผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกด้วยการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอน การบริหารคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

3) กลุ่ม MINI-EP ใช้ภาษาอังกฤษสอนอย่างน้อย 4 รายวิชา 
4) กลุ่มทั่วไป โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่านเขียนฟังพูด โดยครู

ต่างประเทศ ศึกษาดูงาน การเรียนผ่านสื่อ กิจกรรมกลุ่ม ฯลฯ 
 

คุณลักษณะของนักศึกษาที่จบอาชีวศึกษา ดังนี้ 
1. คุณลักษณะทั่วไป ได้แก่ 

1) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
2) ผ่านการฝึกงานจากสถานประกอบการในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาคเรียน 
3) มีวินัยและผ่านกิจกรรมด้านคุณธรรมและจิตอาสา 
4) สามารถใช้ IT ในการสื่อสารและค้นคว้าข้อมูล 
5) มีความรู้ภาษาต่างประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ อีก 1 ภาษา 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับใบรับรองในการสมัครไปท างานใน

ต่างประเทศได ้
2) ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามต าแหน่งงาน 
3) สามารถศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้ประชาคมอาเซียนได้ 
4) ผ่านกระบวนการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการ 

กล่าวได้ว่า หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีทิศทาง จะ
ท าให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่ อสามารถแข่งขันในเวทีระดับ
ประชาคมอาเซียนได ้
 

การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีการด าเนินงานดังนี้ 
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1. สถานศึกษาจ านวนมากมีการก าหนดและมอบนโยบายของสถานศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แก่บุคลากรของสถานศึกษาได้รับทราบ 

2.  มีการเผยแพร่ความรู้/ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดย
สถานศึกษาบางแห่งมีการด าเนินงานต้ังแต่ ภาคเรียนที่1/2552 และเริ่มมีการด าเนินงานมากที่สุดภาค
เรียนที ่1/2555 

3. มีการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศแก่ครูผู้สอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษ รองลงมา คือภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี นอกจากนี้ยังมีภาษามลายู พม่า และกัมพูชาด้วย 

4. การด าเนินงานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศนั้น  สถานศึกษาจ านวน
มาก ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินงาน มีเพียง 98 แห่งที่ได้ด าเนินการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศมีทั้ง
ส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานให้ และสถานศึกษาบางแห่งด าเนินการเอง 

5. การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับผู้เรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่เน้นการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รองลงมา คือภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มลาย ูพม่า และกัมพูชา 

6. การจัดการเรียนการสอน English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) มี
การด าเนินงานเพียง 45 แห่ง ที่เป็นสถานศึกษาน าร่อง 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษา และระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงานของบุคคล ตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (2552-2561) และยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศและ
ส านักงานยูเนสโกกรุงเทพฯและปารีส ได้ให้ความร่วมมือจัดประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับนานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือนเมษายน 2554 และ ASEAN ได้จัดการประชุมต่อเนื่อง
ตามโปรแกรมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเขตการค้าเสรีอาเซียน ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ (Economic 
Cooperation Work Program - ECWP ASEAN - AUSTRALIA - NEW ZEALAND Free Trade Area - 
AANZFTA) เพื่อหาแนวทางการพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
เพื่อพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิดประสบการณ์ การพัฒนา และการใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับภูมิภาค และร่วมกันเชื่อมโยงหลักการและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิและการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศด้วยกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนวคิดกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงคุณวุฒิ
ระหว่างประเทศสมาชิก อันจะส่งผลให้เกิดการ 1) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เพิ่มพูนการรับรอง
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คุณวุฒิ 3) ส่งเสริมสนับสนุนการเทียบโอนหน่วยการเรียนและการเคลื่อนย้ายผู้เรียน  และ 4) ส่งการ
เคลื่อนย้ายก าลังคนในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการด าเนินการด้วยความสมัครใจ ไม่กระทบต่อกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติของประเทศสมาชิก และต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก 

กรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียนต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการประกันคุณภาพ  เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่นในการอ้างอิงและเทียบเคียงคุณวุฒิระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงสร้างองค์ประกอบ ผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ระดับ ความครอบคลุม ปริมาณการเรียนรู ้กระบวนการอ้างอิง และการจัดการ 

ส าหรับประเทศไทยระบบคุณวุฒิทั้งระดับพื้นฐาน  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาได้ให้
ความส าคัญผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละระดับคุณวุฒิอยู่แล้ว มีการแบ่งระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความ
ซับซ้อน มีรายละเอียด ความครอบคลุมของการเรียนรู้แต่ละระดับปริมาณการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่จัดให้มีกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาไทย 
และมีการน าสู่การปฏิบัติโดยมีกฎหมายรองรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถเทียบเคียงในระดับนานาชาติ
ได้อย่างดี ประกอบกับได้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน โดยได้
ก าหนดไว้ 9 ระดับ และให้ความส าคัญผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับความซับซ้อน ซึ่งยึดโยงกับกรอบ
คุณวุฒิการศึกษาทุกระดับของประเทศ การพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยสามารถ
พัฒนาควบคู่และเทียบเคียงกับแนวคิดกรอบคุณวุฒิภูมิภาคอาเซียน ได้อย่างดี ทั้งลักษณะโครงสร้าง 
การจัดการ กระบวนการเทียบเคียง อ้างอิงตามเกณฑ์ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากรัฐ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและสถานศึกษาที่
เข้มแข็งทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  เช่นการรับรองวุฒิ การจดทะเบียน
สถาบันการศึกษา และคุณสมบัติของคร ู

ดังนั้นข้อเสนอแนะในการด าเนินการมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) การผลักดันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
ซึ่งต้องเร่งจัดท ารายละเอียดประกอบการน าเสนอเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน  การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การพัฒนาบุคลากรและเตรียมจัดโครงสร้างระบบงาน ระเบียบ กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับองค์กรรับผิดชอบกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 2) การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
ภูมิภาคอาเซียนด้วยการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติควบคู่ไปด้วยกัน  การศึกษาการเชื่อมโยงคุณวุฒิ
ระดับนานาชาติที่มีการด าเนินการร่วมกันอยู่แล้วในภูมิภาค การจัดให้มีโครงการทดลองเชื่อมโยง
คุณวุฒิกับประเทศเพื่อนบ้าน และการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนากรอบคุณวุฒิภูมิภาค
อาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
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บทที่ 3 
 

การจัดอาชีวศึกษาของต่างประเทศ 
 
 การศึกษาข้อมูลการจัดอาชีวศึกษาของต่างประเทศ เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน การจัดการศึกษาในภาพรวมและในระดับอาชีวศึกษาของประเทศกรณีศึกษา คือประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ประชาคมอาเซียน  
 ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์  
 ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของประเทศมาเลเซีย 
 แต่ละตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 ประชาคมอาเซียน 

 
ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศสมาชิกอาเซียน (Association of South East Asian Nations: 

ASEAN) ในขณะนั้นได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ได้ร่วมกันจัดต้ังเขต
การค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area:  AFTA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัว
ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก กระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างกัน สร้างความสามารถในการแข่งขันของสมาชิกอาเซียน รวมถึงการสร้างบรรยากาศต่อการ
ลงทุน โดยการลดภาษีระหว่างกัน นอกจากนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงให้ความส าคัญในการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2546 ผู้น าอาเซียนได้ลง
นามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord ll หรือ Bali 
Concord ll) เพื่อจัดต้ังประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ภายใน พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือรอบด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ  และด้านสังคม
และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Policy Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) และประชาคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ต่อมาในการ
ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 12  ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น า
อาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
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แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015) 
 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ได้เห็น
พ้องให้จัดท าแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อรองรับการด าเนินมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยครอบคลุมคุณลักษณะต่าง ๆ 
ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างการพัฒนา  

โดยคุณลักษณะในการพัฒนามนุษย์มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน โดยประชาชนเข้าถึงโอกาสอย่างเที่ยงธรรมในการพัฒนามนุษย์ ส่งเสริมและลงทุนในด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริม
นวัตกรรมและการประกอบการ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิง
ประยุกต์และเทคโนโลยีในการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  ให้ความส าคัญ
กับการศึกษา ซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา คือ ปรับปรุงคุณภาพและความ
เหมาะสมของการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมด้านเทคนิค วิชาชีพและทักษะ ในการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน โดยพัฒนาโครงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมทังการฝึกอบรมครูผู้สอนและจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาระดับสูงภายในปี 2552 โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา 
ลาว พม่า และเวียดนาม สนับสนุนการเรียนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางดา้นภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

รวมถึงการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียน โดยด าเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณสมบัติ ความสามารถ 
การเตรียมความพร้อมที่ดีให้กับแรงงานอาเซียน เพื่อที่จะเอ้ือต่อการรับมือกับประโยชน์และกับสิ่ง 
ท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการรวมตัวในภูมิภาคได้ โดยมีมาตรการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาทางธุรกิจระหว่างประเทศในสถานที่ท างาน จัดท าการประเมินเพื่อก าหนดความต้องการการ
ฝึกอบรมในอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนาม เพื่อร่วมกันจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการส าหรับผู้ใช้แรงงาน ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ใช้
แรงงานในอาเซียนโดยการจัดหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมร่วมกัน  ออกแบบและด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมที่จะสนองตอบความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อช่วยเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในระดับโลก จัดการแข่งขันด้านทักษะในอาเซียนเป็นประจ า
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในหมู่ผู้ใช้แรงงานในอาเซียน โดยเฉพาะความพยายามที่จะบรรลุ
มาตรฐานในเรื่องขีดความสามารถของภูมิภาค  
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นอกจากนั้นยังส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ที่เน้นส่งเสริมให้รวมหลักการการท างานอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมไว้ในวัฒนธรรมการท างานของอาเซียน รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยในที่
ท างาน และท าให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งเสริมการบริหารกิจการจะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจ้าง
งานของอาเซียน เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์การจ้างงาน โดยมีมาตรการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของภาครัฐในการติดตามตลาดแรงงานและตัวชี้วัดทรัพยากรมนุษย์และคิดค้นนโยบาย
รองรับผลกระทบต่อสังคม จัดท ากรอบด้านทักษะระดับชาติเพื่อน าไปสู่การยอมรับทักษะในระดับ
อาเซียน จัดต้ังเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในอาเซียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง มีความกลมกลืน มีผลผลิตมากขึ้นและมีงานที่ดี และด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการในเรื่องความปลอดภัยในวิชาชีพและกรอบสุขภาพในระดับชาติส าหรับอาเซียนตามที่
ได้รับการยืนยันโดยอาเซียน-โอชเน็ต (ASEAN Occupational Safety and Health Network: ASEAN-
OSHNET) 
 

โครงสร้างประชากรของอาเซียน 
อาเซียนมีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ มีจ านวนประชากรประมาณ 590 ล้านคน โดยมี

ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานสูงถึงประมาณ 303 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่ก าลังได้รับความสนใจ
จากนานาประเทศ โดยสัดส่วนการประกอบอาชีพเมื่อจ าแนกตามภาคบริการมากกว่าร้อยละ 50 ของ
ภาคเศรษฐกิจทั้งประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีสัดส่วนการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ที่มีสัดส่วนการประกอบ
อาชีพในภาคเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละ 50 ของภาคเศรษฐกิจทั้งประเทศ เมื่อพิจารณาการจ้างงาน
จ าแนกตามอาชีพ ประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2552 เป็นประเทศที่สัดส่วนการจ้างงานที่ประกอบ
วิชาชีพมากที่สุด ร้อยละ 36.44 ของการจ้างงานทั้งประเทศ รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย (20.8) ไทย 
(8.12) และฟิลิปปินส์ (7.4) ส่วนประเทศในกลุ่ม CLMV นั้น สัดส่วนการจ้างงานส่วนใหญ่อยู่อาชีพ
เกษตร ประมง และป่าไม้ 
 

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนของอาเซียน 
การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการผลิตก าลังคน พบว่า จากการจัด

อันดับของ  World Economic Forum ปี พ.ศ. 2553/2554 ซึ่งได้ท าการส ารวจจาก 139 ประเทศ พบว่า
อัตราการเข้าเรียนต่อในทุกระดับการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีอัตราการเรียนต่อในทุกระดับ
การศึกษาอยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ได้แก่ การศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อยู่ในอันดับที่ 44 15 และ 30 ตามล าดับ ส่วนประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 
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100 96 และ 54 ตามล าดับ ส่วนการจัดการเรื่องคุณภาพของระบบการศึกษาในภาพรวม ประเทศ
สิงคโปร์อยู่ในอับดับที่ 1 รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย (23) บรูไน (31) อินโดนีเซีย (40) และไทย (69) 
นอกจากนี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณภาพด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ และคุณภาพของ 
Business School น้ัน ประเทศสิงคโปร์ก็เป็นผู้น าทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกเช่นกัน โดยเฉพาะ
คุณภาพของ Business School สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 6 รองลงมาคือ มาเลเซีย (35) อินโดนีเซีย (55) 
ไทย (58) และฟิลิปปินส์ (61) ตามล าดับ 

นอกจากนี้ ขีดความสามารถในการแข่งขันจากการจัดอันดับของสถาบันพัฒนาการบริหาร
จัดการระหว่างประเทศ (International Institution of Management Development: IMD) ทั้งหมด 58 
ประเทศในปี พ.ศ. 2553 พบว่าประเทศสิงคโปร์มีความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่ 1 เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2552 ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 3 ซึ่งต่ ากว่า สหรัฐอเมริกาและฮ่องกง ส่วนความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยนั้น แม้ว่าจะอยู่ในอันดับที่ 26 เท่าเดิมกับปี พ.ศ. 2552 แต่ก็อยู่ในอันดับที่ต่ า
กว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน ที่
ความสามารถหลายๆ ด้านอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศไทย ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพของเอกชน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลักทั้ง 4 กลุ่มข้างต้น 
พบว่า อันดับของประเทศไทยดีกว่าประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ในทุกๆ ด้าน ในขณะที่อันดับของ
ประเทศสิงคโปร์ดีกว่าประเทศไทยในทุกด้านเช่นกัน ส าหรับประเทศมาเลเซียนั้น พบว่า ด้านศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่ประเทศไทยดีกว่า แต่ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ ด้านประสิทธิภาพของเอกชน และด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ดีกว่า
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการให้ความส าคัญกับเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น่าจะท าให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นใน
อนาคต นอกจากนี้ World Economic Forum ปี พ.ศ. 2555/2556 การจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันจากการส ารวจทั้งหมด 139 ประเทศ พบว่า สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 3 แต่ประเทศอ่ืน ๆ ใน
อาเซียนนั้น อยู่ในอันดับที่ห่างจากประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก ซึ่งอันดับความสามารถในการแข่งขัน
อยู่ในอันดับที่มากกว่า 25 ขึ้นไป ส่วนขีดความสามารถด้านก าลังคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านทักษะของ
แรงงาน ประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่ตามหลังประเทศอ่ืนในอาเซียน หากไม่นับรวมกลุ่ม CLMV 
 

ระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก 
ภาพรวมของระบบการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน แบ่งเป็นการศึกษาระดับปฐมวัย 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ส่วนใหญ่มีลักษณะครอบคลุม
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การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากข้อมูลพื้นฐานในด้าน
การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พบว่าประเทศอาเซียนทุกประเทศให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพราะการศึกษานั้นมีส่วนส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกด้ังเดิมและประเทศสมาชิกใหม่ หาก
เปรียบเทียบการศึกษาระดับต่างๆ ของไทย พบว่าในการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานของไทยมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาการศึกษาในระดับหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
อาเซียน ยกเว้น สิงคโปร์ ที่ค่อนข้างก้าวหน้ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน มีการเปิดช่องทางหลายส่วน 
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ แต่ก็มีบางส่วนที่เป็นแนวทางเดียวกันกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  ด้วย 

ในการเปรียบเทียบโครงสร้างระดับการศึกษาของสมาชิกในอาเซียนนั้น พบว่ามีลักษณะที่
คล้ายกัน คือ แบ่งเป็นระดับปฐมวัยหรือระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
เตรียมอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ซึ่งอาจจะแตกต่างกันบ้างในจ านวนปีที่เรียนของแต่ละ
ระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ประเทศไทย ใช้รูปแบบ 6-3-3 ประเทศบรูไนใช้รูปแบบ 7-3-2-2 ประเทศ
เวียดนามและประเทศลาว ใช้รูปแบบ 5-4-3 เป็นต้น  

ในระดับการศึกษาก่อนวัยเรียน ประเทศในอาเซียนจะเน้นการศึกษาไปในทางเดียวกันคือ เป็น
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญาแก่เด็กส าหรับการเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยส่วนมากจะมี
การศึกษาภาคบังคับอยู่ที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น ประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่ง
การศึกษาในระดับถัดไปจะเป็นการเลือกตามความสนใจของผู้เรียนเอง ที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษา หรือท าการศึกษาต่อในสายวิชาชีพ ซึ่งจะมีความแตกต่างของวิธีการสอบเข้าและระบบ
การเรียนของแต่ละประเทศ 

ระดับเตรียมอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับสายสามัญ  
2-3 ปีและส าหรับสายอาชีวศึกษา 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละประเทศที่ใช้ ซึ่งจะมีหลักสูตรและ
การแบ่งกลุ่มประเภทวิชาที่แตกต่างกัน 

ในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกัน การก าหนดหลักสูตรขึ้นอยู่กับการปฏิรูปการศึกษาของแต่ละ
ประเทศ แต่ที่มีการสอดรับกันในกลุ่มอาเซียน คือ มีแนวทางในการกระจายโอกาสทางการศึกษา เน้น
คุณภาพการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนสู่ระดับสากล การพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย 
และการศึกษาเฉพาะทางให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เป็นฐานก าลังที่มีความรู้
หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว และเปิดเสรีทางการศึกษา ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง
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การศึกษาในการน ารายได้เข้าประเทศและสงวนเงินตราในการเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งประเทศสิงคโปร์
เป็นประเทศที่ก้าวหน้าในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมานี้มากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน และประเทศที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ที่เห็นเด่นชัด คือ ประเทศไทย 
มาเลเซีย ลาว เป็นต้น 

ประชากรวัยเรียนของประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย รองลงมา 
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย ตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2549-2553 ประชากรวัยเรียนในทุก
ระดับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากประชากรของแต่ละประเทศมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อพิจารณาใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษานี้มากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ฟิลิปปินส์ ไทย พม่า และมาเลเซีย ส่วนนักเรียนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ของประเทศสมาชิกอาเซียน แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายสามัญและสายอาชีวศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 
2550-2552 ทั้งประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆในอาเซียน มีจ านวนนักเรียนที่ศึกษาสายสามัญมากกว่า
จ านวนนักเรียนที่ศึกษาสายอาชีวศึกษา โดยประเทศไทยมีสัดส่วนของนักเรียนที่ศึกษาสายสามัญต่อ
สายอาชีวศึกษา คิดเป็น 60:40 ส่วนในประเทศอ่ืนๆ นั้น พบว่ามีสัดส่วนมากกว่าประเทศไทยเป็นอย่าง
มาก  ได้แก่ บรูไน (84:16) มาเลเซีย (85:15) สิงคโปร์ (89:11) และเวียดนาม (86:14) ตามล าดับ 
ยกเว้น อินโดนีเซียที่มีสัดส่วนของนักเรียนที่ศึกษาสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษาใกล้เคียงกับของ
ประเทศไทย คิดเป็น  62:38 ส่วนจ านวนผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนนั้น ในปี พ.ศ. 2550 – 2552 ประเทศบรูไน กัมพูชา มาเลเซียและไทย มีแนวโน้มผู้จบ
การศึกษาในระดับนี้เพิ่มสูงขึ้น แต่ในประเทศเวียดนามมีแนวโน้มลดลง 
 

แนวทางการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศสมาชิกในอาเซียน 
การเตรียมความพร้อมด้านก าลังแรงงานต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกแต่ละ

ประเทศมีแนวทางเพื่อการพัฒนาด้านก าลังคน ดังนี้  
ประเทศไทยได้มีการก าหนดนโยบายด้านก าลังแรงงานของประเทศไว้ในนโยบายของรัฐ และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยให้ความส าคัญต่อเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี โดยมีประเด็นในการ
พัฒนาของแผนฯ ที่ 11 เกี่ยวกับด้านก าลังคน คือ การมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศให้มั่นคงและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาก าลังคนดังนี้ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
โดยการสร้างความพร้อมให้แก่ก าลังคนทั้งก่อนเข้าตลาดแรงงานรวมถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างมีระบบ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
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ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความ
ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก อีกทั้งสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน อย่างไรก็ดี นอกจากแผนฯ ที่ 11  แล้ว ในแต่ละกระทรวงยังมี
แผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนอีกด้วย  

ประเทศสิงคโปร์ แนวคิดการศึกษาและการพัฒนาแรงงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 
ก่อนการท างาน (Pre – employment Education and Training: PET) ดูแลเรื่องการพัฒนาการศึกษา
ต้ังแต่วัยก่อนเข้าเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาและทางด้าน
ทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และหลังจากเข้าท างานแล้ว 
(Continuing Education and Training: CET) จะมีความหลากหลายมากกว่า นอกจากนี้ ยังดูแล
ผู้ใหญ่และผู้อยู่ในวัยแรงงานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะ (Competency) ที่ต้องการ 
เพื่อให้แรงงานมีความมั่นคงในการท างาน สามรถหางานได้และเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับ
ผลประโยชน์จากสมรรถนะของแรงงานฝีมือ ซึ่งจะมีผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด 
ซึ่งหัวใจของ CET คือ ระบบ Singapore Workforce Skills Qualifications หรือ WSQ เป็นระบบ
ส าคัญในการฝึกเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่แรงงาน 

ประเทศมาเลเซีย เน้นการเตรียมพร้อมให้แก่ผู้เรียนในด้านความรู้พื้นฐาน การสร้างโอกาส
เรียนรู้แม้จะอยู่ในช่วงวัยท างานแล้ว การพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในการท างาน การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การพยายามน าเอา ICT เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการเรียนรู้ นอกจากนี้ 
เพื่อจัดระบบมาตรฐานแรงงาน ประเทศมาเลเซียได้มีการน ากรอบคุณวุฒิมาเลเซีย (Malaysia 
Qualification Framework: MQF) ซึ่งได้รวบรวมคุณวุฒิการศึกษาในสายการศึกษาต่างๆ มาจัดระบบ
ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ โดยมีหน่วยงาน The Malaysian Qualifications Agency 
(MQA) เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย MQF นั้นเป็น 
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามสภาพจริง และเปิดโอกาสแก่บุคคลที่ไม่มีคุณวุฒิพื้นฐานที่มี
ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์การท างานหรือการเรียนรู้ด้ วยตนเองได้รับคุณวุฒิในระดับ 
ที่สูงขึ้น โดยกรอบคุณวุฒิมาเลเซียได้แบ่งคุณวุฒิออกเป็น 3 ประเภทตามรูปแบบการศึกษา 

ประเทศอินโดนีเซีย  โดยรัฐบาลของประเทศอินโดนี เซียได้มีการก าหนดแนวทาง 
การเตรียมพร้อมในด้านก าลังคน ในช่วง ค.ศ. 2010 – 2014 ไว้ดังนี้ 

1. ด้านอุปสงค์: การขยายการลงทุนในด้านแรงงาน การลดช่องว่างที่เกิดจากตลาดแรงงาน 
ปรับโครงสร้างนโยบายด้านตลาดแรงงาน 
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2. ด้านอุปทาน: สนับสนุนการพัฒนาทักษะของแรงงานโดยอาศัยช่องทางต่างๆ ใน 
การสนับสนุนให้มีแหล่งข้อมูลในด้านตลาดแรงงาน และโอกาสในด้านการท างาน 

3. การส่งเสริมให้แรงงานมีคุณภาพ: การอบรมด้านสมรรถนะแรงงาน การส่งเสริมพัฒนา
สร้างแนวทางในการอบรมและทดสอบสมรรถนะแรงงาน การเชื่อมโยงทางด้านการศึกษาและ  
การท างานเข้าด้วยกัน ซึ่งในการพัฒนาด้านสมรรถนะนั้น ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Agency for International Development: AusAID) กระทรวงแรงงานและ
การย้ายถิ่น (Ministry Manpower and Transmigration) ได้ใช้แนวคิดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของ
ประเทศออสเตรเลีย (Australian Qualification Framework) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
แรงงาน โดยเรียกระบบนี้ว่า National Competency Standard (Standard Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia: SKKNI) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง SKKNI นั้น เพื่อ 1)  การศึกษาหลังภาค
บังคับเป็นที่ยอมรับในทั่วประเทศ 2) เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงแรงงานระหว่างโลกของการเรียน
และการท างานผ่านการเทียบโอนประสบการณ์จากการเรียน และการท างาน 3) เป็นตัวกลางในการ
ร่วมบูรณาการระหว่างนายจ้าง แรงงาน และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  4) เสนอการฝึกอบรมและ
การศึกษาที่หลากหลาย 5) ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมในแรงงานทุกระดับเพื่อสร้างให้เกิด 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 6) ส่งเสริมการจัดคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาชีวศึกษา
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้โดยตรงอันน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
7) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิเป็นท่ียอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

 ประเทศฟิลิปปินส์ แนวทางด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย 
‚The 22 – Point Labor and Employment Agenda‛ มีแนวทางในการพัฒนาก าลังแรงงานของ
ประเทศ อาท ิ

 การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่ดูแลด้านทักษะ
และหน่วยงานที่ดูแลด้านก าลังคนให้มีความสอดคล้องกัน 

 การจัดต้ังคณะกรรมการอบรมในด้านอุตสาหกรรม (Industrial Training Board) 
คณะกรรมการกลุ่มนี้จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน ด้านการอบรม และการสร้างหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของภาคเอกชน 

 การให้ทุนการศึกษาแก่แรงงานที่ต้องการอบรม 

 การร่วมมือกับสหประชาชาติ ในการสร้างโอกาสของผู้ที่อยู่ในถิ่นห่างไกลและได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่ า 
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นอกจากนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพฟิลิปปินส์ (The Philippine 
National Qualification Framework: PMQF) เพื่อสร้างแนวทางในด้านคุณวุฒิของประเทศฟิลิปปินส์ 
โดย PNQF นั้นจะครอบคลุมในส่วนของการศึกษาทั้งระบบได้แก่ การศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ซึ่งระดับการศึกษาที่ระบุไว้ใน PNQF สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  

ประเทศบรูไน ได้น าแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่  9 มาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ Brunei’s 
tional  vision 2035 หรือ Wawasan Brunei 2035 นั้น ให้ความส าคัญกับด้านการศึกษาเป็นส าคัญ 
โดยมีแนวทางในการเตรียมพร้อมด้านก าลังคน คือ มุ่งหวังให้จ านวนแรงงานที่มีการศึกษา (Education 
Workforce) มีจ านวนเพิ่มขึ้น การเสริมสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มจ านวน
แรงงานที่มีทักษะสูง 

กลุ่มประเทศ CLMV ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ได้มีแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมด้านก าลังแรงงาน โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาด้านอาชีวศึกษา และช่างเทคนิคยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมาก และปรับ
โครงสร้างตลาดแรงงานเปลี่ยนจากผลิตภาพแรงานต่ าที่มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้นมาเป็นแรงงานที่มี
ทักษะมากขึ้น จึงเน้นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานและที่ก าลังจะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะทักษะในด้านการปฏิบัติงานในเชิงธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาอังกฤษ 
 

ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreements: MRAs) ของการเคลื่อนย้าย
แรงงานเสร ี

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 
2558 มีความน่าสนใจและท้าทายอยู่หลายประการ เพราะไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดต้ังเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) เท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายที่ส าคัญอีกหลายประการ ได้แก่ 1) เพื่อเป็นตลาดเดียวและ
ฐานการผลิตร่วมกัน 2) เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 3) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค และ  4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ภายใต้การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันนั้น ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานฝีมืออย่างสะดวก
และเสรีมากขึ้น ซึ่งการด าเนินการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free Flow of 
Skilled Labor) โดยร่วมมือที่จะสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนของแรงงานฝีมือ และอ านวยความสะดวก
ให้กับแรงงานฝีมือที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกให้ง่ายขึ้น ข้อตกลงของ AEC ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน ได้แก่ กรอบ 
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ความตกลงการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) คือการลด/ยกเลิก 
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการในอาเซียน เช่น ข้อจ ากัด /อุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดและ
ข้อจ ากัดต่อการปฏิบัติกับต่างชาติ เป็นต้น และตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2  
(Bali Concord II) สมาชิกอาเซียนได้ก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Agreement: MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
นักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้าย
แรงงานเสรีดังกล่าว เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือ และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมกันของประชาคมอาเซียน ซึ่งสมาชิกอาเซียนมีการลงนามร่วมกันใน 
MRAs 7 สาขาอาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร และนักส ารวจ ส่วน
สาขาอ่ืนๆ อยู่ในระหว่างพิจารณา เช่น บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ประกอบด้วย 2  สาขาหลัก 
ครอบคลุม 32 ต าแหน่งงาน ซึ่งสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันไปแล้วเมื่อเดือน
มกราคม พ.ศ. 2552 ยกเว้นประเทศไทยที่ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงนี้ เป็นต้น ส่วนใน 7 สาขาวิชาชีพ
ที่ได้ลงนามไปแล้วนั้น ได้ก าหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขส าหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรวิชาชีพ
อาเซียน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3-1  คุณสมบัติและเงื่อนไขส าหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรวิชาชีพอาเซียน 
วิชาชีพ องค์กรท่ีก ากับดูแลในไทย คุณสมบัติ 

แพทย ์ แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข มีประสบการณ์ 5 ปี 
ทันตแพทย ์ ทันตแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุข มีประสบการณ์ 5 ปี 
พยาบาล สภาการพยาบาล มีประสบการณ์ 5 ปี 
นักบัญชี คณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
ประสบการณ์ตามประเทศผู้รับก าหนด 

สถาปนิก สภาสถาปนิก - จบปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
- มีประสบการณ์ 10 ปี โดยท างานต่อเนื่อง 
5 ปี มีผลงานชัดเจน 2 ปี 
- ท างานอิสระ/ ร่วมกับสถาปนิกในประเทศ 

วิศวกร สภาวิศวกร - มีประสบการณ์ 7 ปี 
- มีผลงานที่ชัดเจน 2 ปี 
- ต้องท างานร่วมกับวิศวกรในประเทศ 

นักส ารวจ สภาวิศวกร มีประสบการณ์ 2 ปี 
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 ส่วนผู้ที่จบการศึกษาในสาขาที่สามารถประกอบอาชีพทั้ง 7 ตามข้อตกลงยอมรับคุณสมบัตินัก
วิชาชีพ (MRAs) ของประชาคมอาเซียนได้นั้น ต้องจบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่มีผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพข้างต้นมากที่สุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย โดย
ในปีพ.ศ. 2552 มีผู้จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการสร้างอาคาร จ านวน 
129,112 คน และจบสาขาแพทย์/สุขภาพ จ านวน 45,938 คน ซึ่งมีจ านวนมาก หากมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานได้อย่างเสรีในอาเซียน ประเทศอินโดนีเซียจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่จะมีการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ส าหรับประเทศไทยนั้น มีจ านวนที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทั้ง 7 วิชาชีพ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3-2 จ านวนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพของประเทศไทย 
อาชีพ จ านวนผู้ได้รับใบประกอบ

วิชาชีพ (คน) 
หมายเหตุ 

แพทย ์ 41,015 ผู้ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ปี 2554 
ทันตแพทย ์ 11,868 ผู้ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ปี 2554 
พยาบาล 148,539 ผู้ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ปี 2554 
นักบัญชี 47,862 ได้รับใบอนุญาตจากสภาบัญชี ปี 2553 
สถาปนิก 16,786 ได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิก ปี 2553 
วิศวกร* 21,057 ผู้ได้รับใบอนุญาตและต่ออายุจากสภาวิศวกร ปี 2553 
หมายเหตุ: * นักส ารวจในประเทศไทยไม่ได้แยกกออกมาจากวิศวกร 
  

ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาเซียน จากการสัมภาษณ์ 7 วิชาชีพข้างต้น สรุป
ประเด็นเป็นข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบดังนี้ ข้อได้เปรียบ ได้แก่ ระบบการศึกษาของประเทศไทย
และคุณภาพการศึกษาไทยใน 7 วิชาชีพ ดังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆในอาเซียนแล้วยังอยู่ใน
แถวหน้าสู้กับประเทศส่วนใหญ่ได้ ศักยภาพของแรงงานไทยนั้นสามารถสู้กับต่างประเทศได้ 
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆ เป็นสิ่งที่ปกป้องผู้ประกอบวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ตราบใดที่
ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายนี้และมีการสอบขอใบอนุญาตเป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวข้อ
ได้เปรียบนี้อาจจะต้องได้รับการแก้ไข ส่วนข้อเสียเปรียบ ได้แก่ นโยบายของรัฐและกฎหมายเกี่ยวกับ
การเคลื่อนย้ายแรงงานยังคงไม่มีความชัดเจนและไม่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสมาคมวิชาชีพ 
คนไทยมักมีนิสัยรักความสะดวกสบายและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจึงไม่อยากย้ายไปท างาน
ต่างประเทศเหมือนบางประเทศในอาเซียน ภาษายังคงเป็นอุปสรรคส าคัญที่สุด โดยเฉพาะ
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ภาษาอังกฤษและเด็กไทยยังคงขาดทักษะพื้นฐาน เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ท าให้เสียเปรียบชาติ
อ่ืนๆ ระบบการศึกษาไทยยังคงเป็นปัญหาส าคัญท าให้ขาดแรงงานระดับกลาง ในด้านยุทธศาสตร์การ
เคลื่อนย้ายแรงงานไทยยังคงเน้นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก แม้ว่าสภาวิชาชีพต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นอย่างมากแต่สมาชิกกลับให้ความสนใจ/ต่ืนตัวน้อยมาก 
 
ตอนท่ี 2  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 
 
 แนวคิด หลักการ โครงสร้าง การจัดการศึกษา 

สิงคโปร์ (Singapore) หรือชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
เป็นนครรัฐที่ต้ังอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ สิงคโปร์
เป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะหลัก 1 เกาะ (ร้อยละ 88 
ของพื้นที่ทั้งหมด) และเกาะเล็กๆ ที่รายรอบอีกประมาณ 60 เกาะ ประชากรของประเทศประกอบด้วย
หลายเชื้อชาติ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ ชาวจีน ชาวมาเลเซีย ชาวอินเดีย และชาติอ่ืน ๆ 
นโยบายส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลคือ การอยู่อย่างปรองดองเพื่อให้แต่ละชนชาติคงความเป็นชาติ
และศาสนาของตน สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการเมืองเข้มแข็งมากประเทศหนึ่งและมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก  

โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติน้อย ท าให้ไม่สามารถท าการค้าโดยอาศัยวัตถุดิบภายในประเทศในการผลิตสินค้า
เพื่อส่งออกได้ แต่สิงคโปร์ยังคงประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นเพราะสิงคโปร์มีความโดดเด่น
ในเรื่องที่ต้ังของประเทศซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นท่าเรือที่จะรองรับสินค้าจากนานาประเทศและรัฐบาลใช้
ประโยชน์จากที่ ต้ังของประเทศอย่างชาญฉลาด จึงจัดต้ังท่าเรือปลอดภาษี รวมทั้งนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากเดิมที่เน้นเฉพาะการเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้ามา
สู่เศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการลงทุนจากต่างชาติ ส่งผลให้มีชาวต่างชาติจากบริษัท
อุตสาหกรรมชั้นน าเข้ามาให้ความรู้และฝึกทักษะต่างๆ ให้กับคนสิงคโปร์ ท าให้สิงคโปร์เป็นประเทศ
ส าคัญในการส่งสินค้าอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น น้ ามัน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนโยบาย
ที่ดีทางเศรษฐกิจนี้ส่งผลโดยตรงต่อนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะการจัดการ
อาชีวศึกษา เพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือ
กับบริษัทชั้นน า ซึ่งเข้ามาฝึกทักษะนักเรียนนักศึกษา จนก่อต้ังเป็นสถาบันฝึกอาชีพ จะเห็นได้ว่าการ
พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์นั้นมีความเชื่อมโยงกับนโยบายทางด้านระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยตรง 
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ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ก าหนดให้เด็กทุกคนต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างต่ า 10 ปี 
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี โดยเป็นการศึกษาภาคบังคับที่รัฐให้ 
การอุดหนุนแบบให้เปล่า เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่กันไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 
และเลือกเรียนภาษาแม่ อีก 1 ภาษา คือ จีน (แมนดาริน) มาเลย์ หรือทมิฬ (อินเดีย)  

ระดับประถมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4) และ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.6)  ซึ่งในชั้นประถมศึกษาตอนปลายนี้ ถือเป็นช่วงที่มีความส าคัญ
มาก เพราะนักเรียนจะถูกแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน เมื่อ จบ ป.6 ทุก
คนต้องผ่านการทดสอบระดับชาติ โดยคะแนนผลการสอบจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาต่อใน
ระดับมัธยมศึกษา ที่มี 3 หลักสูตรให้เลือกตามความสามารถ ใช้เวลา 4-5 ปี หากเด็กสิงคโปร์ต้องการ
เรียนต่อมหาวิทยาลัยต้องสอบผ่านประกาศนียบัตร GCE (General Certificate of Education) ใน
ระดับโอเลฟเวล (O-level) คือ มีคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงจะเข้าศึกษาต่อในจูเนียร์คอลเลจ 
หรือเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย และต้องสอบเอเลฟเวล (F-level) ให้
ได้ในปีสุดท้ายจึงจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ส่วนผู้สนใจทางด้านช่างเทคนิค และพาณิชยการ 
สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยโพลีเทคนิค หลักสูตร  3 ปี และวิทยาลัยเทคนิค ภายใต้
สถาบันการศึกษาทางเทคนิค หรือไอทีอี (Institute of Technical Education : ITE) ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนดี
จะสามารถเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยโพลีเทคนิค และมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ผู้ที่จบมัธยมศึกษากว่าร้อยละ 
65 จะได้เรียนสายอาชีพร้อยละ 25 เรียนจูเนียร์คอลเลจ และร้อยละ 10 เข้าสู่ตลาดแรงงานทันที 
โครงสร้างการจัดการศึกษาและการสอบเพื่อเลื่อนระดับในแต่ละช่วงแสดงในตารางที่ 3-3  และภาพที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-3  โครงสร้างระบบการศึกษาของสิงคโปร์ (Yoong & Hoe, 2009: 20) 
ช่วงอายุ (ปี) ระดับการศึกษา ลักษณะของการสอบ 
12+ ถึง 13+ มัธยมศึกษาขั้นต้น (Lower Secondary) 

- แบบพิเศษ (Special/Express) 
- แบบปกติ (กลุ่มศึกษาทั่วไป: Normal: Academic) 
- แบบปกติ (กลุ่มเน้นด้านเทคนิค : Normal: 
Technical 

S1 - S2 

3+  ถึง 5+ ก่อนเข้าเรียน (Pre-school) (ไม่เป็นทางการ) สถานรับเลี้ยงเด็ก อนุบาล 1 
และ 2 

6+ ถึง 9+ ประถมศึกษาขั้นต้น (Primary: Foundation stage) P1 - P4 
10+ ถึง 11+ ประถมศึกษาขั้นปลาย (Primary: Oriental stage) P5 -P6; 

PLSE ( Primary School 
Leaving Exam) 

14+ ถึง 15+ มัธยมศึกษาขั้นสูง (Upper Secondary) 
- แบบพิเศษ (Special/Express) 

S3 - S4 (Arts, Commerce, 
Science); O Level Exam 

- แบบปกติ (กลุ่มศึกษาทั่วไป :Normal: Academic) 
- แบบปกติ (กลุ่มเน้นด้านเทคนิค: Normal: 
Technical) 

S3 - S4: N Level Exam 
N5: O Level Exam 

12+ ถึง 16+ โรงเรียนพิเศษ (ออกนอกระบบ) - 
16+ ถึง 17+ เตรียมอุดมศึกษา (Pre-university) 

วิทยาลัย หรือสถาบันศูนย์กลาง 
(Junior Colleges or Centralized Institute) 

JC1 - JC2, CI1 - CI3 
A Level Exam 

โพลีเทคนิค (Polytechnic) เรียน 3 ปี ได้อนุปริญญา 
สถาบันเทคนิค และอาชีวศึกษา 
Institute of Technical Education; Vocational 

เรียน 1-2 ปีหลังจากสอบระดับ 
O หรือ N 

(12+ ถึง 17+) โปรแกรมรวมพิเศษ เพื่อการสอบระดับ A โดยตรง (Integrated Program direct to A 
Level Exam: IP) 

19+ อุดมศึกษา หรือท างาน (University or Workforce) 
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ภาพที่ 3-1    เส้นทางการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ที่มา  Ministry of Education Singapore, 2011
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ยุทธศาสตร์ นโยบาย การส่งเสริมการสนับสนุน การจัดการศึกษา 
ผู้น าสิงคโปร์เชื่อว่าประชาชนของสิงคโปร์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่จะสานต่อความก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจและน าประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้น การพัฒนาประชากรจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 
(Tan, et al. 2001, 13; Federal Research Division, 1991, 112) นโยบายในการพัฒนาประชากรคือ
การลงทุนให้กับประชากรในเรื่องของการศึกษาเพราะรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาจะท าให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น
และรู้จักคิด มีสติปัญญาที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและรักษาประเทศต่อไปได้ในอนาคต (Federal 
Research Division, 1991: 112; The Government of Singapore, 1992: 58) หลักฐานหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นว่ารัฐบาลต้ังใจพัฒนาการศึกษาให้กับประชาชนอย่างแท้จริง ก็คือการทุ่มเงินให้กับภาค
การศึกษา เช่น ในปี พ.ศ. 2552 - 2553 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทุนด้านการศึกษามากพอสมควร ซึ่งเมื่อ
คิดเฉลี่ยออกมาจะพบว่ามีการจัดสรรให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาประมาณ 5,643 เหรียญ
สิงคโปร์ต่อนักเรียนหนึ่งคน เป็นเงิน 7,864 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนในระดับมัธยมศึกษา 10,968 เหรียญ
สิงคโปร์ต่อคนส าหรับนักเรียน Junior College/Centralized Institute 12,617 เหรียญสิงคโปร์ต่อคน
ส าหรับนักเรียน Polytechnic 1,011 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนส าหรับนักเรียน Institute of Technical 
Education และระดับมหาวิทยาลัยคนละ 19 ,157 เหรียญสิงคโปร์ (Ministry of Education 
Singapore, 2010: 51) 

การก าหนดนโยบายทางการศึกษานั้น รัฐบาลเป็นผู้วางแผนนโยบายและตัดสินใจโดยยึด
หลักการกระจายอ านาจจากศูนย์กลาง และน านโยบายไปด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
(Ministry of Education) กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดและประกาศใช้หลักสูตร การสอบ  
การตัดสินใจในการเลือกหนังสือที่ใช้ในการเรียน ก าหนดมาตรฐานการศึกษา รวมไปถึงการปฏิรูป
หลักสูตร ส าหรับโรงเรียนเอกชน กระทรวงศึกษาธิการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา การจัดการการศึกษา
ลักษณะนี้ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้ผล เนื่องจากประชากรไม่มากและประเทศมี
ขนาดเล็กจึงควบคุมได้ง่าย การติดตามดูแลสามารถท าได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

อาจกล่าวได้ว่านโยบายด้านการศึกษาของสิงคโปร์มีความเชื่อมโยงกับนโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ (Tan, et al. 2001: 7) โดยเริ่มต้ังแต่ก่อนที่จะได้รับเอกราช 
ดังเห็นได้จากการที่ผู้น าของสิงคโปร์ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินนโยบายการสร้างชาติ
ให้อยู่กันอย่างปรองดองของคนหลายเชื้อชาติ การยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง และการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ (Tan, et al. 2001: 7) และเนื่องจากการมีหลายชนชาติที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองท าให้
รัฐบาลต้องก าหนดนโยบายสองภาษา (Bilingual Policy) โดยก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารเป็นสื่อกลางของทุกชนชั้น และก าหนดให้มีภาษาแม่ (Mother Tongue) 3 
ภาษาคือ ภาษามาเลย์ ภาษาจีน และภาษาทมิฬ (Dixon, 2005: 1) การก าหนดนโยบายเรื่องภาษานี้



การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

3-17 

เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากได้ส่งผลต่อการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล อีกทั้งส่งผล
ให้สิงคโปร์ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษาให้ประชากรของประเทศในเวลาต่อมา โดยในปี 
พ.ศ. 2509 รัฐบาลได้ผนวกนโยบายสองภาษาเข้ากับระบบการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนและ
สถานศึกษาต่างๆ ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับประถมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็
ต้องเรียนภาษาอังกฤษและภาษาแม่ของแต่ละชนชาติเป็นวิชาบังคับส าหรับคนแต่ละชนชาติ จาก
เหตุผลดังกล่าวท าให้คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ใช้ภาษาได้ดีทั้งสองภาษาคือ ภาษาอังกฤษและภาษาแม่ 
ปัจจุบันประชากรประมาณร้อยละ 96 สามารถอ่านออกและเขียนได้ (Department of Statistics, 
Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore, 2009:12) 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่น าโดย
รัฐบาลพรรคเดียวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา คือ การปฏิรูปด้าน
การศึกษาในสิงคโปร์ จากผลการประเมินในปี พ.ศ.2528 ท าให้รัฐบาลสิงคโปร์ตระหนักถึงความจ าเป็น
ที่ต้องยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น เนื่องจากได้เรียนรู้ว่าการเติบโตในเศรษฐกิจโลกต้องใช้ความรู้เป็น
พื้นฐาน (Knowledge-Driven) เพราะมีการแข่งขันสูง (Tan, et al., 2001: 7) จากแนวคิดดังกล่าว
รัฐบาลสิงคโปร์ได้ต้ังจุดหมายในด้านการศึกษาว่า จะต้องท าให้นักเรียนทุกคนก้าวถึงศักยภาพสูงสุด
ของแต่ละบุคคล แนวคิดนี้ได้เริ่มต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2528 - 2529 การปฏิรูปการศึกษาอันเนื่องมาจาก
แนวคิดนี้ของรัฐบาลก็คือรัฐบาลได้เริ่มอนุญาตให้โรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพสามารถเป็นอิสระจาก
กระทรวงศึกษาธิการและเรียกว่าเป็น Independent School ท าให้มีอิสระในการบริหารจัดการในทุกๆ 
ด้าน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550: 110) ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2534 
รัฐบาลได้รับรายงานว่าเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระดับที่ดีขึ้นแต่แรงงานชาวสิงคโปร์มีการศึกษาที่ไม่
ดีพอ ไม่ได้มาตรฐานหากเทียบกับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน ขณะเดียวกันมีนโยบายการเปิด
ประเทศของจีน และอินโดนีเซียซึ่งอาจท าให้เกิดการอพยพของแรงงานเพื่อไปท างานที่ให้ผลตอบแทนที่
ดีกว่า ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้มีการฝึกทางด้านอาชีพ (Vocational Training) 
ให้กับแรงงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบในการเลื่อนชั้นจากประถมศึกษาไปมัธยมศึกษา
ว่ามิใช่เพียงแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ต้องมีการจัดระดับของความสามารถด้วย (Tan et al., 2001: 10) 

การปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญอีกครั้ง คือ ในปีพ.ศ. 2540 โดยมีพันธกิจส าคัญ คือ ต้องการ
สร้างนักเรียนให้เป็นนักคิด (Critical and Creative Thinking) เพราะรัฐบาลเชื่อว่าการมีความคิดริเริ่ม
และคิดเป็นคือเครื่องมือส าคัญของการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกและจะท าให้สิงคโปร์ก้าวต่อไปได้ จาก
แนวคิดดังกล่าวจึงก าหนดนโยบายที่จะท าให้ชาวสิงคโปร์เป็นนักคิดและเรียนรู้ในวัฒนธรรมของตนเอง 
(Thinking School, Learning Nation) ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้มีเจตนารมณ์ที่จะคิดในวิถีใหม่ๆ 
แก้ปัญหาใหม่ๆ และสร้างโอกาสใหม่ในอนาคต จากนโยบายนี้เองก่อให้เกิดโรงเรียนสอนการคิดและมี
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การก าหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการทางการศึกษา (Desired Outcome) ที่จะต้องช่วยให้ผู้เรียนไปถึง
จุดมุ่งหมายเหล่านั้นให้ได้ โดยจะต้องพยายามท าให้ผู้เรียนเป็น Active Learner รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ มี
ความรู้ด้านสารสนเทศ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีมาแก้ปัญหาต่างๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
และสามารถท างานเด่ียวหรืองานกลุ่มได้ (Ministry of Education Singapore, 2011; Tan et al, 
2001: 11 - 12) ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องการให้นักเรียนรู้จัก
สร้างนวัตกรรม (Innovation and Enterprise) และในปี พ.ศ. 2547 ได้เน้นในเรื่อง Teach Less and 
Learn More แนวคิดนี้เรียกร้องให้โรงเรียนปรับปรุงคุณภาพการสอนให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่าง
ครูและนักเรียน และจะต้องสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้และมีทักษะในด้านต่างๆ เป็นการเตรียม
นักเรียนให้พร้อมส าหรับอนาคต ดังนั้น การสอนจึงเน้นที่การท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ รู้จักคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ รู้จักซักถามและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ (Ministry of education  Singapore, 2010: V) 
เพื่อให้แนวคิดดังกล่าวประสบความส าเร็จ กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์จึงก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550: 
110; Ministry of Education Singapore, 2011) 

1. การสอนให้คิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ รู้จักถามค าถามและมีความคิดริเริ่มอย่างชัดเจน 
2. การลดเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและเพิ่มเวลาให้กับกระบวนการเรียนรู้ โดยก าหนดให้

นักเรียนต้องท าโครงงานมีสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาเรียน 
3. ปรับปรุงคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
4. การสอนต้องเน้นทั้งความรู้และทักษะต่างๆ อันน าไปสู่การเตรียมตัวที่จะด ารงชีวิตต่อไปได้ 
5. ทบทวนวิธีประเมินผล และให้โครงงานมีสัดส่วนของคะแนนในวิชา 
6. การประเมินโรงเรียนเน้นให้ความส าคัญกับการที่โรงเรียนประเมินด้านกระบวนการเรียนรู้

มากกว่าการเน้นเฉพาะผลการเรียนอย่างเดียว 
การปฏิรูปอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน (พ.ศ. 2540) คือ การประกาศใช้แผนหลัก

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Master Plan for Information and Technology) เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบาย Thinking School, Learning Nation ซึ่งเป็นการพยายามน าเทคโนโลยีสารสนเทศมารวม
ไว้ในกระบวนการสอนในทุกโรงเรียน ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนทั้งโครงสร้างพื้นฐาน การฝึกครูใหม่
และการอบรมครูประจ าการ มีการติดต้ังเครือข่ายสารสนเทศในทุกโรงเรียน การให้บริการด้านเทคนิค
หากประสบปัญหา และมีเป้าหมายที่จะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อนักเรียนสองคน รวมทั้งก าหนดให้
ร้อยละ 30 ของเวลาในหลักสูตรจะต้องมีการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ภายในปี พ.ศ.2545 (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550: 110) ต่อมาในปี พ.ศ.2545 กระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์มีนโยบายเพิ่มเติม คือ ให้ทกุโรงเรียนรวมเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในหลักสูตรการเรียนแบบเน้น
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ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในส่วนของการประเมินความรู้หรือการสอบให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย 
(Tan, 2005: 1) ภายใต้นโยบายดังกล่าวที่ด าเนินการมาต้ังแต่ต้น ผลที่ได้คือมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง
ต่อนักเรียนหกคน และมีการจัดคอมพิวเตอร์ไว้ให้ในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องฉายภาพยนตร์ และ
ทางเดินไปโรงอาหาร ห้องเรียนส่วนใหญ่ติดต้ัง single-beam projector และครูได้รับเงินอุดหนุนใน
การซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ท าให้อัตราการมีคอมพิวเตอร์ของครู คือหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง และมีการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนอย่างน้อยร้อยละ 10 ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโดยการสร้าง
เว็บไซต์เพื่อช่วยในการเรียนภาษา เช่น Happy Town ส าหรับภาษาจีน Nadi Nam ส าหรับภาษามาเล 
และ Naadi ส าหรับภาษาทมิฬ รวมไปถึงการให้เงินสนับสนุนในการซื้อซอฟท์แวร์และพัฒนาซอฟท์แวร์
ขึ้นเองให้กับแต่ละโรงเรียน นอกจากน้ีรัฐบาลยังให้การสนับสนุนให้โรงเรียนท าโครงงานและท าวิจัย อีก
ทั้งให้ความช่วยเหลือโดยเชื่อมโยงครูในโรงเรียนที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ค าแนะน า การฝึกครูให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยสอน ช่วยใน
การน าเสนอผลงาน ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด และครูต้องมีความสามารถในการออกแบบบทเรียนของ
ตัวเองได้ (Micro Lessons) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ได้พยายามด าเนินการ (Tan, 2005: 1 - 2) 
จากความพยายามดังกล่าวนอกเหนือจากที่ครูรู้จักใช้เทคโนโลยีในการสอนและท าวิจัยมากขึ้น และ
จากนโยบายที่ให้ผนวกสารสนเทศเข้ากับบทเรียนท าให้นักเรียนสามารถน าเสนองานโดยใช้ 
PowerPoint รู้จักการใช้ซอฟท์แวร์เพื่อตรวจแก้งานเขียนและลงตีพิมพ์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานกันได้ระหว่างนักเรียน อีกทั้งนักเรียนยังสามารถสร้างภาพยนตร์ของตนเอง
ได้ (i-movie) และมีการประกวดผลงานที่สร้างสรรค์โดยการใช้ Computer Programming, Video 
Production, Digital Presentation นอกจากนี้ การจัดสอบก็พัฒนาให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจและ
รายงานผล การตรวจโครงงานของนักเรียนในบางโรงเรียนได้พัฒนาไปให้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจได้ มี
การจัดต้ัง Centre for Research in Pedagogy and Practice ขึ้นภายในสถาบันการศึกษาแห่งชาติ 
(National Institute of Education : NIE) เพื่อท าวิจัยและพัฒนาการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นับเป็นความส าเร็จของหลายหน่วยงาน เช่น โรงเรียนต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา
แห่งชาติ และบริษัทต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้านรางวัลให้กับนวัตกรรมที่เกิดขึ้น ร่วมมือกันผลักดัน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา (Tan, 2005: 2 - 3) 

จากการที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประชากรของประเทศ และเชื่อว่าการ
ให้การศึกษาที่ดีกับประชากรคือการพัฒนาที่ดีท่ีสุดและคุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้น การก าหนดนโยบาย
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา
และมีเป้าหมายเพิ่มเติมที่จะช่วยนักเรียนให้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่ามีความสามารถในด้านใด และท า
สิ่งนั้นให้ดีที่สุด โดยสามารถตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดที่ตัวเองจะท าได้ รวมไปถึงการพัฒนาการเรียนรู้
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ต่อสิ่งที่ตนเองสนใจและเพื่อการท างานในอนาคตโดยรู้จักที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Ministry 
of Education Singapore: 2011) นอกจากนี้ Yoong และ Hoe (2000: 23) ได้กล่าวถึงผลที่คาดหวัง
โดยรวมของรัฐบาลในปัจจุบันนั่นก็คือ การศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ การพัฒนาคนแต่ละคน 
และให้การศึกษากับประชากร (Develops the Individual and Educates the Citizen) และเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมาย รัฐบาลได้จัดโครงสร้างทางการศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เอ้ือให้
นักเรียนได้พบกับความสนใจที่หลากหลายของตนเองรวมไปถึงวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล นอกจากน้ีรัฐบาลสิงคโปร์ยังจัดระบบการศึกษาที่เป็นแบบฐานกว้าง (Broad-Based 
Education) เพื่อช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาในแบบองค์รวมทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน (Ministry 
of Education of Singapore: 2011) ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนให้เรียนรู้ในทักษะที่หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาใน
อนาคต รวมทั้งรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนพรสวรรค์ทั้งหลายนั้นให้พัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นทั้งในการเรียนด้าน
วิชาการ กีฬา และศิลปะ 

นอกจากน้ัน สิงคโปร์ยังมีสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ เอ็นไออี (National Institute 
of Education : NIE) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านการศึกษาและการฝึกหัดครู โดยรัฐบาลสิงคโปร์ ถือว่า ‚ครู 
คือ หัวใจของการศึกษา‛ และท าให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการส่งเสริมอาชีพครู ให้เป็นที่นิยมของ
สังคม มีเกียรติ ได้รับเงินเดือนสูงเท่าวิศวกร และมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ท าให้สามารถค้ันหัว
กะทิ 30% แรกของประเทศมาสู่วิชาชีพนี้ได้ โดยว่าที่ครูทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมวิชาครูจากเอ็นไอ
อี เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครูแล้วก็ต้องเข้ารับการประเมินและพัฒนาทุกปี หากไม่ผ่านการ
ประเมินในครั้งที่ 3 ก็จะถูกให้ออกจากการเป็นคร ู 

การจัดการศึกษาของสิงคโปร์มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
1. ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ทั้งการจัดการศึกษา

ในระบบและอัธยาศัย สร้างทางเลือกให้กับผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถของตนเอง 
ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ไปสู่การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
3. มีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ การวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน 

สามารถสะท้อนผลคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
4. การปฏิรูปการศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของประเทศมีความต่อเนื่อง 

สามารถพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตามคาดหวัง ใช้กลไกการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ ให้ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติสิงคโปร์ 
รวมถึงเป็นเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศ 
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5. ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษากับภาครัฐ เช่น เป็น
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานจริง ให้ทุนจัดต้ังหน่วยงาน ศูนย์ทดสอบต่างๆ และเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา 

6. ยกระดับวิชาชีพครูให้มีคุณค่า เป็นบุคคลส าคัญ มีค่าตอบแทนที่ดี ดึงดูดให้สนใจอาชีพครู 
และมีระบบการคัดเลือกครูที่ดี คัดคนที่มีคุณภาพ 
 
 ระบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

การจัดการระดับอาชีวศึกษาของประเทศสิงคโปร์จัดอยู่ในระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre-
University or Post Secondary) มีสถานศึกษาหลายประเภท ดังนี้ 

1) Junior College หรือ Centralized Institute เมื่อสอบผ่านระดับ GCE ‘O’ Level นักเรียน
มีสิทธิสมัครเข้าเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา สามารถเลือกเรียนที่ Junior College ได้โดยใช้เวลา
เรียนประมาณ 2 ปี หรือเลือกเรียนที่ Centralized Institute ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียน 3 ปี สถาบันทั้ง 2 
แบบนี้เป็นการเรียนสายสามัญ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 
หลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับ 2 วิชา ได้แก่ General Paper และภาษาแม่ นอกจากนี้ยังต้องเรียน
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ หรือวิชาต่างๆ ทางด้านธุรกิจ หลักสูตรนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2545 และ
ใช้อย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2549 โดยหลักสูตรใหม่เน้นพัฒนาทักษะด้านการคิด เน้นลักษณะการบู รณา
การ นอกจากนี้รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสอบและการเรียนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้นักเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
รัฐบาลพบว่า ผู้ที่จบออกไปท างานนั้นมักมีการเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ บางคนถึงกับเปลี่ยนรูปแบบของ
งานต่างไปจากสาขาเดิมของตนที่เรียนมา นอกจากนี้หลักสูตรใหม่ได้ผนวกทักษะการใช้ชีวิตเข้ากับ
ความรู้ด้านวิชาการ ดังนั้นนักเรียนจึงต้องท าโครงงานส่งและขณะเดียวกันต้องเรียนวิชาศึกษาพิเศษ
เพิ่ม 1 วิชา ทั้งนี้วิชาดังกล่าวต้องแตกต่างไปจากสาขาเดิมที่ก าลังเรียนอยู่ ดังนั้นในการเรียนนักเรียนมี
โอกาสเลือกโปรแกรมให้ตนเอง 3 แบบด้วยกัน คือ H1, H2, H3 แบบแรกจะเรียนเหมือนแบบที่ 2 แต่ใช้
เวลาครึ่งเดียวของแบบที่ 2 คือ 120 ชั่วโมง แบบที่ 2 เรียนเหมือนกับหลักสูตรเดิมใช้เวลาเรียน 240 
ชั่วโมง ส่วนแบบที่ 3 มีความหลากหลายมากขึ้นแต่เพิ่มในส่วนของการท าโครงการและการศึกษาใน
ระดับลึกในสิ่งต่างๆ Yoong และ  Hoe (2009: 25) อธิบายว่า ปกตินักเรียนแต่ละคนจะเรียน 7 วิชา 
ประกอบด้วย 4 วิชาจากกลุ่ม H1 อันได้แก่ General Paper, Project Work, Mother Tongue, One 
Elective และอีก 3 วิชาในกลุ่ม H2 และในกลุ่มนี้ต้องมีอย่างน้อย 1 วิชาที่ต้องมาจากกลุ่มวิชาที่
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ วิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
ส่วนวิชาในกลุ่ม H3 คือการท าโครงงานหรือการศึกษาเรื่องบางเรื่องในระดับลึก เกณฑ์การให้คะแนน
แบ่งได้ดังนี้ 
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1. แบบ H1, H2 แบ่งการให้ระดับออกเป็น A B C D E S ถ้าได้ต่ ากว่า S คือไม่ผ่าน 
2. แบบ H3 แบ่งการให้ระดับออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Distinction (ยอดเยี่ยม) Merit (ดี) 

Pass (ผ่าน) และ Ungraded (ไม่มีเกรด) 
เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนต้องเข้าสอบ Singapore-Cambridge General Certificate of 

Education Advanced Level (GCE A Level) เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะมีสิทธิสมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้ ส าหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน GCE A Level สามารถเลือกเรียนต่อโพลีเทคนิค 

General Paper เป็นหลักสูตรที่คาดว่าเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็น
และความเข้าใจที่มีต่อวิชาต่างๆ ในกลุ่มของมนุษยศาสตร์และวัฒนธรรมเช่นเดียวกันกับวิชาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงประเด็นส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และความเข้าใจในความหลากหลาย
ของประเด็นต่างๆ ผ่านการอ่านแบบ Extensive Reading และการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนต้อง
รู้จักการอนุมานข้อมูลต่างๆ รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก าลังศึกษา รู้จักการย่อความ การประเมิน
ข้อมูล และรู้จักการสังเกต การตีความ และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ มีอยู่เพื่อจัดการกับงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าได้ ขณะเดียวกันนักเรียนต้องเป็นผู้มีทักษะการใช้ภาษาที่ดี นั่นคือใช้ได้อย่างไพเราะ 
หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของบริบท 

ผลที่คาดหวังในตัวผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษานักเรียนจะต้อง 
1. มีศีลธรรม จรรยาท่ีดีในการที่จะแยกแยะถูกผิดได้ 
2. พร้อมที่จะปรับตัวให้อยู่ได้หากต้องเผชิญกับปัญหาใดก็ตาม 
3. สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่ต่างไปจากของตนและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม 
4. รู้จักสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
5. รู้จักคิดวิเคราะห์และสามารถพูดชักจูงผู้อื่นได้ 
6. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการท าสิ่งต่างๆ 
7. ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข มีสุขภาพแข็งแรงและชื่นชอบในเรื่องสุนทรียศาสตร์ 
8. ภูมิใจที่ได้เป็นคนสิงคโปร์ และเข้าใจสิงคโปร์ในความสัมพันธ์ที่มีต่อโลกใบนี้ 

2) สถาบันโพลีเทคนิค (Polytechnic) สถาบันโพลีเทคนิคอยู่ในกลุ่ม Post Secondary 
เช่นกันโดยเป็นอีกทางเลือกส าหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาขั้นสูงและประสงค์จะศึกษาต่อในสาย
วิชาชีพใช้เวลาเรียน 3 ปี ได้รับอนุปริญญา (Diploma) สถาบันโพลีเทคนิคก่อต้ังโดยรัฐบาล มี
จุดประสงค์เพื่อผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมและธุรกิจ เพื่อรองรับนโยบาย
ของประเทศในการที่จะเป็นประเทศผู้น าด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักเรียนที่
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จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ไ ด้รับการยอมรับว่ามีทักษะดีและพร้อมที่จะท างานให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันในสิงคโปร์มีโพลีเทคนิคทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ Nanyang, Polytechnic Ngee 
Ann Polytechnic, Republic Polytechnic, Singapore Polytechnic และ Temasek Polytechnic 
สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันทั้ง 5 สถาบันมีความใกล้เคียงกัน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ บริหารธุรกิจ การบัญชี การสื่อสารมวลชน การออกแบบสื่อด้วยระบบดิจิตอล การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนสาขาเฉพาะทางที่มีเฉพาะบางสถาบันเท่านั้น เช่น ด้านการศึกษา
แบบบูรณาการ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โพลีเทคนิคทุกแห่งมีหลักสูตร
ส าหรับนักเรียนต่างชาติด้วย (Polytechnic, 2011) 

ผู้ที่สนใจศึกษาในสถาบันโพลีเทคนิคต้องมีผลสอบ GCE O Level หรือ GCE N Level แล้ว
เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขปลีกย่อยในการรับเข้าศึกษาของแต่ละสาขาและแต่ละสถาบัน สถาบันโพลีเทคนิค
มีโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยสร้างศูนย์ฝึกอาชีพเฉพาะทางในด้านต่างๆ รวมไปถึงการ
ฝึกงานในบริษัทเหล่านั้น ส าหรับคุณภาพของสถาบันโพลีเทคนิคเหล่านี้สามารถยืนยันได้จากสถิติการ
มีงานท าเมื่อจบการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 88.3 ของนักศึกษาจบใหม่ทั้งหมดในปี พ.ศ.2553 ซึ่งเพิ่มจาก
ปี พ.ศ. 2552 ประมาณร้อยละ 27.3 (Puri, 2010) ผู้ที่ได้คะแนนดีเมื่อเรียนจบแล้วมีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได ้

3) สถาบันเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education : ITE) สถาบันเทคนิคศึกษา
ก่อต้ังโดยรัฐบาลในปี พ.ศ. 2535 มีจุดประสงค์เพื่อจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทางด้านเทคนิค
และอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านดังกล่าวอย่างแท้จริง และเน้นเป็นทางเลือกให้กั บ
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลางและคะแนนไม่สูงพอที่จะศึกษาต่อใน Junior College หรือ 
Centralized Institute เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ หลักสูตรนี้ใช้เวลาศึกษาประมาณ 2 ปี 
หลักสูตรก าหนดและรับรองมาตรฐานโดยรัฐบาล ปัจจุบันเปิดด าเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันด้าน
เทคนิคศึกษาส่วนกลาง (ITE Central) สถาบันด้านเทคนิคศึกษาส่วนตะวันออก (ITE East) และ
สถาบันด้านเทคนิคศึกษาส่วนตะวันตก (ITE West) ทั้ง 3 แหง่มีพันธกิจและจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกันแต่
บริหารแยกออกจากกันและยึดนโยบายและหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ITE ทั้ง 3 แห่ง
เปิดให้บริการสาขาวิชาที่ ใกล้ เ คียงกัน ได้แก่  สาขาทางธุรกิจและบริการ วิศวกรรมศาสตร์ 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ส าหรับสถาบันด้านเทคนิคศึกษาส่วนกลางเปิดสอนสาขาที่แตกต่างไป 
คือ สาขาออกแบบและสื่อสาร และสถาบันส่วนตะวันออกเปิดสอนสาขาที่นอกเหนือจากที่อ่ืนคือ สาขา
เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม โดยรัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุ่มงบมหาศาลกว่าหมื่นล้านบาท ในการจัดอาคารสถานที่ 
และหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เช่น เครื่องบินหรือ
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เครื่องยนต์กลไกต่างๆ เป็นต้น ในสถาบันทั้ง 3 แห่ง โดยสถาบันด้านเทคนิคศึกษาทุกแห่งให้บริการ
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างชาติด้วย 

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในสถาบันด้านเทคนิคศึกษาต้องสอบผ่าน GCE O Level หรือ GCE N 
Level แล้วเท่านั้น นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตรโดยหลักสูตรแรกต้องเรียน 32 วิชา 
หลักสูตรที่สอง ต้องเรียน 49 วิชา เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง หลักสูตรต่างๆ เปิดสอน
ทั้งแบบเต็มเวลาและแบบล่วงเวลา นอกจากนี้ทั้ง 3 สถาบันมีศูนย์ฝึกเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น Automation Lab, Practical Office Training และ Electrical Installation 
Bus Training (Institute of Technical Education, 2011) นักศึกษายังสามารถขอเข้าฝึกงานกับบริษัท
ต่างๆ ที่สถาบันมีข้อสัญญาอยู่ ส าหรับคุณภาพของนักศึกษาที่จบจากสถาบันกลุ่มนี้ได้รับการยืนยันถึง
ความพึงพอใจถึงร้อยละ 90 ของบรรดาเจ้าของกิจการและหัวหน้างานเมื่อรับนักศึกษากลุ่มนี้เข้า
ท างาน (Human Resources Development Working Group, 2010) 

4) สถาบันศิลปะ (Arts Institute) สถาบันศิลปะจัดต้ังขึ้นส าหรับนักเรียนที่มีความสนใจใน
เรื่องของศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (Ministry of Education Singapore, 2010) โดยนักเรียนสามารถเลือก
เรียนได้ที่ LASALLE College Arts หรือ Nangyang Academy Fine Arts เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ
อนุปริญญา สถาบันแห่งนี้เปิดสอนในสาขา Visual Arts, Music, Theatre, Dance, Interior Design 
และ Fashion Design 
 
 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

สถาบันเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education : ITE) ไดก าหนดแผนยุทธศาสตร 5 
ป เรียกว่า ITE Advantage (2003-2009) เพื่อพัฒนาสถาบันไปสูความเปนผูน าระดับโลก ตลอดจน
สร้างความเขมแข็งขององคกร รวมทั้งข้อไดเปรียบเชิงแขงขันแก่ผูเรียน อาจารยผูสอน ผูปกครองและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง สิ่งที่ท้าทายที่สามารถท าไดคือ  

1. จัดการเรียนที่มุ่งเน้นความรู้ ทักษะ อาชีพเปนพื้นฐานของการเรียนด้านอาชีวศึกษา 
2. เพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาหลังจากส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเปนร้อยละ 25 

ถึง 30  
3. เตรียมบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
 โดยก าหนดหลักการปฏิบัติงานที่ดี ของ ITE คือ ใหทุกคนมีสวนรวมในการก าหนดเป้าหมาย 
ภายใต้พันธกิจ วิสัยทัศน์ ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยเปดโอกาสให้ผู เรียนในระบบและผูที่ท างานใน
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โรงงานอุตสาหกรรมได้รับความรู ทักษะอาชีพเพิ่มเติม มีคุณภาพตรงกับความต องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เปนการใหทุ้กคนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต  

ปรัชญา การปฏิบัติงานของ ITE ประกอบด้วย Hands on, Minds on, Hearts on มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. Hands on : มงุเนนใหนักเรียนได้ฝึกทักษะประสบการณจริงอย่างมีคุณภาพ 
2. Minds on : มงุเนนใหนักเรียนรู้จักคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยางมีคุณภาพ  
3. Hearts on : มุงเนนใหนักเรียนเปนผูมีคุณภาพ มีคุณธรรม เชื่อมั่นใจในตนเอง และ

รับผิดชอบต่ออชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 โครงสรางการบริหารจัดการของ ITE เป็นลักษณะ ONE ITE SYSTEM, THREE COLLEGE 
ภายใต้หลักการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. มีหนวยงานกลาง HQ ท าหนาที่และควบคุม  
2. การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
3. การด าเนินงานตองมีการวางแผนและน าแผนไปสูการปฏิบัติ ตามพันธกิจ วิสัยทัศนและเปา

หมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
  

โครงสรางสถาบัน ITE ประกอบดวย 3 วิทยาลัย ตามภูมิศาสตรที่ต้ัง คือ ITE College East, 
ITE College West และ ITE College Central โดยแต่ละสถาบันจะเชี่ยวชาญหรือเปนเลิศในสาขาที่
แตกตางกัน เชน  

- ITE College East มีชื่อเสียงทางดาน Life Sciences, Logistic Management และ 
Nursing  

- ITE College West มีชื่อเสียงทางดาน Chemical Process Technology และ Precision 
Engineering  

- ITE College Central มีชื่อเสียงทางดาน Digital Media Technology และ Wafer 
Fabrication 5 

โดยแตละสถาบันยังมีวิทยาลัยที่เป็นวิทยาเขตในสังกัดอีก ดังนี้ 
- ITE College West มีวิทยาเขตไดแก Ang Mo Kio Campus, Bukit Batok Campus, 

Balestier Campus, Clementi Campus และ Dover Campus  
- ITE College Central มีวิทยาเขต ไดแก Bedok Campus, Bisha Campus, MacPherson  

Campus, Tampines Campus และ Yishun Campus  
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 ปจจุบัน ITE มีหลักสูตรที่เปดสอนระดับประกาศนียับัตรใน 3 หลักสูตร ทั้งแบบ full-time และ 
part-time คือ  

1. Nitec (General Certificate of Education) ส าหรับผูเรียนปกติทั่วไป  
2. Higher Nitec ส าหรับนักเรียนมีขอก าหนดพิเศษ  
3. Master Nitec ส าหรับผูที่มีประสบการณการท างาน  
โดยมี 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรม (School of Engineering) ธุรกิจและบริการ (School of 

Business and Services) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (School of Info-Communications 
Technology) และวิทยาศาสตรประยุกต์และสุขภาพ (School of Applied and Health Sciences)  
  

ITE ประสบความส าเร็จอยางมากในการจัดการศึกษา โดยมีประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ ได้แก่  

1. วางแผนก าหนดเปาหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน  
2. มีความมุงมั่นตอวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน 
3. สรางคณะผูน าที่เขมแข็ง โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  
4. ด าเนินการ Best Practices ตามบริบทของแตละสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นความเลิศในการ

จัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ 
5. มุงมั่นพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยรับฟงความคิดเหนจากทุกคนในองคกร  
6. สรางชื่อเสียงใหเชื่อมั่น  
7. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเข้มแข็งทุกคนยอมรับและมีสวนรวมภายใต้ ITE CARE โดยมุงเน

นใหผูส าเร็จการศึกษามงานทีมสถานประกอบการพึงพอใจ  
8. ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องโดยมืออาชีพ และเน้นความต่อเนื่อง  
 
ทั้งนี้ ITE ได้ก าหนดมาตรฐานตัวชี้วัดความส าเร็จ ประกอบด้วย 
1. จ านวนผูเรียน  
2. ผลตอบรับจากนายจาง  
3. จ านวนรอยละของผูจบหลักสูตร  
4. ภาพลักษณเป็นที่นิยม  
5. ผูส าเร็จการศึกษามีงานท า  
6. ความพึงพอใจของผูเรียน  
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ITE ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ บริการสังคม และภาวะผูน าที่จะพัฒนา
ใหไดรบรางววัล SQA โดยมุ่งสรางภาพลักษณให ITE อยูในใจของชุมชน และยกยองคนเกง คนดี เป็น
เลิศดาน Project และมุ่งพัฒนาบุคลากร ดังนี้ Multi skill  หมุนเวียนหน้าที่ มีความสามารถสูงขึ้น 
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหผู เรียนเดินทางไปอบรมในตางประเทศ และมีการ
แลกเปลี่ยนโครงการระหวางประเทศ สรางความรวมมือในการแขงขันระดับโลก โดยจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความตองการของตลาดแรงงาน เนนการปฏิบัติจริง ใชแบบจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation) มีการบันทึกเทปเพื่อการศึกษา ดูยอนหลัง เรียนจากของจริง มีหองพักผอน เชน หองซอม
ดนตรี ART Center และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนจะใชระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย E-
TUTOR, E-STUDENT ทั้งครูและนักเรียนลงทะเบียนและควบคุมการเรียนการสอนดวยระบบ ON-
LINE จึงท าใหเกิดรูปแบบการเรียนรู SMART ROOM ถึงรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบฐาน
สมรรถนะ ประกอบดวย PEEP MODEL ได้แก่ 

1. PLAN = การวางแผน  
2. EXPLORE = การส ารวจ  
3. PRACTICSE = การฝกปฏิบัติ  
4. PERFORM = การพัฒนารปแบบการปฏิบัติ 

 
น.ส. อินดรานี  ทรู รั ย  ราจาห์  ( เดลินิ วส์ ,  ธันวาคม 2556)  รัฐมนตรีอาวุ โสแห่ง รั ฐ 

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ กล่าวว่าการจัดการศึกษาในสิงคโปร์ยังคงมีปัญหาคล้ายคลึงกับไทย 
ตรงที่ค่านิยมของสังคมและผู้ปกครอง ที่ต้องการให้ลูกหลานเรียนมหาวิทยาลัย ทั้ง ๆ ที่ประเทศ
ต้องการก าลังช่างฝีมือ และเมื่อท าคะแนนได้ไม่ถึงเด็กหลายคนจึงใช้ช่องทางการเรียนสายอาชีพเป็น
ทางผ่าน เพื่อก้าวเข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานแล้ว
บางส่วนก็อยากกลับมาเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะถือว่ามีเกียรติ จากปัญหาดังกล่าว นายลี เซียน ลุง 
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ จึงได้ต้ังคณะท างาน เพื่อปรับหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์ทั้งระดับ 
ปวช. ปวส. และมหาวิทยาลัย ให้เคลื่อนย้ายหากันได้ เป็นแอพพลายเลิ ร์นนิ่ง คือ สามารถประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิตได้จริง หรือ เรียนแล้วปฏิบัติได้จริงไม่เน้นท่องจ า บนหลักคิดที่ว่า คนไม่จ าเป็นต้อง
ท างานอาชีพเดียวตลอดชีวิต สามารถเปลี่ยนอาชีพไปในสายต่างๆ ได้  
 ส าหรับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ ได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีทั้งโครงการโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-สิงคโปร์ การแลกเปลี่ยนนักเรียน การอบรม
ครู ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยเฉพาะในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีความร่วมมือกับไอทีอี โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเทมาเส็ก ของสิ งคโปร์มา
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ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 และก าลังจะเริ่มความร่วมมือระยะ 3 โดยพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบ 
‚ไอทีอีโมเดล‛ ขึ้นในประเทศไทย ซึ่ง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(กอศ.)  กล่าวว่าความร่วมมือก้าวต่อไปจะมีการแลกเปลี่ยนเด็กและครู ในจ านวนที่มากขึ้นและ
ระยะเวลาที่นานขึ้น รวมทั้งท าวิทยาลัยที่สอนสไตล์ไอทีอี 3 แห่ง ได้แก่ สาขาเกี่ยวกับการท างานในเรือ
เดินสมุทรขนาดใหญ่ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช สาขา
เทคโนโลยีระบบเสียงและแสง ที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ที่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  

 
ตอนท่ี 3  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของประเทศมาเลเซีย 
 
 แนวคิด หลักการ โครงสร้าง การจัดการศึกษา 

มาเลเซีย หรือ สหพันธ์มาเลเซีย ต้ังอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในเขตเส้นศูนย์สูตร ระหว่าง
ละติจูด 1 องศาเหนือ และ 7 องศาเหนือ ลองติจูด 100 องศาตะวันออก และ 120 องศาตะวันออก 
ในทางภูมิศาสตร์มาเลเซียประกอบด้วย 2 ส่วน คือมาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออกซึ่งต้ังอยู่
ทางด้านเหนือของเกาะบอร์เนียว ทั้งสองส่วนแยกห่างจากกันประมาณ 670 กิโลเมตร โดยมีทะเลจีนใต้
ค่ันอยู่ มาเลเซียตะวันตกต้ังอยู่ที่ปลายแหลมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาณาเขตทิศเหนือจดประเทศ
ไทย และทิศใต้เป็นประเทศสิงคโปร์ สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยในตอนกลางวันอยู่
ที่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส และ ในตอนกลางคืนอยู่ที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียส แต่อากาศจะเย็น
บนยอดเขา และมีฝนตกเฉลี่ย 200 – 250 เซนติเมตร/ ปี มาเลเซียเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะ
น้อยใหญ่กว่า 1,000 เกาะ โดยแบ่งเป็น 13 รัฐ ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐ ยะโฮร์ (Johor) มะละกา 
(Melaka) ปาหัง (Pahang) ปีนัง (Penang) เประ (Perak) ซาบาห์ (Sabah) ซาราวัก (Sarawak) ตรัง
กานู (Terengganu), กลันตัน (Kelantan) เนกรีเซมบิลัน (Negeri Sembilan) เกดะห์ (Kedah), ปะลิส 
(Perlis) และ สลังงอร์ (Selangor) โดยมีสหพันธ์รัฐ กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวง 
มาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ ซึ่งมาจาก 
สุลต่านของแต่ละรัฐ หมุนเวียนกันเป็นราชาธิบดี โดยในแต่ละรัฐจะมีสุลต่านเป็นประมุขยกเว้น รัฐปีนัง
กับรัฐมะละกา โดยจะมีการเลือกประมุขของประเทศในทุก ๆ 5 ปี มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 29.24 
ล้านคน (พ.ศ. 2555) ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมลายู นับถือศาสนา
อิสลาม ซึ่งเปน็ศาสนาประจ าชาติ รองลงมาจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาฮินดู และ อ่ืน 
ๆ ภาษา มาเลย์ (ภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ  

https://www.google.co.th/search?rlz=1C1SKPC_enTH359&espv=213&es_sm=122&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHnxCnfq6-gWVBbnaZlml2spV-Tn5yYklmfp5-cQmQLi7JTE7MiS9KTQcKWRXkF5TmgGXjy_OLclLikxLzsp_FvnR4IbE44yDDtEsxzetPnc0MvAwA_m-qR2EAAAA&sa=X&ei=iYshU4rWI4q0rAeqgoGoDg&ved=0CKMBEJsTKAIwFA
https://www.google.co.th/search?rlz=1C1SKPC_enTH359&espv=213&es_sm=122&q=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwsHnxCnfq6-gWVBbnaZlml2spV-Tn5yYklmfp5-cQmQLi7JTE7MiS9KTQcKWRXkF5TmgGXjy_OLclLikxLzsp_FvnR4IbE44yDDtEsxzetPnc0MvAwA_m-qR2EAAAA&sa=X&ei=iYshU4rWI4q0rAeqgoGoDg&ved=0CKMBEJsTKAIwFA
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  ระบบบริหารการศึกษาของประเทศมาเลเซียทุกประเภทและทุกระดับอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งระดับการบริหารเป็น 5 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับรัฐ ระดับอ าเภอ ระดับ
กลุ่มโรงเรียน และระดับโรงเรียน อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง (Federal Government) 
ยกเว้นการศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกระดับ (non-formal Education) จะมีกรมจากกระทรวง
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เช่น กรมแรงงาน กรมเกษตร เป็นต้น  

ระบบการศึกษาของมาเลเซียจัดอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงตามแบบของประเทศอังกฤษ 
สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ระบบการเรียนการสอนแบบ 
Twinning Program เป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เป็นการร่วมมือกันสถาบันในประเทศ 
อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ ระบบการจัดการศึกษาของ
มาเลเซีย (National Education System)  เป็นระบบ 6: 3: 2 คือ 

การศึกษาระดับประถมศึกษา (Primary Education)  การศึกษาระดับประถมศึกษา แบ่ง
ออกเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) โดยเริ่มรับนักเรียนต้ังแต่อายุ 7-12 ปี โดยจะ
มีทั้งโรงเรียนประถมของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งจะแบ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติที่ใช้ภาษา
มาเลย์ (Bahasa Malaysia) เป็นภาษากลางในการเรียนการสอน และวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิชาบังคับ 
และโรงเรียนที่ใช้ภาษาจีน หรือทมิฬ เป็นภาษากลางในการเรียนการสอบ และวิชาภาษาอังกฤษเป็น
วิชาบังคับ  

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary Education)   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะรับ
นักเรียนต้ังแต่อายุ 13 – 17 ปี จะประกอบไปด้วยการศึกษาใน 2 ระดับ คือ Lower Secondary (Form 
1-3) และ Upper Secondary (Form 4-5) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ Upper Secondary มี 3 สาขา คือ 
เน้นด้านวิชาการ Arts & Science ทางด้านเทคนิค และวิชาชีพ นักเรียนที่เลือกเรียน ทางสายวิชาการ 
และสายเทคนิค เมื่อจบแล้ว จะต้องสอบผ่านข้อสอบของรัฐ คือ SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) และ
วิชาชีพ คือ SPMV (Sijil Pelajaran Malaysia Vakasional) 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  การศึกษาระดับนี้มีทั้งของรัฐบาล Public 
Higher Education Intuition และสถาบันของเอกชน Private Higher Educational Institution 
ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี เฉลี่ย 3.5 – 4 ปี 
การศึกษาปริญญาโท เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา และระดับปริญญาเอก 3 ปีการศึกษาขึ้นไป 
 
 ยุทธศาสตร์ นโยบาย การส่งเสริมการสนับสนุน การจัดการศึกษา 
  มาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งในเอเชีย ที่ก าลังพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม
ใหม่ โดยในปี 2513 ได้จัดท านโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economy Policy : NEP) และในปี 2534 
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ได้จัดท านโยบายการพัฒนาใหม่ (New Development Policy : NDP) ในการสร้างความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นระบบ และปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายของชาติ คือ การให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  แผนพัฒนาการศึกษาของมาเลเซีย มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในอนาคตระยะยาว (The 
Second Outline Perspective Plan : 1991-2001) แผนพัฒนาฉบับที่ 7 (The Seventh 
Development Plan) และวิสัยทัศน์ 2020 (Vision 2020) ของผู้น าประเทศ ซึ่งเน้นการให้ความส าคัญ
สูงสุดต่อทรัพยากรมนุษย์ ให้มีขีดความสามารถอันเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้ประเทศก้าวสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาอย่างยั่งยืนได้ มิติใหม่ของแผนพัฒนาได้เน้นบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใน 2 ประเด็น คือ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับสมรรถนะการผลิตด้านแรงงานโดยการ
ฝึกอบรมและพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในแผนได้ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
สารสนเทศและด้านกายภาพระดับโลก ในการที่จะท าให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้ 

 
ระบบการศึกษาของมาเลเซียจัดอยู่ในระดับที่มีมาตรฐานสูงตามแบบประเทศอังกฤษ 

สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ระบบการเรียนการสอน
แบบ Twinning Program หรือหลักสูตรปริญญาร่วมระหว่างประเทศ ผู้เรียนจะได้รับวุฒิปริญญาจาก
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่ม
ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และแคนาดา การได้รับอิทธิพลระบบการศึกษา
มาจากประเทศอังกฤษ บวกกับความสนใจของฝ่ายบริหาร และความมีเสถียรภาพของรัฐบาล จึงท าให้
การศึกษาของประเทศมาเลเซียพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ลักษณะการบริหารการศึกษาของประเทศมาเลเซียโดยรวมมีลักษณะค่อนข้างจะเป็นการ
บริหารแบบ "รวมศูนย์สู่ส่วนกลาง"  เพื่อความเสมอภาค และความมีมาตรฐานเดียวกันในด้าน
การศึกษาทั้งประเทศ ดังนั้น ในการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆหลักสูตรการสอบและวัดผล การ
ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ การบรรจุแต่งต้ัง (ครู ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา) เป็นต้น จะก าหนดจากส่วนกลางคือ กระทรวงศึกษาธิการ 
และยังมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด 

ส าหรับในเขตการปกครองพิเศษของมาเลเซีย จะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 2 
หน่วยงาน คือ 
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1. ส านักงานการศึกษาแห่งรัฐ หรือ ส านักงานการศึกษารัฐ  (The State Educational Office) 
เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท าหน้าที่บริหารสถานศึกษา (National education) ในแต่ละ
รัฐที่สังกัดรัฐบาลกลาง 

2. ส านักงานมนตรีแห่งรัฐฝ่ายการศึกษาของรัฐบาลแห่งรัฐ  (State Government) ในแต่ละรัฐ
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในส่วนสถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นภายใต้มูลนิธิต่างๆของรัฐบาลแห่ง
รัฐ และการศึกษานอกระบบแก่ประชาชน ส่วนหลักสูตรและระบบการวัดผลประเมินผล  ตลอดจนการ
ตรวจสอบมาตรฐาน จะใช้ของกระทรวงศึกษาธิการเช่นเดียวกันกับสถานศึกษาแห่งชาติอ่ืนๆในสังกัด
รัฐบาลกลาง   

การบริหารการศึกษาระดับอ าเภอจะมีส านักงานการศึกษาอ าเภอ หรือส านักงานการศึกษา
อ าเภอ (District Educational Office) รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาชาติภายในอ าเภอ ส่วน
สถานศึกษาในสังกัดรัฐบาลแห่งรัฐที่ต้ังอยู่ในแต่ละอ าเภอ จะขึ้นตรงกับส านักงานมนตรีแห่งรัฐ ฝ่าย
การศึกษา 

การบริหารการศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นการบริหารงานเฉพาะการประสานงาน และความ
ร่วมมือกันทางวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือด้านทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาภายใน
กลุ่มโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่รวมสายงานบังคับบัญชา โดยจะเป็นการรวมกลุ่ม
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาสังกัดรัฐบาลกลางที่ต้ังอยู่ในเขตทางภูมิศาสตร์
เดียวกัน (ต่างอ าเภอกันก็ได้ แต่ต้องอยู่ในรัฐเดียวกัน) จ านวน 15-20 โรงเรียน เป็น 1 กลุ่มโรงเรียน โดย
มีส านักงานประสานงาน และด าเนินกิจกรรมต่างๆ เรียกว่า ส านักงานศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียน 
(Resources Center) 

การบริหารการศึกษาระดับสถานศึกษา เป็นการบริหารภายในสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย โรงเรียน และสถานศึกษาอ่ืนๆที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะบริหาร
ของสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และสมาคมครู -ผู้ปกครอง ร่วม
บริหาร ซึ่งในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษานั้น สถานศึกษาแต่ละแห่งจะเป็นผู้เสนอค าขอ
งบประมาณ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งโดยปกติจะได้รับการจัดสรรตามที่
เสนอ เพราะมีมาตรฐานกลางก าหนดไว้แล้ว 

ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล  จะก าหนดมาตรฐาน
หรือกรอบการด าเนินการ และติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาจากส่วนกลางเพื่อ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและเป็นฐานในการก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
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 ระบบการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
  นอกจากนั้นรัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความส าคัญในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสายวิชาทางวิศวกรรมและช่างกล รวมทั้งให้มีการฝึกอบรมในสาขาใหม่ ๆ พร้อมทั้งขยายหลักสูตร
ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนสร้างสถาบันฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยในช่วงแผนฯ 7 จะ
สร้างสถาบันฝึกอบรมทักษะระดับสูง 9 แห่ง โดยร่วมกับศูนย์ฝึกทักษะ และองค์กรนิติบุคคล เปิดสอน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการผลิต การผลิตอุปกรณ์เครื่องบิน 
บริการด้านการสร้างเรือ และซ่อมบ ารุง พร้อมกันนี้ยังได้จัดสรรงบประมาณในการสร้างสถาบันทักษะ
เยาวชนแห่งชาติ 6 แห่ง สถาบันการฝึกอบรมทักษะงานอุตสาหกรรม 5 แห่ง โดยคาดว่า เมื่อสิ้นแผน 
สถาบันการฝึกอบรมของภาครัฐทั้งหมด จะผลิตแรงงานฝีมือจ านวนประมาณ 200,000 คน 

 มาตรการเร่งด่วนอีกมาตรการหนึ่ง คือ ให้องค์กร NVTC (The National Vocational Training 
Council) พัฒนามาตรฐานทักษะในการประกอบวิชาชีพของชาติ โดยแบบแผนหลักสูตรส าหรับการ
ฝึกฝนทักษะ จะให้ความส าคัญกับรายวิชาด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นอันดับแรก เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียได้ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้สอนใน
สถาบันฝึกอบรมของรัฐ ต้ังแต่ปรับปรุงค่าจ้าง เงื่อนไขการท างาน สัญญาจ้างงาน และมีโครงการ
ฝึกอบรมบุคลากรครูฝึกแห่งชาติ ที่ Centre for Instructor and Advanced Skill Training โดย
ต้ังเป้าหมายว่า จะผลิตครูฝึกอบรมทักษะชั้นสูง 200 คนต่อปี ทั้งนี้จะพิจารณาเพิ่มจ านวนครูฝึกจาก
ต่างชาติด้วย 

 
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ประเทศมาเลเซียก็เหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่ยอมหยุดนิ่ง และต้องพัฒนาประเทศของตนให้

เจริญขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับในปัจจุบันทั่วโลกได้มีการกล่าวถึงภาพลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนั้น
ประเทศมาเลเซียจึงพยายามที่จะพัฒนาประเทศโดยเน้นให้การปฏิรูปการศึกษา เป็นกลยุทธส าคัญใน
การพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อ ให้สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบให้ส าเร็จภายในปี ค.ศ. 2020 

Dr. Mahathir Mohamad นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในปี ค.ศ. 2020 หรือ
ที่เรียกว่า "Vision 2020" ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
จิตส านึก จิตวิทยา และวัฒนธรรม โดยระบุว่า จุดมุ่งหมายของการพัฒนาประเทศของมาเลเซียให้เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว คือการด าเนินการ 9 ประการให้เป็นผลส าเร็จ คือ 
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1. สร้างชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (to establish a united nation) กล่าวคือ การสร้าง
มาเลเซียให้เป็นชาติที่มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว มีความส านึกและจุดมุ่งหมายร่วมกัน เป็นชาติที่มี
ความสงบ มีบูรณาการด้านดินแดน มีความสามัคคี มีความรักและเสียสละต่อชาติบ้านเมือง 

2. สร้างสังคมที่มีความเป็นอิสระ มั่นคงและพัฒนา (to create a psychologically liberated, 
secured and developed society) กล่าวคือ การสร้างมาเลเซียให้เป็นชาติที่มีความเป็นอิสระ เป็น
สังคมที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาและมั่นใจในตัวเอง มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นอยู่และความส าเร็จที่
ได้รับ มีความแข็งแกร่งพอที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ แสวงหาความเป็นเลิศ ตระหนักใน
ศักยภาพของตน ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นท่ียอมรับนับถือจากประชาชนชาติต่าง ๆ 

3. สร้างสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ (to foster a matured democratic 
society) คือ เสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมประชาธิปไตยที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
เต็มที่ เป็นรูปแบบประชาธิปไตยแบบมาเลเซียที่ยึดถือชุมชนเป็นส าคัญและสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้กับประเทศอ่ืน ๆ 

4. เสริมสร้างสังคมที่มีความเจริญงอกงามทั้งด้านคุณธรรมและจริยธรรม (to establish a fully 
moral and ethical society) กล่าวคือ การสร้างคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างสมบูรณ์ เป็น
พลเมืองที่เคร่งครัดต่อศาสนา และค่านิยมที่ดี 

5. สร้างสังคมที่มีเสรีภาพและมีความอดทน (to create a matured liberal and tolerant 
society) กล่าวคือ สร้างมาเลเซียให้เป็นสังคมที่มีเสรีภาพและความอดทนให้ชาวมาเลเซียทุกเชื้อชาติ
และศาสนามีอิสระที่จะปฏิบัติและด าเนินกิจกรรมต่างๆตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเชื่อทางศาสนา โดยมีจิตส านึกในความเป็นชาติเดียวกัน 

6. สร้างมาเลเซียให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์และมีความก้าวหน้า ( to establish a scientific 
and progressive society) กล่าวคือ การสร้างมาเลเซียให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์และมีความ
เจริญก้าวหน้า เป็นสังคมที่มีนวัตกรรมและรู้จักการมองไปในอนาคต โดยมิใช่เพียงแต่เป็นผู้บริโภค
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ร่วมเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับอนาคต 

7. สร้างสังคมที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน (to establish a fully caring society) กล่าวคือ สร้าง
สังคมที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เป็นระบบสังคมที่ค านึงถึงส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตัว มีการสร้างสวัสดิการทางสังคมที่มิใช่แค่การให้ แต่มุ่งสร้างสังคมให้แข็งแกร่งและฟื้นฟูสภาพ
สังคมให้ดีขึ้น 

8. สร้างสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ (to ensure an economically just society) 
กล่าวคือ สร้างหลักประกันการเป็นสังคมที่มีความเที่ยงธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นสังคมที่มีความยุติธรรม



การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

3-34 

และความเท่าเทียมในการกระจายความมั่งค่ังของประเทศ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นสังคมที่ระบบเศรษฐกิจไม่มีการแบ่งแยกเรื่องเชื้อชาติ 

9. สร้างสังคมให้มีความมั่งค่ัง (to establish a prosperous society) มีการเคลื่อนไหวทาง
เศรษฐกิจ มีการแข่งขัน มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น 

การจะพัฒนาประเทศให้มีลักษณะดังกล่าว ต้องอาศัยระบบการศึกษาแห่งชาติเป็นแรง
สนับสนุนด้วยโดยเฉพาะด้านการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงเกริ่นน าถึงการ
ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาไว้ใน "Vision 2020" ว่ากลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาคือการสร้าง
ความสมดุลและความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ความท้าทาย วิสัยทัศน์
และนโยบายด้านการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ โดย Dr. Mahathir Mohamad นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย ได้ปาฐกถาในหัวข้อ "มาเลเซีย : แนวทางในอนาคต" ในพิธีเปิดการประชุมสภาธุรกิจมาเลเซีย
ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 ซึ่งเป็นการน าเสนอแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การลงมือปฏิบัติ อันมีแนวการด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ขยายการรับนักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี เนื่องจากสถาบันการศึกษาหลัง
มัธยมศึกษาปัจจุบันยังมีที่ว่างในการรับนักศึกษาเข้าเรียนได้อีกจ านวนมาก รัฐจึงให้มหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ วางแผนการรับและผลิตนักศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีให้ได้ 20,000 คน ในปี ค.ศ. 2020 และ
ขยายการสอนปีพื้นฐาน (Foundation Year) เป็นเวลา 1 ปี ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาของสหราช
อาณาจักรหรือตามหลักสูตรดังกล่าว ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาหลัง
มัธยมศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักร หรือในประเทศออสเตรเลียตามล าดับ 

2. แก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาเปิดวิทยาเขตในประเทศ
มาเลเซีย การเปิดวิทยาลัยนานาชาติที่เมืองปีนังนับเป็นก้าวหนึ่งของการน าประเทศมาเลเซีย ไปสู่การ
เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3. น าบทบาทของการศึกษาภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเน้นการ
ท างานร่วมกันเพื่อขจัดความซ้ าซ้อนของการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐและ เอกชน ให้มีโนทัศน์เป็น
แบบบรรษัทมาเลเซีย (The Concept of Malaysia Incorporated) ที่ไม่เพียงแต่จะสนองความต้องการ
เฉพาะชาวมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังสนองความต้องการของนักศึกษาต่างชาติด้วย 

4. เน้นคุณภาพของการศึกษา แม้ว่าจะมีความจ าเป็นในการเร่งผลิตก าลังคนให้ตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ รัฐยังเข้มงวดให้สถาบันการอุดมศึกษาผลิต นักศึกษาให้ได้คุณภาพเป็น
ส าคัญด้วย 

5. จัดต้ังคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแห่งชาติ (National Accreditatons Board) เพื่อ
ตรวจสอบคุณวุฒิที่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (International Acceptance) 
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6. ต้ังสภาการอุดมศึกษา (National Council of Higher Education) เพื่อเป็นองค์กรก าหนด
และชี้แนะแนวทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและ
เอกชน รับผิดชอบในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ 

7. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่มีความต้องการสูงคือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การร่วมกันท าวิจัยในระดับสูง (post – doctoral work) ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งที่เป็นการวิจัย
ภายในประเทศหรือความร่วมมือกับนานาชาติ 

8. จัดให้มีการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะได้รับการส่งเสริมและมีความยืดหยุ่นเพื่อ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองได้ทั้งนักศึกษาปกติและผู้ที่สนใจเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ หรือผู้ที่ต้องการ
ศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาหรือพัฒนาทักษะการท างานโดยใช้กลไกทางการศึกษาทางไกล 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ
 

การน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน คือ   

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่และสัมมนากลุ่มย่อย 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่และสัมมนากลุ่มย่อย 

 
เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเยี่ยมสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษา และการสัมมนากลุ่มย่อย เกี่ยวกับสภาพความพร้อมการจัดการศึกษาสถาบันการ
อาชีวศึกษา ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1.1   หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

  ปัญหาและอุปสรรค 
- หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ไม่ได้ส ารวจความ

ต้องการแรงงานของแต่ละสาขาอาชีพ 
- ขาดทักษะการท างาน  
- ขาดการสื่อสารที่ถูกต้อง 
แนวทางแก้ไข 
- การร่างหลักสูตรต้องส ารวจความต้องการแรงงานแต่ละสาขา 
- ควรมีการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี 
- มุ่งมั่นบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนา

ก าลังคนให้มีสมรรถนะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
1.2   สัดส่วนโครงสร้างหลักสูตร 

  ปัญหาและอุปสรรค 
- ขาดการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันให้สอดคล้องกับความต้องกรพัฒนาอุตสาหกรรม

ทั้งปัจจุบันและอนาคตในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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แนวทางแก้ไข 
- จัดให้มีการประชุมอาชีวศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานในอาเซียน 

1.3   ความพร้อมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ปัญหาและอุปสรรค 
- ความพร้อมด้านทรัพยากรการศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
- คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
- ส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาไม่กระจายอ านาจบริหารและจัดการทั้ง 4 

ด้านตาม พรบ. 
  แนวทางแก้ไข 
- คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องเข้าใจอ านาจหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องกระจายอ านาจ ทั้ง 4 ด้าน ตาม พรบ.

การศึกษาแห่งชาติ และ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
1.4   ปัญหาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านมา 
     ปัญหาและอุปสรรค 

- ด้านบุคลากร ขาดแคลนบุคลากรและผู้บริหารที่มีทักษะประสบการณ์ ขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านหลักสูตร หลักสูตรขาดการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ 
- ด้านครุภัณฑ์ ขาดครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษายังไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
- การเพิ่มจ านวนสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ

ด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ ท าให้สถานศึกษาต้ังใหม่ไม่สามารถพัฒนาได้ตาม
มาตรฐาน 

  แนวทางแก้ไข 
- ปรับปรุงวิธีการได้มาของครูและผู้บริหารให้ได้ผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ 
- ควรพัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
- จัดท ามาตรฐานครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน และจัดสรรงบประมาณด้านครุภัณฑ์ 
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1.5   แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  ปัญหาและอุปสรรค 
- ขาดแคลนบุคลากรในบางสาขาวิชา และสวนทางกับความต้องการเพิ่มปริมาณ

ผู้เรียน 
- ครูอาชีวศึกษารับผู้จบการศึกษาใหม่ ขาดทักษะประสบการณ์การท างานจริงใน

สถานประกอบการ 
- ครู อาจารย์บางส่วนขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องรับภาระงานสอนและ

งานสนับสนุน 
- เครื่องมือ เครื่องจักและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนล้าสมัย 
แนวทางแก้ไข 
- เพิ่มจ านวนบุคลากรให้สัดส่วนครูประจ าการต่อผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การเยนการสอน 
- ปรับปรุงระเบียบวิธีการได้มาของครูอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ที่มีทักษะชีวิต ทักษะ

สังคม และทักษะอาชีพ 
- สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนในด้านต่าง ๆ 

 

แนวทางการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- พัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนด้านความรู้ความเขา้ใจใน
ด้านการสอน ที่สอนระดับปริญญาตรี ทั้งในวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ 

- พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
- อบรมสัมมนา คูผู้สอนในการเขียนแผนอย่างมีคุณภาพ 
- สนับสนุนงบประมาณของสถาบัน 

- จัดอบรมให้ครโูดยผู้เชี่ยวชาญ เพือ่น าความรู้มา
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 

 

- ผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความพร้อม  
- ส่งเสริมบุคลากรด้านการศึกษาตอ่และฝึกอบรม  
- ความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดการเรียนการสอน - ท าความรว่มมือกับสถานประกอบการ 
- การพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการมากขึ้น 

- ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
- เตรียมเปิดสาขาทีต่ลาดต้องการเพิ่มขึ้น 

- ปรับห้องเรียนให้ทันสมยั ครุภัณฑ์ วัสดุฝึก  
-  พัฒนาดา้นภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โดยจัดสรร
งบประมาณให้วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ 

- ปรับครุภัณฑ์ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
- ปรับปรุงหนังสือในห้องสมุดให้ทันสมัย 
- จัดให้มีครตู่างประเทศมาช่วยสอนในวิทยาลัย 
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2. ด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 

2.1   นโยบายสนับสนุนการวิจัย 
  ปัญหาและอุปสรรค 
- บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 
- บุคลากรไม่ได้ให้ความสนใจในการวิจัย เพราะขาดทักษะการวิจัย 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่สนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางแก้ไข 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะการวิจัย 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรก าหนดเป็นนโยบายการวิจัย

เช่นเดียวกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การฝึกอบรมการศึกษาต่อ การร่วมท าวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน 
2.2    งบประมาณส าหรับการวิจัย 
    ปัญหาและอุปสรรค 

- งบประมาณสนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์น้อยมาก 
แนวทางแก้ไข 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจัดสรรงบประมาณให้งานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐ์อย่างเพียงพอ 
  

เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- เพิ่มคุณภาพ การเตรียมการสอน การพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอน  
- พัฒนามาตรฐาน การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
- ก าหนดหลักสูตรให้เป็นฐานสมรรถนะเต็มรูปแบบ 

- การจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐาน การวัดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน 
- มีการควบคุมคุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

- ปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษาทีต่้องเกิดจากความ
ร่วมมือของสถานประกอบการ และหน่วยงานอื่นๆ ตาม 
พรบ. อาชีวศึกษา ต้องเร่งท าให้เกดิความร่วมมือที่มคีุณภาพ
ให้เร็วขึ้น 

 

- เตรียมความพร้อมรับคนต่างชาตเิข้าเรียน โดยก าหนด
กฎเกณฑ์ ระเบียบให้รัดกุม 
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2.3    การเผยแพร่ผลงาน 
   ปัญหาและอุปสรรค 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่มีวารสารงานวิจัย หรือวารสารวิชาการ

เหมือนกับมหาวิทยาลัย 
- ขาดการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ใน

รูปแบบต่าง ๆ  
แนวทางแก้ไข 
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรท าวารสารงานวิจัยของ สอศ.เอง 
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เช่น การจัด

นิทรรศการ การน าเสนอผลงาน 
 
แนวทางการพัฒนาในด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 

เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- ก าหนดตัวบ่งชี้ในการส่งเสริม ความรู้ความสามารถของครู
ใหส้ามารถท าวิจัยได้อยา่งมคีุณภาพ 

- ลดเวลาการปฏิบัติงานอื่นๆ ของคร ู
- ผลงานวิจัยควรถูกน าไปใช้ในวงกว้าง 
- ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยตอ่สาธารณชน 
- จัดอบรมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ด้านการวจิัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการท าวิจยัของนักศึกษาและอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
- ยกระดับคุณภาพการวิจัยการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น 
- ประกวดงานวจิัยด้านการเรียนการสอน ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา  
- รัฐบาลและสถานศึกษาควรจัดงบประมาณ สนับสนุนการ
วิจัย 

- สนับสนุนด้านการวิจัย เช่น ลดภาระงานสอนของครู จัด
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย / วิจัยในชั้นเรียน อย่าง
เพียงพอ และต่อเนื่อง  
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความส าคัญด้านการวิจัยแก่คร ู
- ให้ทุนหรือสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย 
- ผู้บริหารควรเห็นความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายให้
การสนับสนุนด้านการวิจัย 
- เน้นงานวิจยัที่สามารถน าไปใชง้านได้จริง 
- ติดตามประเมินผลการก าหนดนโยบายส่งเสริมการวจิัย 
และการด าเนินการวจิัยของสถานศึกษา 

 

3. ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
3.1    บทบาท พันธกิจการให้บริการ 

   ปัญหาและอุปสรรค 
- ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
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- ขาดการก าหนดนโยบาย หรือสิ่งที่อาชีวศึกษาจะบริการสังคมตามศักยภาพของ
อาชีวศึกษา 

- ขาดการเขียนพันธกิจที่ สอศ.ต้องมีต่อสังคมในด้านการให้บริการ 
แนวทางแก้ไข 

- สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ 
- สอศ.ต้องก าหนดนโยบายการบริการ 
- สอศ.ต้องเขียนพันธกิจที่ สอศ.ต้องให้บริการแก่สังคม ให้สถานศึกษาน าสู่การ

ปฏิบัติได้ 
3.2     ขอบเขต รูปแบบ วิธีการให้บริการที่ผ่านมา 

ปัญหาและอุปสรรค 
- วิธีการให้บริการแก่สังคมเป็นไปตามการสั่งการเฉพาะกิจของ สอศ.  
- ขาดวิธีการที่ถูกต้องทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ งบประมาณให้เป็น

ปัจจุบัน บางครั้งท างานแล้วได้รับเงินสนับสนุน 
- รูปแบบและวิธีการในการให้บริการวิชาการมีน้อยเกินไป 
แนวทางแก้ไข 
- ควรเพิ่มรูปแบบและช่องทางในการให้บริการวิชาการให้มากขึ้น 
- สอศ.ต้องก าหนดนโยบาย การให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อวิทยาลัยจะได้ปฏิบัติ

ได้ถูกต้อง 
- สอศ.ต้องสนับสนุนงบประมาณอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ที่จะให้สถานศึกษา

ให้บริการแก่สังคมได ้
3.3    ปัญหาการให้บริการวิชาการของอาชีวศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ศักยภาพของครูอาชีวศึกษาต่ ากว่าศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการทั้ง

อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
- ขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
- ขาดการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการให้บริการและวิชาชีพ 
แนวทางแก้ไข 
- สอศ.ต้องหาวิธีการได้มาของบุคลากรของ สอศ.ที่ ศักยภาพสูงกว่าสถาน

ประกอบการ หรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น 
- ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ชัดเจน 
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3.4    ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาการให้บริการวิชาการ 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ขาดการก าหนดนโยบาย 
- ขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเข้ามาใหม่และบุคลากรเดิมที่มีอยู่ 
- ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
แนวทางแก้ไข 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ มีการเชื่อมโยงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

กับกิจกรรมการเรียนการสอน  
- สอศ.ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
- สอศ.ต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพเข้าใจวิธีการให้บริกาวิชาการ 

 
แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 

เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการ ให้นักศึกษาทุกคน
ให้บริการวิชาการให้ตรงกับสาขาที่เรียน 

- การให้บริการด้านวิชาการที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่
ชุมชนและสังคม 

- ให้มีการถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
- จัดนิทรรศการแสดงผลงานครู นักเรียน  
- ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชมุชน และท้องถิ่น  
- เผยแพร่หนังสือ เอกสารใหม่ๆ ที่ทันสมัย  

 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1    ความร่วมมือระหว่างสถาบัน ด้านศิลปและวัฒนธรรม และการน าไปสู่อาเซียน 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ขาดงบประมาณสนับสนุน 
- สอศ.ไม่ได้ก าหนดกรอบนโยบายให้ชัดเจน 
- ขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี

ท้องถิ่น 
- ขาดการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในเขตพื้นที่ เช่น วัฒนธรรมจังหวัด 

แนวทางแก้ไข 
- สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับภาคี

เครือข่ายต่างประเทศ 
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- สอศ.ต้องก าหนดกรอบนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้ และสนับสนุน
งบประมาณ การกระจายอ านาจการบริหารและจัดการทั้ง  4 ด้าน ให้กับ
สถานศึกษา 

 
แนวทางการพัฒนาด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- สร้างความรู้ ความเขา้ใจด้านการท านุ บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรของสถาบัน 

- ด าเนินการดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ 
หลากหลายที่เป็นรูปธรรม 

- รณรงค์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น - การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่น 
- รณรงค์การแต่งกายของนักศึกษา  
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน  
- สร้างจิตส านึกดา้นความรับผิดชอบ  
- พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 
5. ด้านการบริหารทรัพย์สินและการเงิน 

5.1    กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการเงิน 
ปัญหาและอุปสรรค 

- ขาดการวางแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
- ไม่มีการวิเคราะห์ผลและการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
- กฎ ระเบียบ และข้อบังคับด้านการเงินมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อ และมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
แนวทางแก้ไข 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมศึกษากฎ ระเบียบ 

ทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง 
- หาวิธีการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
- หาวิธีการแก้ปัญหาการสรรจัดงบประมาณที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

5.2   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
- กระบวนการขอต้ังงบประมาณไม่มีหลักเกณฑ์วิธีการท่ีชัดเจน ยุ่งยาก และซับซ้อน 
แนวทางแก้ไข 
- ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการขอต้ังงบประมาณที่มีมาตรฐานตามหลักและวิธีการ 
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5.3    นโยบายทางการเงิน แผนการบริหารการเงิน 
ปัญหาและอุปสรรค 
- กระบวนการจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับนโยบาย สอศ. มากเกินไป ท าให้ขาด

ความคล่องตัว 
- สอศ. จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาล่าช้า ไม่ตรงตามแผนการใช้จ่ายเงิน  

แนวทางแก้ไข 
- จัดสรรงบประมาณให้ทันและเพียงพอ มีความเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 
- ต้องปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมาณ แผนการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม

วิธีการที่เหมาะสมกว่าปัจจุบัน 
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารทรัพย์สินและการเงิน 

เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้กบัสถาบัน เพื่อด าเนินการ
ด้านทรัพย์สิน ด้านอาคารและเครื่องมือ เครื่องจักร 

- ก าหนดระเบียบการเงินของสถาบนั เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทน การจ้างบุคลากรดา้นภาษาต่างประเทศ เป็น
ต้น 

- จัดท าระเบียบการเงินการคลังของสถาบันการอาชีวศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

- ควรมีการเพิ่มงบประมาณในการด าเนินการ 
- ควรเพิ่มเครื่องมือ เครื่องจักรให้ทันสมัย 
- ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินงบประมาณให้ชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

- จัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกป ี
- จัดสรรงบประมาณในการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ส่ือสาร และถ่ายทอดได้ 

 
6. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร 

6.1   กรอบ อัตราก าลังโครงสร้างทรัพยากรบุคคล 
ปัญหาและอุปสรรค 
- รัฐบาลไม่สนับสนุนกรอบอัตราก าลังโครงสร้างทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอกับ

ความต้องการของสถานศึกษา 
- อัตราก าลังครูอาชีวศึกษาไม่สอดคล้องกับสัดส่วนครูกับนักเรียนตามหลักสากล 

แนวทางแก้ไข 
- เสนอภาครัฐเมื่อต้องการสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 51:49 ต้องเพิ่ม

สัดส่วนครูด้วย 
- รัฐบาลควรจัดสรรอัตราก าลังให้เพียงพอกับความต้องการของสถานศึกษา 
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6.2    ความต้องการพัฒนาก าลังคน 
ปัญหาและอุปสรรค 
- วิธีการได้มาของครู ไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่วิทยาลัยต้องการ ครูไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาก าลังคน 
- ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
แนวทางแก้ไข 
- สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาก าลังคน 
- แก้ไขระเบียบการสรรหาบุคลากรให้มีทักษะชีวิตในการท างาน 
- มีการจัดท า MOU กับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพการพัฒนาครูช่างและให้ครูเข้ารับ

การฝึกอบรม 
6.3    กรอบอัตราก าลัง โครงสร้างทรัพยากร 

ปัญหาและอุปสรรค 
- รัฐบาลไม่สนับสนุนกรอบอัตราก าลัง โครงสร้างทรัพยากร ให้เพียงพอ ท าให้

สถานศึกษาใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาจ่ายค่าตอบแทนแก่ครู และเจ้าหน้าที่ 
- ปัจจุบันนโยบายของภาครัฐให้เพิ่มผู้เรียน แต่ไม่เพิ่มครู 
- ผู้ที่มาเป็นครูอาชีวศึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานปฏิบัติได้จริง 
แนวทางแก้ไข 
- ต้องปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง และโครงสร้างทรัพยากร 
- รัฐบาลควรจัดสรรอัตราก าลังให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา 

6.4    คุณภาพความพร้อม ทักษะด้านภาษา มาตรฐานความรู้ในวิชาชีพ 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่ได้รับการรับรองสมรรถนะแรงงานตามมาตรฐานวิชาชีพเหมือนกับสถาบัน

พัฒนาฝีมือแรงงานที่ออกใบรับรองส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
- ครูขาดทักษะด้านภาษา คุณภาพความพร้อมที่จะเป็นผู้สอน ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้

มาตรฐานความรู้ในวิชาชีพ 
แนวทางแก้ไข 
- ต้องแบ่งแท่งครูอาชีวะและเทคนิคศึกษา ออกมาโดยเฉพาะ 
- จัดต้ังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
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แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบุคลากร 
เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- การก าหนดต าแหน่ง 
- ผู้สอนมีภาระจ านวนมาก ควรลดภาระงานของผู้สอน 
- การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ/ วิชาชีพ 
ตรงตามสาขา 
- การฝึกประสบการณ์/ การศึกษาดูงาน 
- อบรมภาษาให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจัดท า
ใบรับรองการอบรม เพื่อรับรองวุฒิให้กับบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 
- พัฒนาแต่งตัง้บุคลากรประจ าใหก้ับสถาบันการ
อาชีวศกึษาทัง้ 19 แหง่ 
- ส่งเสริมให้ทุนการศึกษาให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อออกหลักสูตรที่เปิดสอน ยัง
มีบุคลากรจบ ป.โท ป.เอก น้อย 

- ควรมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรเฉพาะวิชาชีพ 
- เพิ่มอัตราผู้สอน 
- ควรน าครูฝึกในสถานประกอบการมาอบรมท าความเข้าใจ
ทุกอย่างในงานที่ครูฝึกต้องปฏิบตัิและดูแล 
- การสร้างเครือข่ายด้านบุคลากรกบัสถาบัน สถาน
ประกอบการ 
- ปรับปรุงระเบียบระบบการบริหารงานบุคคล โดยก าหนด
คุณสมบัติ ต าแหน่งและค่าตอบแทนให้ขัดเจนและเหมาะสม 
(กรอบการบริหารงานบุคลากร) 
- ส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ม ี
- วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
- การก าหนดกรอบคุณวุฒใิห้ชัดเจนในการบรรจุแต่งตั้ง ให้ได้
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาชว่ยในการพัฒนาการศกึษาต่อไป 
- ปรับทัศนคติเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในบริบทของการ
เป็นสถาบันการอาชีวศกึษากับสถานศึกษาระดับเทคนิค 
วิทยาลัย ให้เกิดการยอมรับทั้งจากภายในและภายนอก 

 
7. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1    ปัญหาการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรค 
- บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องเฉพาะกิจ 

เป็นการเพิ่มภาระงานและเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่าน้ัน 
- สอศ. ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาไม่สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
แนวทางแก้ไข 
- สอศ.ต้องหาวิธีการก าหนดแนวทางให้การประกันคุณภาพภายในมีความ

สอดคล้องกับ สมศ. 
- สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจ เป็นเรื่องที่สถานศึกษาต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ า 
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7.2    ความพร้อมและแนวทางในการพัฒนา 
ปัญหาและอุปสรรค 
- ขาดการก ากับและติดตาม การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
- สอศ. ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินภายในตามความรู้สึกของ สอศ. 
- ขาดการพัฒนากระบวนการ วิธีการกับการประเมินภายในท่ีชัดเจน 
แนวทางแก้ไข 
- สอศ. ต้องมีบุคลากรระดับมันสมองที่เข้าใจความต้องการและสิ่งที่ประเมินอาชีวะ

และเทคนิคศึกษาอย่างแท้จริง 
- ก ากับและติดตามการด าเนนิงานด้านการประกันอย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทางการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนนิการภายในปี 2558 เร่ืองที่ควรพัฒนาอย่างตอ่เนื่องภายในระยะเวลา 5 ป ี
- การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพที่
ใช้กับ ปวช., ปวส. หากมีการเปล่ียนแปลง  ควรมีการแจ้ง
ล่วงหน้าให้ทันก่อนใชใ้นแต่ละปีการศึกษา 

- การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพ 
ควรได้รับการพิจารณาร่วมกันจากหลายฝ่าย เช่น สถาน
ประกอบการ ชุมชน  

- สมศ. ควรมีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้กลาง เพื่อรองรับ
นักศึกษาทีจ่ะส าเร็จระดับปริญญาตรี ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

- สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ ควรก าหนดกฎเกณฑ์ สมรรถนะ
และออกข้อสอบมาตรฐาน เพื่อทดสอบ วัดผลและ
ประเมินผล ให้เป็นมาตรฐานเงินเดือนกัน 

 

- ควรปฏิรูปอาชีวศึกษาทั้งระบบ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 
รวมถึงการกระจายอ านาจอย่าแทจ้ริง 

- การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพ ควร
มีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยี ไม่ควรใช้เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชีเ้ดียวกับ
มหาวิทยาลัยทั่วไป 

- รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. 
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ด้วยการมีเงินเพิ่มในความรู้สาย
เทคโนโลยี นอกเหนือจากเงินเดือนปกติ เพื่อเป็นการจูงใจให้
คนเข้าเรียนต่อในสายอาชีพมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซยีน 

- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนือ่งในเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่เกี่ยวเนื่องกับประชาคมอาเซียน 
รวมถึงให้ครอบคลุมกับการเรียนการสอนทั้ง 3 ระดับ 

- ก่อนถึงการประเมินภายนอกรอบ 4 (2559 – 2563) ควรเริ่ม
วางกรอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพโดยมีสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดท าด้วย โดยมกีารน าแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับรูปแบบของอาเซียน 
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ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 
เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหาร

ระดับหัวหน้าแผนก / สาขาวิชา โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยการพัฒนา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เป็นการน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ประเภท

สถานศึกษา ภูมิภาคที่ต้ังสถานศึกษา ประสบการณ์ท างานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และบทบาทภาระหน้าที่ ดังนี้  

 
ตารางที ่4-1   แสดงค่าความถี่และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. ประเภทสถานศึกษา   

1.1 วิทยาลัยเทคนิค 486 59.6 
1.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา       177 21.7 
1.3 วิทยาลัยการอาชีพ 117 14.3 
1.4 ไม่ระบ ุ 36 4.4 

2. ภูมิภาคของสถานศึกษา    
2.1 ภาคกลาง 238 29.2 
2.2 ภาคใต ้ 109 13.4 
2.3 ภาคตะวันออก 67 8.2 
2.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 205 25.1 
2.5 ภาคเหนือ 145 17.8 
2.6 กรุงเทพมหานคร 44 5.4 
2.7 ไม่ระบ ุ 8 1.0 
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ตารางที่ 4-1   แสดงค่าความถี่และร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

3. ประสบการณ์ท างานในสังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 

  

3.1 น้อยกว่า 5 ปี 15 1.8 
3.2 ระหว่าง 5 – 10 ปี 103 12.6 
3.3 ระหว่าง 11 – 15 ปี 123 15.1 
3.4 ระหว่าง 16 – 20 ปี 204 25.0 
3.5 มากกว่า 20 ปี 363 44.5 
3.6 ไม่ระบ ุ 8 1.0 

4. ประสบการณ์ท างานในแตล่ะด้าน   
4.1 ด้านการจดัการเรียนการสอน 759 93.0 
4.2 ด้านการให้บริการวิชาการ 458 56.1 
4.3 ด้านการวิจัยและพฒันา 294 36.0 
4.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 152 18.6 
4.5 ด้านการบริหารงานบุคคล 209 25.6 
4.6 ด้านการประกันคุณภาพ 365 44.7 
4.7 ด้านการบริหารทรัพย์สินและการเงิน 110 13.5 

   
จากตารางที่ 4-1   ประเภทสถานศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัด พบว่า ส่วนมากเป็น

สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค คิดเป็นร้อยละ 59.6  รองลงมาเป็นสถานศึกษาประเภทวิทยาลัย
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ 14.3 ตามล าดับ และไม่ระบุประเภท
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 4.4 เมื่อพิจารณาสถานศึกษาจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า เป็นสถานศึกษา
ในภาคกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาเป็นสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉลี่ยงเหนือ, 
ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 25.1, 17.8, 13.4, 8.2 และ 
5.4 และไม่ระบุภูมิภาค คิดเป็นร้อยละ 1.0     

ด้านประสบการณ์ท างานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 20 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมามี
ประสบการณ์ท างาน ระหว่าง 16 – 20 ปี, ระหว่าง 11 – 15 ปี, ระหว่าง 5 – 10 ปี และน้อยกว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ  25.0, 15.1, 12.6 และ 1.8 ตามล าดับ และไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 1.0 ส่วนประสบการณ์
ท างานในแต่ละด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 93.0 เคยท างานด้านการ
จัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ ท างานด้านการให้บริหารวิชาการ, ด้านประกันคุณภาพการศึกษา, 
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ด้านการวิจัยและพัฒนา, ด้านบริหารงานบุคคล, ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการ
บริหารทรัพย์สินและการเงิน คิดเป็นร้อยละ 56.1, 44.7, 36.0, 25.6, 18.6 และ 13.5 ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา 
เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ของสถานศึกษาสังกัดสถานบันการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 
ตารางที่ 4-2   แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. มีการศกึษาและจดัท าระบบฐานข้อมูลสภาพการจ้างงานและความ
ต้องการศึกษาต่อของแรงงานตามสาขาวิชาจ าแนกตามภูมิภาค 

3.39 1.00 ปานกลาง 

2. มีการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบและระบบการจัดการเรยีนการ
สอนในระบบทวิภาคีทีเ่ป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน  

3.43 1.00 ปานกลาง 

3. มีการสร้างเครือข่าย/สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้
สามารถปฏิบัตงิานไดจ้ริงในระบบทวิภาคีได้ตามหลักสูตร 

3.84 0.95 มาก 

4. มีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ ปัจจัย
สนับสนุนอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 

3.47 1.00 ปานกลาง 

5. มีสัดส่วนอาจารย์ประจ าทีม่ีคณุวุฒิ ความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

3.55 1.10 มาก 

6. หลักสูตรรายวิชา/ชุดความรู้ตามฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดเนื้อหา/คู่มือ
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีมาตรฐานทางวิชาการและครอบคลุมหลักสูตรสาขาวิชา 

3.47 0.98 ปานกลาง 

7. อาจารย์ประจ ามีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ 

3.85 0.90 มาก 

8. มีการจดัท าระเบียบการส่งเสรมิงานวิจยัและพัฒนางานบรกิารวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการสู่คุณภาพในระดับมาตรฐานอุดมศึกษา 

3.43 0.94 ปานกลาง 

9. มีกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในระดบัอุดมศึกษา 

3.59 0.96 มาก 

10. มีการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบในดา้นต่าง ๆ ที่ครอบคลุ่มเพื่อการ
บริหารจัดการและการยกระดับมาตรฐานทางวชิาการ 

3.49 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.55 0.78 มาก 



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4-16 

จากตารางที่ 4-2    แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาสังกัดสถานบันการอาชีวศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา พบว่า โดยภาพรวมสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.55 เมื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในแต่ละข้อ พบว่า ข้อท่ีสถานศึกษามีการเตรียมความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก คือ มีอาจารย์ประจ าที่มีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ, มีการสร้างเครือข่าย/สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงในระบบทวิภาคีได้ตามหลักสูตร,  มีกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับอุดมศึกษา และมีสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.84, 3.85, 3.59 และ3.55 ตามล าดับ  

ส่วนข้อที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ มีการปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุ่มเพื่อการบริหารจัดการและการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ , มี
การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ ปัจจัยสนับสนุนอย่างมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานหลักสูตร, หลักสูตรรายวิชา/ชุดความรู้ตามฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดเนื้อหา/คู่มือการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย มีมาตรฐานทางวิชาการและครอบคลุมหลักสูตรสาขาวิชา  มีการวิจัย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน มี
การจัดท าระเบียบการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการ
สู่คุณภาพในระดับมาตรฐานอุดมศึกษา และมีการศึกษาและจัดท าระบบฐานข้อมูลสภาพการจ้างงาน
และความต้องการศึกษาต่อของแรงงานตามสาขาวิชาจ าแนกตามภูมิภาค โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49, 
3.47, 3.47, 3.43, 3.43 และ 3.39 ตามล าดับ  

 
แผนภูมิที่ 4-1  เปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 
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จากแผนภูมิที่ 4-1  แสดงการเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมจ าแนกตามประเภท
สถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทมีการเตรียมความพร้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษามีการเตรียมความพร้อมมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.66 
รองลงมา คือ วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.53 และ 3.52 ตามล าดับ  

 

 
แผนภูมิที่ 4-2  เปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาจ าแนกตามภูมิภาค 

จากแผนภูมิที่  4-2  แสดงการเปรียบเทียบระดับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
จ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก คือ สถานศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 และสถานศึกษาในภาคกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.53 ส่วนสถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ สถานศึกษาในภาคใต้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.45 รองลงมา คือ สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  สถานศึกษาในภาคเหนือ และ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.44, 3.43 และ 3.76 ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 4-3   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

การเตรียมความพร้อม 

จากแผนภูมิที่ 4-3   แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา พบว่า ข้อ
ที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย คือ I3 มีการสร้างเครือข่าย/สร้าง
ความร่วมมือกับสถานประกอบการให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงในระบบทวิภาคีได้ตามหลักสูตร   I7 มี
อาจารย์ประจ ามีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ 
และ I9 มีกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกใน
ระดับอุดมศึกษา  และรายการที่มีการเตรียมความพร้อมเท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งมีการเตรียมความ
พร้อมอยู่ในระดับมาก คือ I5 มีสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส่วนรายการที่มีการเตรียมความพร้อม
ต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ I1 มีการศึกษาและจัดท า
ระบบฐานข้อมูลสภาพการจ้างงานและความต้องการศึกษาต่อของแรงงานตามสาขาวิชาจ าแนกตาม
ภูมิภาค  I2 มีการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน  I4 มีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ ปัจจัย
สนับสนุนอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานหลักสูตร  I6 หลักสูตรรายวิชา/ชุดความรู้ตามฐานสมรรถนะ 
มีรายละเอียดเนื้อหา/คู่มือการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีมาตรฐานทางวิชาการและครอบคลุมหลักสูตร
สาขาวิชา  I8 มีการจัดท าระเบียบการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพทางวิชาการสู่คุณภาพในระดับมาตรฐานอุดมศึกษา และ I10 มีการปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุ่มเพื่อการบริหารจัดการและการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสถาบัน

การอาชีวศึกษา โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการให้บริการวิชาการ ด้านการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้าน
การบริหารทรัพย์สินและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้  

 
ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 

ตารางที ่4-3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้าน
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. ให้มีครูผู้ชว่ยสอนจากสถานประกอบการในทุกกลุ่มสาขาวิชา 3.79 1.00 มาก 
2. สัดส่วนเนื้อหาหลักสูตรและกจิกรรมการเรียนรูเ้น้นประสบการณ์วิชาชีพ

จริงมากกว่าร้อยละ 50  
3.98 0.83 มาก 

3. เป็นหลักสูตรในระบบทวิภาคทีุกสาขาวิชา 3.51 1.11 มาก 
4. กิจกรรมการเรยีนรู้เน้นกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การ

แก้ปัญหา 
3.91 0.87 มาก 

5. ใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 3.99 0.85 มาก 
6. การประเมินผลเน้นวัดทักษะการปฏิบัติงานสะท้อนความรู้ความสามารถ

จริงในการท างาน 
4.05 0.80 มาก 

7. สถานประกอบการมีส่วนร่วมตั้งแตก่ารพัฒนาหลักสูตร การจดักิจกรรม 
การเรียนการสอน การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ 

3.95 0.92 มาก 

8. ส่งเสริมให้มกีารวิจัยในชั้นเรียน การแลกเปล่ียนและพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรยีนการสอนร่วมกนัของครูผู้สอน 

4.01 0.85 มาก 

9. หลักสูตรการศึกษาจัดท าเป็นกลุ่ม/ชุดความรู้ทักษะหรือสมรรถนะท่ี
จ าเป็นในการประกอบอาชีพจรงิ 

3.96 0.85 มาก 

รวม 3.90 0.73 มาก 

 
จากตารางที่ 4-3   ผลการประเมินแนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน

ของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90  เมื่อ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ  การ
ประเมินผลเน้นวัดทักษะการปฏิบัติงานสะท้อนความรู้ความสามารถจริงในการท างาน  ส่งเสริมให้มี
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การวิจัยในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันของครูผู้สอน  
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน  สัดส่วนเนื้อหาหลักสูตรและ
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นประสบการณ์วิชาชีพจริงมากกว่าร้อยละ 50  หลักสูตรการศึกษาจัดท าเป็นกลุ่ม/
ชุดความรู้ทักษะหรือสมรรถนะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพจริง  สถานประกอบการมีส่วนร่วมต้ังแต่
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ   กิจกรรมการ
เรียนรู้ เน้นกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา   ให้มีครูผู้ช่วยสอนจากสถาน
ประกอบการในทุกกลุ่มสาขาวิชา  และเป็นหลักสูตรในระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.05, 4.01, 3.99, 3.98, 3.96, 3.95, 3.91, 3.79 และ 3.51 ตามล าดับ  

 

 
แผนภูมิที่ 4-4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน

จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 
 

จากแผนภูมิที่ 4-4   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
จัดการเรียนการสอนจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทมีคะแนนผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ มีค่าคะแนนผลการ
ประเมินสูงท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  รองลงมา คือ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
วิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.93 และ 3.85 ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 4-5  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน

จ าแนกตามภูมิภาค 

จากแผนภูมิที่ 4-5   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
จัดการเรียนการสอนจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาทุกภูมิภาคมีผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนผลการประเมินสูงท่ีสุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ สถานศึกษาภาคใต้  สถานศึกษาภาคเหนือ  สถานศึกษาภาคกลาง  
สถานศึกษาภาคตะวันออก และสถานศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91, 3.86, 3.84, 
3.79 และ 3.66 ตามล าดับ   

 

 
แผนภูมิที่ 4-6  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  

แนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน 
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จากแผนภูมิที่ 4-6   แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนอยู่
ในระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย คือ I2 สัดส่วนเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ประสบการณ์วิชาชีพจริงมากกว่าร้อยละ 50, I4 กิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการวางแผน การคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา  I5 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน  I6 การ
ประเมินผลเน้นวัดทักษะการปฏิบัติงานสะท้อนความรู้ความสามารถจริงในการท างาน  I7 สถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมต้ังแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การเสริมสร้าง
ทักษะวิชาชีพ  I8 ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกันของครูผู้สอน และ I9 หลักสูตรการศึกษาจัดท าเป็นกลุ่ม/ชุดความรู้ทักษะหรือสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพจริง ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย คือ I1 ให้มีครูผู้ช่วย
สอนจากสถานประกอบการในทุกกลุ่มสาขาวิชา และ I3 เป็นหลักสูตรในระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา 

 
ด้านท่ี 2 การให้บรกิารวิชาการ 

ตารางที ่4-4 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการวิชาการของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. ควรมีหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าที่ให้บริการวิชาการโดยตรง 4.26 0.79 มาก 
2. ปรับสัดส่วนภาระงานสอน การให้บริการวชิาการ และงานวจิัยและพัฒนา

ให้มีความเหมาะสม  
4.19 0.83 มาก 

3. งานบริการวิชาการมุง่เน้นความสามารถเล้ียงตวัเองได้ 4.01 0.83 มาก 
4. ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัว 4.15 0.81 มาก 
5. มีการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และการ

ให้บริการวิชาการไปดว้ยกัน 
4.10 0.78 มาก 

6. ให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีส่วนร่วมบทบาทการให้บรกิารวิชาการ
ตามสาขาอาชีพโดยสถานศกึษาท าหน้าที่บริหารจดัการ 

4.04 0.84 มาก 

รวม 4.12 0.67 มาก 

 
จากตารางที่ 4-4   แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการด้านการให้บริการวิชาการของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ คือ  ควรมีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการวิชาการโดยตรง  ปรับสัดส่วนภาระ
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งานสอน การให้บริการวิชาการ และงานวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสม  ปรับปรุงระเบียบการ
ให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัว มีการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนการสอน 
และการให้บริการวิชาการไปด้วยกัน  ให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีส่วนร่วมบทบาทการให้บริการ
วิชาการตามสาขาอาชีพโดยสถานศึกษาท าหน้าที่บริหารจัดการ และ งานบริการวิชาการมุ่งเน้น
ความสามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26, 4.19, 4.15, 4.10, 4.04 และ 4.01 
ตามล าดับ  

 
แผนภูมิที่ 4-7  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการจ าแนก

ตามประเภทสถานศึกษา 

จากแผนภูมิที่ 4-7    แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการวิชาการจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทมีคะแนนผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ มีค่าคะแนนผลการ
ประเมินสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 รองลงมา คือ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
วิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 และ 4.08 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4-8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการจ าแนก

ตามภูมิภาค 
 

จากแผนภูมิที่ 4-8   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
ให้บริการวิชาการจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาทุกภูมิภาคมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ สถานศึกษาภาคใต้  สถานศึกษาภาคกลาง  สถานศึกษาภาคเหนือ  
สถานศึกษากรุงเทพมหานคร และ สถานศึกษาภาคตะวันออก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15 , 4.09, 
4.06, 4.01 และ 3.96 ตามล าดับ   

 
แผนภูมิที่ 4-9 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  

แนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการ 

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

I1 I2 I3 I4 I5 I6
การให้บริการวิชาการ 
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จากแผนภูมิที่ 4-9  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับ
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการให้บริการวิชาการ พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย คือ I1 ควรมีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการวิชาการ
โดยตรง, I2 ปรับสัดส่วนภาระงานสอน การให้บริการวิชาการ และงานวิจัยและพัฒนาให้มีความ
เหมาะสม และ I4 ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัว ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนต่ า
กว่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I3 งานบริการวิชาการมุ่งเน้นความสามารถเลี้ยงตัวเองได้  I5 มีการบูรณาการ
งานวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการไปด้วยกัน และ I6 ให้นักศึกษา
ที่จบการศึกษาแล้วมีส่วนร่วมบทบาทการให้บริการวิชาการตามสาขาอาชีพโดยสถานศึกษาท าหน้าที่
บริหารจัดการ 

 
ด้านท่ี 3  การวิจัย / พัฒนานวัตกรรม 

ตารางที ่4-5  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้าน
การวิจัย / พัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. สอศ. ควรมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย/นวัตกรรมโดยสนับสนุน
งบประมาณ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  

4.32 0.83 มาก 

2. ก าหนดให้ประเมินบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผู้บริหาร 

4.19 0.87 มาก 

3. จัดตัง้กองทุนส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาของอาชวีศกึษา 4.15 0.89 มาก 
4. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจยัใหม้ี

ความคล้องตัวและเอื้อต่อการสร้างผลงานของอาจารย์ 
4.17 0.88 มาก 

5. จัดการความรู้การพัฒนาขีดความสามารถดา้นการวิจยัและพัฒนาของ
อาจารย์อาชีวศึกษา 

4.21 0.85 มาก 

6. ส่งเสริมความเข้มแข็งการวจิัยในชั้นเรยีนของอาจารย์อยา่งต่อเนื่องและ
ถือเป็นบทบาทดา้นหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน 

4.17 0.83 มาก 

7. สร้างความรว่มมือให้มกีารวิจยัและพัฒนารว่มกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ 

4.15 0.89 มาก 

8. ให้มีการต่อยอดโครงงานของนักศึกษาไปสู่การเป็นผลงานวจิัย 4.19 0.86 มาก 
9. การพัฒนาวารสารวชิาการอาชีวศกึษาเป็นวารสารวิชาการระดบัภูมิ

อาเซยีน 
4.04 0.91 มาก 

10. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคบัให้เอื้อต่อการท าวิจยัและพัฒนา 4.13 0.89 มาก 
รวม 4.17 0.75 มาก 
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จากตารางที่ 4-5  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการด้านการวิจัย / พัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละข้อ พบว่า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ สอศ. ควรมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย/นวัตกรรมโดยสนับสนุน
งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  จัดการความรู้การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนาของอาจารย์อาชีวศึกษา ก าหนดให้ประเมินบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผู้บริหาร  ให้มีการต่อยอดโครงงานของนักศึกษาไปสู่การเป็นผลงานวิจัย ปรับปรุง
กฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยให้มีความคล้องตัวและเอ้ือต่อการสร้าง
ผลงานของอาจารย์  ส่งเสริมความเข้มแข็งการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์อย่างต่อเนื่องและถือเป็น
บทบาทด้านหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน  จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของอาชีวศึกษา  สร้าง
ความร่วมมือให้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ   ปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการท าวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาวารสารวิชาการอาชีวศึกษาเป็น
วารสารวิชาการระดับภูมิอาเซียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32, 4.21, 4.19, 4.19, 4.17, 4.17, 4.15, 
4.15, 4.13 และ 4.04 ตามล าดับ  

 
แผนภูมิที่ 4-10  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย / พัฒนานวัตกรรม

จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 
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จากแผนภูมิที่ 4-10   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการ
ด้านการวิจัย / พัฒนานวัตกรรมจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา  พบว่า สถานศึกษาทุก
ประเภทมีคะแนนผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาประเภท
วิทยาลัยการอาชีพ มีค่าคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 รองลงมา คือ 
สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18 และ 
4.14 ตามล าดับ 

 

 
แผนภูมิที่ 4-11  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย / พัฒนานวัตกรรม

จ าแนกตามภูมิภาค 
 
จากแผนภูมิที่ 4-11   แสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย 

/ พัฒนานวัตกรรมจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาทุกภูมิภาคมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.26 รองลงมา คือ สถานศึกษาภาคใต้  สถานศึกษาภาคเหนือ  สถานศึกษาภาคกลาง  
สถานศึกษาภาคตะวันออก และสถานศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17, 4.16, 4.15, 
4.10 และ 3.98 ตามล าดับ   
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แผนภูมิที่ 4-12  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

แนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย / พัฒนานวัตกรรม 
 

แผนภูมิที่ 4-12   แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย / พัฒนานวัตกรรม พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนอยู่
ในระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I1 สอศ. ควรมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย/
นวัตกรรมโดยสนับสนุนงบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  I2 ก าหนดให้ประเมินบทบาทการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้บริหาร และ I5 จัดการความรู้การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของอาจารย์อาชีวศึกษา และข้อที่มีคะแนนเท่ากับคะแนนเฉลี่ย
รวม คือ I4 ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยให้มีความคล้องตัว
และเอ้ือต่อการสร้างผลงานของอาจารย์ และ I6 ส่งเสริมความเข้มแข็งการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
อย่างต่อเนื่องและถือเป็นบทบาทด้านหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน  ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
รวม คือ I3 จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของอาชีวศึกษา  I7 สร้างความร่วมมือให้มีการ
วิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ   I9 การพัฒนาวารสารวิชาการ
อาชีวศึกษาเป็นวารสารวิชาการระดับภูมิอาเซียน และ I10 ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการ
ท าวิจัยและพัฒนา 
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การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ด้านท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตารางที ่4-6 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนากรรมของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. ให้มีการบูรณาการกจิกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเรียน
การสอน และภูมิปัญญาชมุชนท้องถิ่นไปด้วยกัน 

4.11 0.82 มาก 

2. สร้างความเข้มแข็งและยัง้ยืนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม  4.11 0.84 มาก 
3. การส่งเสริมบทบาทปราชญ์ชมุชน เขา้มามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและ

ปลูกฝั่งค่านิยมการรักถิ่นฐาน 
4.11 0.84 มาก 

4. สนับสนุนให้มีการวจิัยและพฒันาสร้างความเข้มแขง็ศิลปวฒันธรรมของ
ชาติ ชมุชนและท้องถิ่น 

4.06 0.86 มาก 

5. เสริมสร้างความเขม้แข็งวงจรเศรษฐกิจพอเพยีงในสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใหเ้กิดเป็นวถิีวัฒนธรรม 

4.11 0.84 มาก 

6. ให้มีกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

4.06 0.91 มาก 

รวม 4.09 0.75 มาก 

 
จากตารางที่ 4-6   แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนากรรมของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09  เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละข้อ พบว่า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ให้มีการบูรณาการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการ
เรียนการสอน และภูมปัญญาชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกัน  สร้างความเข้มแข็งและยั้งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรม  การส่งเสริมบทบาทปราชญ์ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและปลูกฝั่ง
ค่านิยมการรักถิ่นฐาน  เสริมสร้างความเข้มแข็งวงจรเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดเป็นวิถีวัฒนธรรม  สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ ชุมชนและท้องถิ่น และให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11, 4.11, 4.11, 4.11, 4.11, 4.06 และ 4.06 
ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 4-13  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

จ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 

จากแผนภูมิที่ 4-13  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทมีคะแนนผล
การประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ มีค่าคะแนนผล
การประเมินสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา และ
วิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 และ 4.05 ตามล าดับ 

 

 
แผนภูมิที่ 4-14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

จ าแนกตามภูมิภาค 
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เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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จากแผนภูมิที่ 4-14  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาทุกภูมิภาคมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ สถานศึกษาภาคใต้  สถานศึกษาภาคกลาง  สถานศึกษาภาคตะวันออก  
สถานศึกษาภาคเหนือ  และสถานศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.15, 4.07, 4.04, 
4.04 และ 3.87 ตามล าดับ   

 

 
แผนภูมิที่ 4-15  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

แนวทางการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จากแผนภูมิที่ 4-15  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อ
กับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  พบว่า ข้อที่มีค่า
คะแนนอยู่ในระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I1 ให้มีการบูรณาการกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเรียนการสอน และภูมปัญญาชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกัน  I2 สร้างความเข้มแข็ง
และยั้งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม  I3 การส่งเสริมบทบาทปราชญ์ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
การจัดการศึกษาและปลูกฝั่งค่านิยมการรักถิ่นฐาน และ I5 เสริมสร้างความเข้มแข็งวงจรเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นวิถีวัฒนธรรม ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยรวม คือ I4 สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งศิลปวัฒนธรรมของชาติ ชุมชน
และท้องถิ่น และ I6 ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน 
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เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ด้านท่ี 5  การบริหารทรัพย์สินและการเงิน 
ตารางที ่4-7  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้าน

การบริหารทรัพย์สินและการเงินของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงินและทรัพย์สินให้มคีวาม
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเอื้อต่อการใชง้าน  

4.23 0.87 มาก 

2. การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ อยา่งทัว่ถึง 
เพียงพอ โดยค านงึถึงการจัดการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  

4.22 0.89 มาก 

3. กระจายอ านาจการจดัซื้อจดัหาเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสาร ต าราเรียน ให้
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 

4.26 0.87 มาก 

4. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสอศ.และสถานศกึษา 

4.23 0.83 มาก 

5. การก าหนดงบประมาณขั้นต่ าในการจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมคีณุภาพ 

4.21 0.89 มาก 

รวม 4.23 0.79 มาก 

 
จากตารางที่ 4-7    แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการด้านการบริหารทรัพย์สินและการเงินของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละข้อ พบว่า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ กระจายอ านาจการจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสาร ต ารา
เรียน ให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ, ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงินและทรัพย์สินให้มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเอ้ือต่อการใช้งาน, การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของสอศ.และสถานศึกษา, การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร 
งบประมาณอย่างทั่วถึง เพียงพอ โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และการก าหนด
งบประมาณขั้นต่ าในการจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ โดย
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.26, 4.23, 4.23,  4.22 และ 4.21 ตามล าดับ  



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4-33 

 
แผนภูมิที่ 4-16   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการบริการการเงินและ

ทรัพย์สินจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 

จากแผนภูมิที่ 4-16    แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
บริการการเงินและทรัพย์สินจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทมีคะแนน
ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีค่าคะแนน
ผลการประเมินสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ และ
วิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.24 และ 4.21 ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 4-17  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการบริการการเงินและ

ทรัพย์สินจ าแนกตามภูมิภาค 



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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จากแผนภูมิที่ 4-17    แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
บริการการเงินและทรัพย์สินจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาทุกภูมิภาคมีผลการประเมินโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.35 รองลงมา คือ สถานศึกษาภาคใต้  สถานศึกษาภาคกลาง  สถานศึกษาภาค
ตะวันออก  สถานศึกษาภาคเหนือ  และสถานศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.27, 
4.18, 4.18, 417 และ 4.09 ตามล าดับ 
 

 
แผนภูมิที่ 4-18   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ย  

รวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน 
 
จากแผนภูมิที่ 4-18   แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อ

กับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนอยู่
ในระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I3 กระจายอ านาจการจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ 
เอกสาร ต าราเรียน ให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ และข้อที่มีค่าคะแนนเท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
คือ I1 ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงินและทรัพย์สินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเอ้ือต่อการใช้งาน และ I4 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสอศ.และสถานศึกษา ส่วนมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I2 การพัฒนากฎเกณฑ์
การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ อย่างทั่วถึง เพียงพอ โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
และ I5 การก าหนดงบประมาณขั้นต่ าในการจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
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ด้านที่ 6  การบริหารงานบุคคล 
ตารางที ่4-8  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้าน

การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. มีการจดัท าแผนการก าหนดอตัราก าลังและการพัฒนาคนทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

4.10 0.90 มาก 

2. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลงานทางวชิาการของ
บุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 

4.09 0.90 มาก 

3. ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการ
เพื่อเขา้สู่มาตรฐานวิชาชีพ 

4.14 0.86 มาก 

4. พัฒนากรอบต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพบคุลากรทางการศกึษาทุกระดับ
โดยเทียบเคียงมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา 

4.07 0.91 มาก 

5. การประเมินเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการเน้นสัดส่วนความส าคัญทักษะทาง
วิชาชีพและความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

4.11 0.89 มาก 

6. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับประชาคมอาเซียนใหก้ับ
บุคลากรของสถานศกึษา 

4.06 0.88 มาก 

7. พัฒนาทักษะการส่ือสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวถิีอาเซยีนของบุคลากรทางการศึกษา 

4.13 0.90 มาก 

8. ส่งเสริมให้มกีิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมระหวา่งกันของ
บุคลากรทางการศึกษาไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซยีน 

4.02 0.97 มาก 

รวม 4.09 0.80 มาก 

 
จากตารางที่ 4-8  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ คือ ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการเพื่อเข้า
สู่มาตรฐานวิชาชีพ, พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิถีอาเซียนของบุคลากรทางการศึกษา  การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเน้นสัดส่วนความส าคัญ
ทักษะทางวิชาชีพและความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการจัดท าแผนการก าหนด
อัตราก าลังและการพัฒนาคนท้ังระยะสั้นและระยะยาว  ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผล
งานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับต าแหน่ง   พัฒนากรอบต าแหน่ง มาตรฐาน
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วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับโดยเทียบเคียงมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา  ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรของสถานศึกษา และส่งเสริมให้มี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกันของบุคลากรทางการศึกษาไทยและประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14, 4.13, 4.11, 4.10, 4.09, 4.07, 4.06 และ 4.02 
ตามล าดับ  
 

 
แผนภูมิที่ 4-19   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลจ าแนก

ตามประเภทสถานศึกษา 
 
จากแผนภูมิที่ 4-19   แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ

บริหารงานบุคคลจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทมีคะแนนผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีค่าคะแนนผลการ
ประเมินสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ และ
วิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 และ 4.03 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 4-20  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคลจ าแนก

ตามภูมิภาค 

จากแผนภูมิที่ 4-20    แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคลจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาทุกภูมิภาคมีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.22 รองลงมา คือ สถานศึกษาภาคใต้  สถานศึกษาภาคกลาง  สถานศึกษาภาคเหนือ  
สถานศึกษากรุงเทพมหานคร  และ สถานศึกษาภาคตะวันออก  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.18, 4.05, 
4.02, 4.00 และ 3.88 ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 4-21  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

แนวทางการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
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จากแผนภูมิที่ 4-21  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อ
กับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนอยู่
ในระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I1 มีการจัดท าแผนการก าหนดอัตราก าลังและการพัฒนา
คนทั้งระยะสั้นและระยะยาว, I3 ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ  I5 การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเน้นสัดส่วนความส าคัญ
ทักษะทางวิชาชีพและความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และ I7 พัฒนาทักษะการสื่อสาร
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีอาเซียนของบุคลากรทางการศึกษา และข้อ
ที่มีค่าคะแนนเท่ากับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I2 ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับต าแหน่ง  ส่วนมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
คือ I4 พัฒนากรอบต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับโดยเทียบเคียง
มาตรฐานในระดับอุดมศึกษา, I6 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ให้กับบุคลากรของสถานศึกษา และ I8 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่าง
กันของบุคลากรทางการศึกษาไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 
ตารางที ่4-9 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตวับง่ชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา 

4.01 0.84 มาก 

2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตวับง่ชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกระดับอาชีวศกึษา/ ระดับอุดมศกึษา 

3.98 0.86 มาก 

3. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ให้สอดคล้องกับพันธกจิ ปรัชญา ปณิธาน 
และวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา 

4.07 0.83 มาก 

4. มีการก าหนดหนว่ยงานรับผิดชอบ และหรือมีคณะกรรมการประกนั
คุณภาพในโครงสร้างการบริหารงานของสถานศกึษา 

4.09 0.85 มาก 

5. มีการก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ และการติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษาเกิดคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

4.09 0.86 มาก 

6. มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนในการด าเนินงาน และ
พัฒนางานตามองค์ประกอบคณุภาพ 

3.96 0.91 มาก 
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ตารางที่ 4-9 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 

รายการ  ̅ s.d. ระดับ 

7. มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ โดย
การมีส่วนร่วมจากผูเ้กี่ยวข้องทกุภาคส่วน 

4.02 0.85 มาก 

8. มีผู้ประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกสถานศึกษาร่วมประเมิน
คุณภาพการศึกษาดว้ย 

4.13 0.83 มาก 

9.  มีการรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาต่อสาธารณชน 4.05 0.88 มาก 
10.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการพัฒนาการบริหาร

สถานศึกษา  
4.08 0.91 มาก 

รวม 4.05 0.73 มาก 

 
จากตารางที่ 4-9  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและระดับการประเมินเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร

จัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาในแต่ละข้อ พบว่า มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มีผู้ประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาร่วม
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย, มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และหรือมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพในโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา, มีการก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษาเกิดคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง, มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา, มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา, มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน, มีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน, ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
อาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา, ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกระดับอาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา และมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร
สนับสนุนในการด าเนินงาน และพัฒนางานตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13, 
4.09, 4.09,  4.08, 4.07, 4.05, 4.02, 4.01, 3.98 และ 3.96 ตามล าดับ  
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แผนภูมิที่ 4-22   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา 
 

จากแผนภูมิที่ 4-22  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาจ าแนกตามประเภทสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาทุกประเภทมีคะแนนผลการ
ประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา มีค่าคะแนนผลการ
ประเมินสูงที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.19 รองลงมา คือ สถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ และ
วิทยาลัยเทคนิค มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 และ 3.97 ตามล าดับ 

 

 
แผนภูมิที่ 4-23   เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาจ าแนกตามภูมิภาค 
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จากแผนภูมิที่ 4-23  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแนวทางการบริหารจัดการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามภูมิภาค พบว่า สถานศึกษาทุกภูมิภาคมีผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนผลการประเมินสูงที่สุด  มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.17 รองลงมา คือ สถานศึกษาภาคใต้, สถานศึกษาภาคกลาง, สถานศึกษาภาคเหนือ, 
สถานศึกษากรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาภาคตะวันออก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16, 4.04, 3.97, 
3.83 และ 3.80 ตามล าดับ 
 

 
แผนภูมิที่ 4-24   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับค่าคะแนนเฉลี่ยรวม

แนวทางการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
จากแผนภูมิที่ 4-24 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อกับ

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมแนวทางการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า ข้อที่มีค่า
คะแนนอยู่ในระดับมากและสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ  I3 มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ให้
สอดคล้องกับพันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา, I4 มีการก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ และหรือมีคณะกรรมการประกันคุณภาพในโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา , I5 มี
การก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษาเกิดคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง, I8 มีผู้ประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกสถานศึกษาร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย และ I10 มีการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา และข้อที่มีคะแนนเท่ากับคะแนนเฉลี่ยรวม คือ I9 
มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ส่วนข้อที่มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
รวม คือ I1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10

การประกันคุณภาพการศึกษา 



การศึกษาแนวทางการบรหิารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

4-42 

อาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา, I2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกระดับอาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา และ I7 มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยการพัฒนา 

เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ประเมินเห็นว่ามีความส าคัญหรือมี
อิทธิพลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา โดยแบ่งการ
ประเมินปัจจัยออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านงบประมาณต่อหัว ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้าน
คุณภาพครู อาจารย์ ผู้สอน ด้านบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ด้าน
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านนโยบาย 
ทิศทาง และการบริหารการศึกษา และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา ดังนี้  

 
ตารางที ่4-10   แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและอันดับการประเมินเกี่ยวกับอันดับความส าคัญปัจจัยการ

พัฒนาการจัดการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา 
รายการปัจจัยการจัดการศึกษา  ̅ s.d. อันดับ ระดับ 

งบประมาณต่อตวั 3.42 1.34  ปานกลาง 
หลักสูตรการศึกษา 3.72 1.25  มาก 
คุณภาพครูอาจารย ์ 4.23 .98  มาก 
การมีส่วนร่วมเอกชน 3.11 1.16  ปานกลาง 
มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพ 3.02 1.16  ปานกลาง 
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3.57 1.20  มาก 
นโยบาย ทิศทางการศึกษา 3.31 1.31  ปานกลาง 
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา 3.26 1.25  ปานกลาง 

รวม 3.45 0.87   

 
จากตารางที่  4-10  แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและผลการประเมินเกี่ยวกับการจัดอันดับ

ความส าคัญปัจจัยการพัฒนาการจัดการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษา  พบว่า อันดับความส าคัญของ
ปัจจัยการจัดการศึกษา อันดับ 1 คือ ด้านคุณภาพ ครู อาจารย์ ผู้สอน รองลงมา คือ ด้านหลักสูตร, 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน, ด้านงบประมาณต่อหัว, ด้านนโยบาย ทิศทาง และการบริหาร
การศึกษา, ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา, ด้านบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
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ชุมชน ท้องถิ่น และด้านมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในอันดับที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 
และ 8 ตามล าดับ   

 

 
แผนภูมิที่ 4-25   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนแต่ละด้านกับค่าคะแนนเฉลี่ยของปัจจัย

การจัดการศึกษา 
 
จากแผนภูมิที่ 4-25  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน

กับค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของปัจจัยการจัดการศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าคะแนนอยู่ในระดับมากและสูงกว่า
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ ด้านที่ 2 หลักสูตรการศึกษา, ด้านที่ 3 คุณภาพ ครู อาจารย์ ผู้สอน และด้านที่ 
6 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยรวม คือ ด้านที่ 1 
งบประมาณต่อหัว, ด้านที่ 4 บทบาท และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น, ด้านที่ 5 
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา, ด้านที่ 7 นโยบาย ทิศทางและการบริหารการศึกษา 
และด้านที่ 8 ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเชียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการและการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา
ของสถาบันการอาชีวศึกษาของไทย เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ
กรณีศึกษา ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย และเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา จึงน าเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 สภาพการด าเนินการและการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาของสถาบันการ
อาชีวศึกษาของไทย 
 ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของประเทศกรณีศึกษา 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา 
 แต่ละตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตอนท่ี 1 สภาพการด าเนินการและการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาของ

สถาบันการอาชีวศึกษาของไทย 
 
 การอาชีวศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มี
การจัดการศึกษานา 3 รูปแบบคือ 1) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก านหดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  2) การศึกษา
นอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธี
การศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและ
หลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
และ 3) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดการ
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หลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
การศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
 ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษา ฝึกอบรม และ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยด าเนินการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดในด้านการจัดการวิชาการ การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกัน การ
จัดการศึกษาโดยการะดมทรัพยากร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนโดยรวม เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้และการให้บริการวิชาชีพ
แก่ชุมชนท้องถิ่น การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการจัด
การศึกษาเชิงธุรกิจ และรับจ้างผลิตเพื่อจ าหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ในการบริหาร
สถานศึกษา  
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถ
รวมกันเป็นสถาบันได้ การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาให้กระท า
ได้โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และค านึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ช านาญการปฏิบัติ การสอน การวิจัย 
การถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม เมื่อจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาแล้ว จะสามารถ
จัดการอาชีวศึกษาได้จนถึงระดับปริญญาตรีที่เรียกว่าระบบ 3-2-2 คือ ปวช.- ปวส. –ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) 

การขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ต้องการให้มีการกระจายอ านาจทางวิชาการสู่สถานศึกษา
และสถาบันการอาชีวศึษา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาส
ให้สถาบันการอาชีวศึกษาในแต่ะแห่งสามารถพัฒนาหลักสูตรได้เอง โดยยึดกรอบคุณวุฒิวการศึกษา
วิชาชีพตามสาขาวิชาในการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา ในรูปแบบอาศัยแรงขับจากผู้ใช้ หลักสูตร
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ที่จะพัฒนาจะต้องเป็นหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ  “competency based curriculum” ซึ่งน า
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานอาชีพ มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะมาเป็น
ปัจจัยในการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวศึกษา เพื่อท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพที่ตรงกับ
สมรรถนะอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

ในปี 2555  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และหน่วยศึกษานิเทศก์ ได้จัดท า
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพแล้ว ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 8 ประเภทวิชา มีสาขาย่อย
รวมทั้งหมด 28 สาขาวิช า ได้แก่  1) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า เทคโนโลยีเคร่ืองกล เทคดโนโลยแม่พิมพ์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ 
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีการก่อสร้าง และเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องเรือน 2) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การจัดการส านักงาน และการจัดการโลจิสติกส์ 4) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย
สาขาวิชาการท่องเที่ยว และการโรงแรม 5) ประเภทวิชาศิลปกรรม ประกอบด้วยสาขาวิชาศิลปกรรม 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่างทองหลวง คอมพิวเตอร์กราฟิก และออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ 6) 
ประเภทวิชาคหกรรม ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ การออกแบบแฟชั่น และ
การจัดการงานคหกรรม 7) ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืฃ 
และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และ 8) ประเภทวิชาประมง ประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ า 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือ สายปฏิบัติการ พ.ศ.2556 ของสถาบันการอาชีวศึกษา 9 สถาบัน จัดโดยสถานศึกษา 43 แห่ง ใน 
16 สาขาวิชา โดยมีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

 
ในการด าเนินการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาพบว่า มีปัญหาความไม่สอดคล้องกันในเชิง

ปริมาณของการผลิตก าลังคนได้ไม่ตรงกับสาขาที่ตลาดต้องการ ส่วนปัญหาความไม่สอดคล้องเชิง
คุณภาพพบว่า ผู้จบด้านอาชีวศึกษาขาดความสามารถด้านสมรรถนะหลัก (Core Competencies) 
และสมรรถนะด้านสายงาน (Functional Competencies) นอกจากนี้ ยังพบว่าทุกกลุ่มแรงงานยังมี
ช่องว่าง (GAP) ระหว่างระดับความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่กับความคาดหวังของสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะในการวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา รวมถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาบางแห่งไม่เป็นที่ยอมรับจากสถาน
ประกอบการ สาเหตุเนื่องจากสถานศึกษาจัดการศึกษาโดยไม่ได้ศึกษาความต้องการของสถาน
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ประกอบการ รวมทั้งการขาดความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และข้อจ ากัดของ
เงินอุดหนุนที่ได้รับ ซึ่งเป็นปัญหาในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงปัญหาในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การบริหารทรัพย์สินและเงิน การบริหารจัดการบุคลากร การประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการส ารวจการเตรียมความพร้อมในระดับของสถานศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พบว่าสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก คือ 1) มีการสร้างเครือข่าย/
สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงในระบบทวิภาคีได้ตามหลักสูตร 
2) มีอาจารย์ประจ ามีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติงานตามสาขา
วิชาชีพ 3) มีกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ในระดับอุดมศึกษา และ 4) มีสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มี คุณวุฒิ  คว ามรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส าหรับด้านที่มีการเตรียมความพร้อม
ในระดับปานกลาง คือ 1) มีการศึกษาและจัดท าระบบฐานข้อมูลสภาพการจ้างงานและความต้องการ
ศึกษาต่อของแรงงานตามสาขาวิชาจ าแนกตามภูมิภาค 2) มีการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบและ
ระบบการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน 3) มีการเตรียมความพร้อม
เครื่องมือ/อุปกรณ์ แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ ปัจจัยสนับสนุนอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 4) 
หลักสูตรรายวิชา/ชุดความรู้ตามฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดเนื้อหา/คู่มือการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี
มาตรฐานทางวิชาการและครอบคลุมหลักสูตรสาขาวิชา 5) มีการจัดท าระเบียบการส่งเสริมงานวิจัย
และพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการสู่ คุณภาพในระดับมาตรฐาน
อุดมศึกษา และ 6) มีการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุ่มเพื่อการบริหารจัดการ
และการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ 

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เตรียมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  โดยมีการ
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ คือ 1) สถานศึกษาทุกแห่งเร่งรัดการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็น
ภาษากลางของอาเซียน และก าหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและก าหนดให้นักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เรียนภาษาอ่ืน
เพิ่มอีก 1 ภาษา และด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้ทุกคนในสถานศึกษา
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ  1 วัน 2) พัฒนาสื่อการสอน ต าราที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและสาขาวิชาเครื่องมือวัด ได้ร่วมมือกับสถานประกอบการ
จัดการต าราภาษาอังกฤษใช้ในการสอน 3) สถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว ขยายความร่วมมือไปยังประเทศอ่ืนๆให้ครบทั้ง  10 ประเทศ 4) สร้างความ
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ตระหนักให้กับนักศึกษาและผู้บริหารเพื่อให้เข้าใจการเป็นประชาคมอาเซียน และ 5) เปิดสอน English 
Program ในปีการศึกษา 2555 โดยคัดเลือกสถานศึกษาเปิดสอนประเภท วิชาละ 1 สาขา 
 
ตอนที่ 2    แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของประเทศกรณีศึกษา 

 
จากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของประเทศกรณีศึกษาทั้ง 2 ประเทศ ได้แก่ 

ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย พบว่า ระบบการศึกษาของทั้งประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาอยู่
ในอันดับ 1 ของอาเซียน ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ และอันดับ 2 ได้แก่ประเทศมาเลเซีย มีความใกล้เคียง
กันในส่วนของการน าระบบการศึกษาแบบอังกฤษมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารในชั้นเรียน ส่งผลให้ ระบบการศึกษามีความเป็นสากล 
นอกจากนี้ ระบบการเรียนการสอนแบบ Twinning Program ของประเทศมาเลเซีย ยังเป็นแรงจูงใจให้
นักเรียนต่างชาติเข้าไปศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกัน นักเรียนชาว
มาเลเซียที่จบการศึกษาจากสถาบันในประเทศ ก็สามารถน าผลการเรียนไปเทียบระดับกับสถาบัน
ต่างชาติได้ ท าให้ไม่เกิดข้อจ ากัดในกรณีที่ต้องการโอนหน่วยกิต หรือไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นยัง
ต่างประเทศ นอกจากนั้น เรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมในทั้ง 2 ประเทศ ก็เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้มีนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย  และอ่ืน ๆ เข้ามาศึกษาต่อ 
รวมทั้งยังให้ความส าคัญกับภาษาแม่ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาเพิ่ม
มากขึ้นอีกด้วย อีกทั้งการก าหนดกฎการเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยผลการสอบวัดระดับ ก็ท าให้
สามารถแบ่งนักเรียนให้ตรงตามความถนัด และความสนใจได้ส่วนหนึ่ง เพื่อลดปัญหาการเลือกเรียน
ผิดสาขา หรือการเรียนตามเพื่อนทั้ง ๆ ที่ตนเองไม่ได้ถนัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนและอนาคตการ
ท างานในระยะยาว 

ประเทศสิงคโปร์มีการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่เข้มแข็งและมีคุณภาพสูง เนื่องจากมี
การจัดต้ังสถาบันเทคนิคศึกษา (Institute of Technical Education: ITE) ท าหน้าที่จัดการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรมเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในด้านดังกล่าวอย่าง
แท้จริง และเน้นเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนปานกลาง จัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความตองการของตลาดแรงงาน เนนการปฏิบัติจริง ใช แบบจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation) มีการบันทึกเทปเพื่อการศึกษา ดูยอนหลัง เรียนจากของจริง ส่วนประเทศมาเลเซียมีแผน
แม่บทการศึกษาที่เน้นว่า "ประเทศมาเลเซียเน้นพัฒนาการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล และก้าว
สู่เป้าหมายของความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว" โดยเริ่มจากการให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ในระดับอนุบาล ด้วยการก าหนดให้การศึกษาระดับอนุบาล เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา
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ชาติ ในระดับประถมศึกษาก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาแม่ของตนเป็นหลัก ระดับมัธยมก็แบ่ง
ออกเป็นสายสามัญ และวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน และในส่วนของ
ระดับอุดมศึกษา รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารแบบนอกระบบราชการ และถือ
การศึกษาเป็นสินค้าทางปัญญาของชาติที่จะสามารถน าเงินตราเข้าประเทศ และเป็นสื่อในการเผยแผ่
อารยะธรรมชองชาติ อีกทั้งยังกระจายความเสมอภาคทางการศึกษาไว้ในทุกระดับ ทั้งชาติ  รัฐ อ าเภอ 
กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาล ก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางการ
ศึกษา 7 ประการของแผนแม่บท คือ เพิ่มความเสมอภาค ปรับปรุงเทคนิคการสอน สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม เพิ่มความแข็งแกร่งของสถาบันการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นสากล ส่งเสริมให้มี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และตรวจติดตามผลการด าเนินงานให้มีความทั่วถึง  

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษาของไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ควรต้องมีการก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น การก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และก าหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งก าหนดให้นักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม เรียนภาษาอ่ืนเพิ่มอีก 1 ภาษา 
และด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้ทุกคนในสถานศึกษาสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนั้นต้องมีการพัฒนาสื่อการสอน ต าราที่เป็นภาษาอังกฤษ และ
การขยายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมก าลังคน ให้มีความเชื่อมั่นและสามารถแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
และสิ่งส าคัญคือต้องมีการเตรียมมาตรฐานฝีมือช่างอาเซียน รวมถึงมีการให้ค ารับรองว่าผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษามีมาตรฐานฝีมือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ และมีงานท าแน่นอน
เมื่อส าเร็จการศึกษา  
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการ

อาชีวศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งได้จากผลการศึกษาข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะผู้วิจัย
สรุปผลการศึกษาข้อเสนอแนะ แบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้  
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มิติที่ 1 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเชิงปัจจัย 
ปัจจัยที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่

จ าเป็นต้องยกระดับความส าคัญ 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 
1. ปัจจัยด้านหลักสูตรการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการดังนี้  
- ต้องมีกลไกลและระบบการประเมินหลักสูตรที่จะเปิดสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึง

ความต้องการแรงงานของตลาดงานและความต้องการของผู้เรียน  
- ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัย เน้นฝึกทักษะและ

ประสบการณ์ วิ ชาชีพจ ริ ง  เพื่ อ ให้ สามารถท า ง าน ไ ด้จริ ง เ มื่ อ จบการ ศึกษา  เน้นทั กษะ 
การปฏิบัติงานมากกว่าทฤษฎี 

- ให้ความส าคัญกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกระบวนการจัดท าและ
พัฒนาหลักสูตร 

- ต้องมีความพร้อมในการน าหลักสูตรไปใช้จัดการศึกษาหรือการน าหลักสูตรไป 
ปฏิบัติจริง  

2. ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
- มีการก าหนดกฏระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทางวิชาการและการบังคับใช้ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- ก าหนดมาตรฐานการวัดและประเมินผลทั้งในระหว่างเรียน และก่อนส าเร็จการศึกษา  
- มีกลไกล ควบคุมเพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและ

มาตรฐานการจัดการศึกษา 
 3. ด้านคุณภาพครู อาจารย์ ผู้สอน 

- มีการก าหนดสัดส่วน คุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถ ครู อาจารย์ ผู้สอน ตามหลักสูตร
การศึกษา  

- มีระบบกลไกลการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของครู อาจารย์ ผู้สอน เพื่อให้ก้าว
ทันความรู้และวิชาการใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง  

- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละ
สาขาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมการท าหน้าที่สอน  

- ก าหนดกฏระเบียบ ข้อปฏิบัติ และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู อาจารย์ ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นโดยสะท้อนหรือแสดง
ถึงความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถ ในแต่ละสาขาอาชีพอย่างแท้จริง  
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มิติที่ 2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
แบ่งการจัดการออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน  

การให้บริการวิชาการ ด้านการวิจัย / พัฒนานวัตกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
บริหารทรัพย์สินและการเงิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแต่
ละด้านประกอบด้วยข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญเพื่อเป็นแนวทางการพัฒน และ
ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญ 
1. สัดส่วนเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เน้นประสบการณ์วิชาชีพจริงมากกว่า

ร้อยละ 50  
2. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
3. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
4. การประเมินผลเน้นวัดทักษะการปฏิบัติงานสะท้อนความรู้ความสามารถจริงในการ

ท างาน 
5. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียน

การสอนร่วมกันของครูผู้สอน 
6. หลักสูตรการศึกษาจัดท าเป็นกลุ่ม/ชุดความรู้ทักษะหรือสมรรถนะที่จ าเป็นในการ

ประกอบอาชีพจริง 
7. สถานประกอบการมีส่วนร่วมต้ังแต่การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรม การเรียนการ

สอน การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  
1. ให้มีครูผู้ช่วยสอนจากสถานประกอบการในทุกกลุ่มสาขาวิชา 
2. เป็นหลักสูตรในระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา 

ด้านที่ 2 การให้บริการวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญ  
1. ควรมีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ให้บริการวิชาการโดยตรง 
2. ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัว 
3. ปรับสัดส่วนภาระงานสอน การให้บริการวิชาการ และงานวิจัยและพัฒนาให้มีความ

เหมาะสม 
  



การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการสถาบันการอาชีวศึกษา 
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

5-9 

ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม 
1. มีการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ

วิชาการไปด้วยกัน 
2. ให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีส่วนร่วมบทบาทการให้บริการวิชาการตามสาขา

อาชีพโดยสถานศึกษาท าหน้าที่บริหารจัดการ 
3. งานบริการวิชาการมุ่งเน้นความสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 

ด้านที่ 3  การวิจัย / พัฒนานวัตกรรม 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญ 
1. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย/นวัตกรรม

โดยสนับสนุนงบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
2. ให้มีการต่อยอดโครงงานของนักศึกษาไปสู่การเป็นผลงานวิจัย 
3. จัดการความรู้การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของอาจารย์

อาชีวศึกษา 
4. ก าหนดให้ประเมินบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน

ผู้บริหาร 
ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  
1. จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของอาชีวศึกษา 
2. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยให้มีความคล้อง

ตัวและเอื้อต่อการสร้างผลงานของอาจารย์ 
3. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อการท าวิจัยและพัฒนา 
4. สร้างความร่วมมือให้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการ 
5. การพัฒนาวารสารวิชาการอาชีวศึกษาเป็นวารสารวิชาการระดับภูมิอาเซียน 
6. ส่งเสริมความเข้มแข็งการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์อย่างต่อเนื่องและถือเป็นบทบาท

ด้านหนึ่งของอาจารย์ผู้สอน 
ด้านที่ 4  การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งวงจรเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด

เป็นวิถีวัฒนธรรม 
2. สร้างความเข้มแข็งและยั้งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม  
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3. การส่งเสริมบทบาทปราชญ์ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาและปลูกฝั่ง
ค่านิยมการรักถ่ินฐาน 

4. ให้มีการบูรณากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการเรียนการสอน และภูม
ปัญญาชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกัน 

ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  
1. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งศิลปวัฒนธรรมของชาติ ชุมชน

และท้องถิ่น 
2. ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษาใน

ภูมิภาคอาเซียน 
ด้านที่ 5  การบริหารทรัพย์สินและการเงิน 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญ 
กระจายอ านาจการจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสาร ต าราเรียน ให้สถานศึกษาเป็น

ผู้ด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  
1. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรของสอศ.

และสถานศึกษา 
2. การก าหนดงบประมาณขั้นต่ าในการจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อให้การจัด 

การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงินและทรัพย์สินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส 

ตรวจสอบได้และเอ้ือต่อการใช้งาน  
4. การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ อย่างทั่วถึง เพียงพอ โดย

ค านึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ด้านที่ 6  การบริหารงานบุคคล 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญ 
1. มีการจัดท าแผนการก าหนดอัตราก าลังและการพัฒนาคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
2. ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการเพื่อเข้าสู่

มาตรฐานวิชาชีพ 
3. การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเน้นสัดส่วนความส าคัญทักษะทางวิชาชีพและ

ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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4. พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถี
อาเซียนของบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  
1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกันของบุคลากรทาง

การศึกษาไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
2. พัฒนากรอบต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับโดยเทียบเคียง

มาตรฐานในระดับอุดมศึกษา 
3. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรของ

สถานศึกษา 
4. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลงานทางวิชาการของบุคลากรทาง

การศึกษาให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 
ด้านที่ 7  การประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนที่ควรยกระดับความส าคัญ 
1. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
2. มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และหรือมีคณะกรรมการประกันคุณภาพใน

โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
3. มีการก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้

การด าเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษาเกิดคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
4. มีผู้ประเมินที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาร่วมประเมินคุณภาพ

การศึกษาด้วย 
5. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน และ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
ข้อเสนอแนะที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม  
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา 
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ระดับอาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา 
3. มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนในการด าเนินงาน และพัฒนางาน

ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
4. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
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5. มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

 
มิติที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระยะยาว 
สถาบันการอาชีวศึกษาควรเน้นบทบาทการเป็นสถาบันพัฒนาวิชาชีพแรงงานชั้นสูง โดยเน้น

การจัดการศึกษา และเป็นสถาบันประเมินและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้แรงงานอาชีวศึกษาให้มี
ความก้าวหน้าตามสายงาน และการจ้างงานตามระดับทักษะ หรือมาตรฐานอาชีพ 
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กลุ่มที่ 2  ด้านการเงินและทรัพย์สิน ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอให้ท่านพิจารณาเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาในแต่ละด้านท่ีเป็น
เรื่องเร่งด่วนและส าคัญต้องด าเนินการภายในปี 2558 และเรื่องที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 
5 ปี 
 
 ด้านการเงินและทรัพย์สิน 
เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนินการภายในปี 2558 เรื่องที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 ปี 
  

  

 
 ด้านการบริหารงานบุคคล  
เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนินการภายในปี 2558 เรื่องที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 ปี 
  

  

 



 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
เร่งด่วนและส าคัญ ต้องด าเนินการภายในปี 2558 เรื่องที่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 ปี 
  

  

 
----------------------------------------- 
กรุณาส่งคืนเจ้าหน้าที่ประจ ากลุ่ม 



แบบสอบถามหัวหนา้แผนกวชิา 
การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
ค าชี้แจง   

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การเตรียมความ
พร้อมการจัดการศึกษา และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาของสถาบันการอาชีวศึกษาในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน  
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา  
 ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ตอนท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
 ดังนั้น ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามและส่งกลับมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ทางโทรสารหมายเลข 02-585-7590 หรือทาง  
e-mail : rdited@kmutnb.ac.th พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ด้านหลังแบบสอบถาม) 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ประเภทสถานศึกษา  
 วิทยาลัยเทคนิค      วิทยาลัยอาชีวศึกษา        วิทยาลัยการอาชีพ 
 อื่น ๆ ระบุ.......................................................................................................................................... 

2. สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา (ภาค......)  
 ภาคกลาง................   ภาคใต้................    ภาคตะวันออก 
 ภาคตะวันเฉียงเหนือ...........  ภาคเหนือ...........    กรุงเทพมหานคร 

3. แผนกวิชาของท่านอยู่ในประเภทวิชา 
  อุตสาหกรรม   พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
    คหกรรม   เกษตรกรรม   ประมง 
   ศิลปกรรม  อุตสาหกรรมสิ่งทอ   เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
4. ประสบการณ์ท างานในสังกัด สอศ. 
  น้อยกว่า 5 ปี   5-10 ปี   11-15 ปี   16-20 ปี   มากกว่า 20 ปี 
5. ประสบการณ์ท างานในแต่ละด้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   การจัดการเรียนการสอน   การให้บริการวิชาการ      การวิจัย/ พัฒนานวัตกรรม 
   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  การบริหารงานบุคคล  การประกันคุณภาพ 
   การบริหารทรัพย์สินและการเงิน  
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6. หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาท่านท่ีมีการจัดการเรียนการสอนหรือคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ใน
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557    ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอน  

  มีจ านวน..............หลักสูตร คือ...........................................................................................................  
................................................................................................................................................................. 

7. ความเหมาะสมของหลักสูตรปริญญาตรีท่ีรับเฉพาะผู้ที่ท างานแล้วเข้าศึกษาต่อ 
   มีความเหมาะสม   ควรเปิดรับนักศึกษาทั่วไป     
   อื่น ๆ ระบุ ....................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านพิจารณาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถานศึกษา สถาบัน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ถ้าท่าน
ให้ 1 หมายถึงมีการด าเนินการ มีการเตรียมความพร้อมในข้อนั้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด และถ้าท่าน ให้ 5 
หมายถึง มีการด าเนินการ มีการเตรียมความพร้อมในข้อนั้นมากที่สุด 

ข้อค าถาม 
ระดับความพร้อม 

5 4 3 2 1 
1. มีการศึกษาและจัดท าระบบฐานข้อมูลสภาพการจ้างงานและความ

ต้องการศึกษาต่อของแรงงานตามสาขาวิชาจ าแนกตามภูมิภาค 
     

2. มีการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบและระบบการจัดการเรียนการ
สอนในระบบทวิภาคีที่เป็นอัตลักษณ์ของสถาบัน  

     

3. มีการสร้างเครือข่าย/สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงในระบบทวิภาคีได้ตามหลักสูตร 

     

4. มีการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ/อุปกรณ์ แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ ปัจจัย
สนับสนุนอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 

     

5.  มีสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ มีคุณวุ ฒิ  ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์วิชาชีพตรงสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

     

6. หลักสูตรรายวิชา/ชุดความรู้ตามฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดเนื้อหา/คู่มือ
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย มีมาตรฐานทางวิชาการและครอบคลุมหลักสูตรสาขาวิชา 

     

7. อาจารย์ประจ ามีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ 

     

8. มีการจัดท าระเบียบการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ
เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการสู่คุณภาพในระดับมาตรฐานอุดมศึกษา 

     

9. มีกลไกและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในระดับอุดมศึกษา 

     

10. มีการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุ่มเพื่อการ
บริหารจัดการและการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา  
ค าชี้แจง 
 ขอให้ท่านเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนา และการบริหารจัดการของสถาบัน
การอาชีวศึกษาใน 7 ด้านคือ  การจัดการเรียนการสอน การให้บริการวิชาการ การวิจัย/พัฒนานวัตกรรม  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารทรัพย์สินและการเงิน การบริหารงานบุคคล และการประกันคุณภาพ 
โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ถ้าท่านให้ระดับ 1 แสดงว่าท่านให้ความส าคัญต่อแนวทางการ
พัฒนา การด าเนินงาน หรือการบริหารจัดการในข้อนั้นน้อยที่สุด และถ้าท่านให้ระดับ 5 แสดงว่าท่านให้
ความส าคัญต่อแนวทางการพัฒนา การด าเนินงาน หรือการบริหารจัดการในข้อนั้นมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 1  การจัดการเรียนการสอน 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ให้มีครูผู้ช่วยสอนจากสถานประกอบการในทุกกลุ่มสาขาวิชา      
2. สัดส่วนเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้เน้นประสบการณ์

วิชาชีพจริงมากกว่าร้อยละ 50  
     

3. เป็นหลักสูตรในระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา      
4. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการวางแผน การคิดวิเคราะห์ การ

แก้ปัญหา 
     

5. ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน      
6. การประเ มินผลเน้นวัดทักษะการปฏิบัติ งานสะท้อนความรู้

ความสามารถจริงในการท างาน 
     

7. สถานประกอบการมีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร  การจัด
กิจกรรม การเรียนการสอน การเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ 

     

8. ส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันของครูผู้สอน 

     

9. หลักสูตรการศึกษาจัดท าเป็นกลุ่ม/ชุดความรู้ทักษะหรือสมรรถนะที่
จ าเป็นในการประกอบอาชีพจริง 
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ส่วนที่ 2 การให้บริการวิชาการ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ควรมีหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าที่ให้บริการวิชาการโดยตรง      
2. ปรับสัดส่วนภาระงานสอน การให้บริการวิชาการ และงานวิจัยและ

พัฒนาให้มีความเหมาะสม  
     

3. งานบริการวิชาการมุ่งเน้นความสามารถเลี้ยงตัวเองได้      
4. ปรับปรุงระเบียบการให้บริการวิชาการให้มีความคล่องตัว      
5. มีการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และ

การให้บริการวิชาการไปด้วยกัน 
     

6. ให้นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีส่วนร่วมบทบาทการให้บริการ
วิชาการตามสาขาอาชีพโดยสถานศึกษาท าหน้าที่บริหารจัดการ 

     

 
ส่วนที่ 3  การวิจัย/ พัฒนานวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. สอศ. ควรมีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัย/นวัตกรรมโดยสนับสนุน

งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
     

2. ก าหนดให้ประเมินบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผู้บริหาร 

     

3. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของอาชีวศึกษา      
4. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการ

วิจัยให้มีความคล้องตัวและเอื้อต่อการสร้างผลงานของอาจารย์ 
     

5. จัดการความรู้การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
ของอาจารย์อาชีวศึกษา 

     

6. ส่งเสริมความเข้มแข็งการวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
และถือเป็นบทบาทด้านหน่ึงของอาจารย์ผู้สอน 

     

7. สร้างความร่วมมือให้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการ 

     

8. ให้มีการต่อยอดโครงงานของนักศึกษาไปสู่การเป็นผลงานวิจัย      
9. การพัฒนาวารสารวิชาการอาชีวศึกษาเป็นวารสารวิชาการระดับภูมิ

อาเซียน 
     

10. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการท าวิจัยและพัฒนา      
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ส่วนที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ให้มีการบูรณากิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 การเรียนการสอน และภูมปัญญาชุมชนท้องถิ่นไปด้วยกัน 
     

2. สร้างความเข้มแข็งและยั้งยืนภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม       
3. การส่งเสริมบทบาทปราชญ์ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมการจัด

การศึกษาและปลูกฝั่งค่านิยมการรักถิ่นฐาน 
     

4. สนับสนุนให้มีการวิ จัยและพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ชุมชนและท้องถิ่น 

     

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งวงจรเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นวิถีวัฒนธรรม 

     

6. ให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

     

 
ส่วนที่ 5 การบริหารทรัพย์สินและการเงิน 

แนวทางการพัฒนา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ปรับปรุงกฎระเบียบ/ข้อบังคับทางการเงินและทรัพย์สินให้มีความ

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเอื้อต่อการใช้งาน  
     

2. การพัฒนากฎเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ อย่าง
ทั่วถึง เพียงพอ โดยค านึงถึงการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

     

3. กระจายอ านาจการจัดซื้อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสาร ต ารา
เรียน ให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 

     

4. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของสอศ.และสถานศึกษา 

     

5. การก าหนดงบประมาณขั้นต่ าในการจัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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  ส่วนที่ 6 การบริหารงานบุคคล 

สภาพปัจจุบัน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. มีการจัดท าแผนการก าหนดอัตราก าลังและการพัฒนาคนทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว 
     

2. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ การประเมินผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 

     

3. ก าหนดเป็นนโยบายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ทักษะทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

     

4. พัฒนากรอบต าแหน่ง มาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาทุก
ระดับโดยเทียบเคียงมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา 

     

5. การประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเน้นสัดส่วนความส าคัญ
ทักษะทางวิชาชีพและความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     

6. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนให้กับบุคลากรของสถานศึกษา 

     

7. พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีอาเซียนของบุคลากรทางการศึกษา 

     

8. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
ของบุคลากรทางการศึกษาไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

     

 
ส่วนที่ 7  การประกันคุณภาพ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา 
     

2. ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอาชีวศึกษา/ ระดับอุดมศึกษา 

     

3. มีการก าหนดนโยบายคุณภาพ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ปรัชญา 
ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

     

4. มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และหรือมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพในโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

     

5. มีการก าหนดกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ และการ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้การด าเนินงานต่างๆ ในสถานศึกษาเกิด
คุณภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6. มี ก า ร จั ด ส ร ร ง บป ร ะ ม าณแล ะท รั พ ย าก ร ส นั บ สนุ น ใ น 

การด าเนินงาน และพัฒนางานตามองค์ประกอบคุณภาพ 
     

7. มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

     

8. มีผู้ประเมินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาร่วม
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย 

     

9.  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน      
10.  มีการน าผลการประเ มินคุณภาพการศึกษามาใช้ ในการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษา  
     

 
ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านพิจารณาปัจจัยแต่ละด้านทั้ง 8 ด้านและจัดอันดับความส าคัญของปัจจัยที่ท่านเห็นว่ามี
ความส าคัญและมีอิทธิพลส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
จากมากไปน้อย 3 อันดับ ลงในช่องอันดับความส าคัญ โดยขอให้ระบุอันดับความส าคัญให้ครบทั้ง 3 อันดับ  

ระบุอันดับที่ 1 แสดงว่าท่านเห็นว่าปัจจัยด้านนั้น มีความส าคัญและมีอิทธิพลส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน เป็นอันดับท่ี 1 จากปัจจัย 8 ด้าน 

ระบุอันดับที่ 2 แสดงว่าท่านเห็นว่าปัจจัยด้านนั้น มีความส าคัญและมีอิทธิพลส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน เป็นอันดับท่ี 2 จากปัจจัย 8 ด้าน 

ระบุอันดับที่ 3 แสดงว่าท่านเห็นว่าปัจจัยด้านนั้น มีความส าคัญและมีอิทธิพลส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน เป็นอันดับท่ี 3 จากปัจจัย 8 ด้าน  
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รายการปัจจัย 
อันดับ 

ความส าคัญ 3 อันดับ 
งบประมาณต่อหัว 

งบประมาณรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งปีการศึกษาเฉลี่ยต่อหัว 
 

หลักสูตร  
หลักสูตรระดับการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรรายวิชา ตามสาขาวิชา 

รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา  

 

คุณภาพ ครู อาจารย์ผูส้อน 
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ สัดส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียน คุณวุฒิ ความรู้

ความสามารถทางวิชาการการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์จริง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสื่อการสอนท่ีเหมาะสม 

 

บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ชมุชน ท้องถิ่น 
การก าหนดนโยบายการศึกษาการเป็นกรรมการในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร

และผู้เรียนการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร ร่วมจัดการเรียนการสอนและฝึก
ปฏิบัติงาน 

 

มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  
มาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เครื่องมือ

และการประเมินผลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   

 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
สัดส่วนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บทบาทการเรียนการสอนและการเรียนรู้ (เน้นบทบาท

ผู้เรียนหรือผู้สอน) การประเมินผลและการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาและรายวิชา กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล    

 

นโยบาย ทิศทาง และการบริการการศึกษา   
นโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับส านักฯ สถานศึกษา การส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาการก ากับติดตาม หน่วยงานสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้อง  

 

ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา  
ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ นอกเหนือจากวัสดุฝึกที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีความทันสมัย 
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ตอนที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  
ค าชี้แจง 

ขอให้ท่านเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาปัจจัยแต่ละปัจจัยที่ท่านเห็นว่าส าคัญที่สุด (ตอนที่ 4) เพื่อ
เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ในระยะเร่งด่วน 1 -3 ปี ที่ต้องเร่งด าเนินการ 
โดยระบุปัจจัยเร่งด่วนและแนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่งด าเนินการ   

 

รายการปัจจัยเร่งด่วน แนวทางการพัฒนา 

  

  

  

 

------------------------------------------- 

 


