หนวยที่ 1

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวะและเทคนิคศึกษา
จุดประสงคการสอน
1.1 รูแนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.1.1 บอกความหมายของการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และการฝกอบรม
1.1.2 บอกแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีจัดอาชีวศึกษา
1.1.3 บอกจุดมุงหมายในการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.2 รูแนวคิดในการจัดหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.2.1 บอกคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.2.2 บอกรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
1.2.3 ระบุความแตกตางระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอาชีวศึกษา
1.2.4 จําแนกอาชีพศึกษา (Career Education)
บทนํา
จากนโยบายสําคัญของรัฐบาลไทย ในการพัฒนาประเทศเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู
โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย (Niche Market) ที่ประเทศมีศักยภาพและมีความไดเปรียบใน
การแขงขัน และกําหนดกลยุทธที่สําคัญประการหนึ่ง ก็คือ การผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ
และสมรรถนะสูง เพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวขางตน การศึกษาดาน
อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education) จึงนับวามีบทบาทสําคัญเพราะ
เปนกลไกหลักในการพัฒนาตามทิศทางดังกลาว แตในอดีตที่ผานมาการพัฒนากําลังคนดานอาชีวะ
และเทคนิคศึกษาของประเทศยังมีปญหาอยูหลายดาน ไดแก การขาดทิศทางและเปาหมายการผลิต
และพัฒนาโดยรวม มีผลใหการจัดการศึกษาเปนไปตามความพรอมของสถานศึกษาไมสอดคลอง
กับความตองการบุคคลและประเทศชาติ กระแสปริญญานิยมในหมูเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ทําใหสัดสวนผูเรียนดานอาชีวะและเทคนิคศึกษามีจํานวนนอยลง กอใหเกิดปญหาการขาดแคลน
กําลังแรงงานระดับกลางอยางรุนแรงและตอเนื่อง รวมทั้งคุณภาพและสมรรถนะของกําลังคนที่
ผลิตยังไมสามารถสนองความตองการของผูใชหรือสถานประกอบการไดเทาที่ควร เปนตน
ดังนั้น ผูบริหารสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา ซึ่งมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการผลิตกําลังคน
ในระดับชางฝมือและชางเทคนิค จึงตองพยายามวางแผนนโยบายและแผนในการจัดการเรียนการ
สอนใหตรงตามความตองการกําลังคนของผูใชหรือสถานประกอบการ และมีความสอดคลองกับ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการระดมเอาทรัพยากรการผลิตตาง ๆ ที่มีอยูมา
ใชในการผลิตบุคลากรสายชางอุตสาหกรรมในสาขาตาง ๆ ที่กําลังขาดแคลนอยูในปจจุบันใหมี
คุณภาพทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ ที่ดีในการประกอบอาชีพ
1.1 แนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับอาชีวะและเทคนิคศึกษา
จากการศึกษาเอกสารของคณะกรรมการอํานวยการปฏิรูปการศึกษา (2546) ไดกลาวถึง
เอกสารเผยแพรรวมกันในป ค.ศ. 2002 ขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) และองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เรื่อง การอาชีวศึกษา
และเทคนิคศึกษา และการฝกอบรมสําหรับศตวรรษที่ 21 (Technical and Vocational Education
and Training for the Twenty first Century) ดังนี้ (บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548 : 6 – 7)

รูปที่ 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการอาชีวะและเทคนิคศึกษาของยูเนสโก (UNESCO) และไอแอลโอ(ILO)
1.1.1 ความหมายของการอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา และการฝกอบรม
1. เปนการศึกษาที่เปนองคประกอบสวนสําคัญของสายสามัญ เปนเรื่องของการเตรียมคน
เขาสูอาชีพและโลกของการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เปนสวนสําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต และเปนการเตรียมบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ตอสังคม
3. เปนเครื่องมือในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
4. เปนวิธีการสนับสนุนการแกปญหาความยากจน
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เปาหมาย คือ พัฒนาคนใหเต็มศักยภาพโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม สรางพลังใหคนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ใหการศึกษาตลอดชีวิต มีคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการเรียนรูแบบเปดและยืดหยุน มีการ
รับรองและเทียบโอนประสบการณ ใหความสําคัญสูงกับการอาชีวศึกษาโดยกําหนดใหเปนวาระ
แหงชาติ มีการปฏิรูปการลงทุนใหสอดคลองกับแผนพัฒนา มีเกณฑมาตรฐานตัวชี้วัดตาง ๆ ใน
การจัดการเพื่อคุณภาพ มีการเชื่อมโยงระหวางการศึกษาดานตาง ๆ การศึกษาตอเนื่องและการ
ทํางาน ใชการเรียนแบบสมรรถนะเปนฐาน โดยมีทักษะหลัก ทักษะที่จําเปนเพื่อการดําเนินชีวิต
บุคลากรตองมีคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อให
สถานภาพของผูจบและผูทํางานในสายวิชาชีพเทียบไดกับสาขาวิชาชีพอื่น
คําจํากัดความที่เกี่ยวของกับความหมายการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
การอาชีวศึกษา (Vocational Education) หมายถึง การเตรียมบุคลากรดานฝมือสําหรับ
อาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพ สาขาหรืองาน ตามปกติจัดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจะรวมทั้ง
การเรียนวิชาสามัญ การฝกปฏิบัติ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สัดสวนของวิชาเหลานั้นอาจมีได
หลากหลายแตตองเนนภาคปฏิบัติ (UNESCO)
เทคนิคศึกษา (Technical Education) หมายถึง การศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอน
ปลายซึ่งเปนอุดมศึกษาตอนตน เพื่อเตรียมกําลังคนระดับกลาง ไดแก ชางเทคนิค ผูชวยวิศวกร
หรือผูบริหารระดับตน ใหกับหนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน และการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมวิศวกรและนักเทคโนโลยีในระดับที่สูงกวา การเรียนจะรวมทั้งวิชาสามัญ วิชาทฤษฎี
วิชาดานวิทยาศาสตรและเทคนิค รวมทั้งการฝกทักษะที่เกี่ยวของ สัดสวนของเทคนิคศึกษาอาจ
หลากหลายขึ้นอยูกับประเภทของบุคลากรที่เรียนและระดับการศึกษา (UNESCO)
การฝกอบรม (Training) หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหทักษะ ความรู และเจตคติที่
เปนความตองการสําหรับการทํางานในสาขาอาชีพหนึ่งโดยเฉพาะหรือกลุมสาขาอาชีพ หรือกลุมที่
ตองปฏิบัติงานหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง อาจจําแนกไดหลากหลายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและระดับการ
ฝกอบรม อายุของผูเขาอบรมหรือคุณลักษณะอื่น ๆ รวมทั้งสถานที่ในการฝก (UNESCO)
อาชีวะและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education) หมายถึง กระบวน
การศึกษาที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในดานตาง ๆ ไดแก ดานทักษะหรือความ
ชํานาญ (Psychomotor domain) ดานความรูความเขาใจ (Cognitive domain) และดานเจตคติ
(Affective domain) เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพตามที่ตนเลือกเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, 2536 : 3) ซึ่งเปนที่เขาใจกันในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมวา หมายถึง
ระดับชางฝมือและชางเทคนิค (ธีรวุฒิ, 2536 : 5)
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การอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี (Vocational Education and Technology) หมายความ
รวมถึงการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และการฝกอบรมที่เนนดานชางอุตสาหกรรม (บรรเลงและ
คณะ, 2548 : 6)
ยูเนสโก (UNESCO) หมายถึง องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือองคการ
ยูเนสโก ตั้งขึ้นเพื่อเปนกําลังชวยเหลือภารกิจขององคการสหประชาชาติในการธํารงไวซึ่งสันติภาพ
ที่มั่นคงและยืนนาน แกไขปญหาและจุดออนที่เปนสาเหตุใหเกิดความขัดแยง และสงครามทําลาย
ลาง รวมพลังกลุมบุคคลดานพุทธิปญญา วัฒนธรรม นันทนาการศิลปะ การศึกษา วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อสรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางกัน รวมมือกัน
แมวาจะแตกตางกันโดยเชื้อชาติ ภาษา สังคม วัฒนธรรมและระดับการศึกษา ดังนั้นภายในหนึ่งป
หลังจากการสถาปนาองคการสหประชาชาติ ผูนําประเทศฝายสัมพันธมิตรผูชนะสงครามก็ไดตกลง
กันในที่ประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่กรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946)
ใหจัดตั้งองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมขึ้น
ภารกิจหลักของยูเนสโก (UNESCO) ครอบคลุมการสงเสริมดานการศึกษา พัฒนาการดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วัฒนธรรมและการสื่อสาร เพื่อประโยชนของประเทศ
สมาชิก
ไอแอลโอ ( ILO ) หมายถึง องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour
Organization) ตั้งขึ้นตั้งแตยังไมมีองคการสหประชาชาติ คือ เมื่อ พ.ศ. 2462 (ค.ศ.1919) ซึ่งเปน
องคการชํานาญเฉพาะเรื่อง องคการแรกทีไ่ ดเขามาอยูในเครือสหประชาชาติ คือ เมื่อ พ.ศ. 2489
(ค.ศ. 1946) องคการนี้มีอายุได 77 ป ใน พ.ศ. 2539 ในบรรดารัฐสมาชิกสหประชาชาติที่นับวา
เปนผูริเริ่มกอตั้งมีประเทศไทยรวมอยูดวย ประเทศอื่นภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก ไดแก จีน อินเดีย
ญี่ปุน และนิวซิแลนด
ภารกิจหลักของ ไอแอลโอ (ILO) คือ ชวยเหลือผูใชแรงงานทั่วโลกใหไดรับความยุติธรรม
จากสังคม ใหมีชีวิต และสภาพการทํางานที่ดีขึ้น ซึ่งผลงานขององคการทําใหไดรับรางวัลโนเบล
เพื่อสันติภาพ เมื่อ พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ทั้งนี้โดยที่องคการยึดมั่นในหลักการที่วา สันติสุขแหง
โลกจะเกิดขึ้นไดและมีความตอเนื่องมั่นคงก็ดว ยการที่มีความยุติธรรมในสังคม มีฐานรากคือความ
เคารพในสิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานความเปนอยูที่ดี มีสภาพการทํางานซึ่งเกื้อกูลความผาสุกของ
ผูใชแรงงาน การมีโอกาสทํางานและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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1.1.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีจัดการอาชีวศึกษา
โดยแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น มีตนแบบ
มาจาก Professor Dr. Charles Prosser ซึ่งเปนผูบุกเบิกงานดานการพัฒนาระบบการอาชีวศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจนเจริญกาวหนาและเปนประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรกําลังคนเพื่อ
อุตสาหกรรม โดยไดเสนอทฤษฎีการจัดอาชีวศึกษาไว 16 ขอ ดังนี้ (ธีรวุฒิ, 2536 : 2 – 3 )
1. ประสิทธิภาพของการจัดการอาชีวศึกษา จะแปรผันกับสภาพแวดลอมที่ผูเรียนไดรับ
การฝกซึ่งจําลองสภาพแวดลอมจริงที่ผูเรียนตองประสบกอนสําเร็จการศึกษาและออกไปประกอบ
อาชีพ
2. การฝกอาชีพจะมีประสิทธิผล เมื่อการศึกษากระทําในลักษณะเดียวกันกับการทํางาน
จริงนั่นคือ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใชเครื่องมือเครื่องจักร เชนเดียวกันกับที่ใชในการปฏิบัติงาน
จริงในอาชีพนั้น
3. ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษ จะแปรผันกับการฝกอาชีพรายบุคคลโดยตรงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหมีนิสัยในการคิดเปนและทําเปนสําหรับอาชีพนั้น
4. ประสิทธิผลของการอาชีวศึกษา จะแปรผันกับการจัดใหผูฝกอาชีพรายบุคคลไดใช
ความสนใจ ความถนัด และใชสมองของตนอยางเต็มที่
5. การฝกอาชีพที่มีประสิทธิผลของชางในแตละอาชีพ จะสามารถจัดใหแกกลุมที่ตองการ
และไดประโยชนจากการฝกเทานั้น
6. การฝกอาชีพที่มีประสิทธิผล จะแปรผันกับการฝกประสบการณเฉพาะอยางหลาย ๆ
ครั้ง เพื่อสรางพฤติกรรมของผูเรียนที่ถูกตองในการฝกทักษะ รวมทั้งพฤติกรรมที่ตองการให
เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้น เพื่อใหเรียนรูทักษะที่จําเปนในการหางานทํา
7. การฝกอาชีพทีม่ ีประสิทธิผลไดตองขึ้นอยูกับครูผูสอน ซึ่งจะตองมีประสบการณ
วิชาชีพสูงในการประยุกตความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
8. ในแตละอาชีพ ครูผูสอนจะตองมีความสามารถในการผลิตชางที่มีมาตรฐานขั้นต่ําได
ในระดับหนึ่งและรักษามาตรฐานของการผลิตไว ถาการอาชีวศึกษาไมสามารถจัดไดถึงขั้นนี้แลว
ก็จะไมมีประสิทธิผล
9. การจัดการอาชีวศึกษาตองตระหนักถึงสภาพความเปนจริงในปจจุบัน และตองฝก
ทักษะบุคคล เพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงานนั้น
10. การสรางนิสัยของผูเรียนในการปฏิบัติงาน จะไดผลก็ตอเมื่อผูเรียนไดฝกทํางานจริง
ในโรงงาน ไมใชฝกแตแบบฝกหัด หรือฝกแบบลองผิดลองถูกในสถานศึกษาเทานั้น
11. แหลงขอมูลของเนื้อหาสาระที่เชื่อถือไดของการฝกอบรมทักษะเฉพาะในแตละอาชีพ
จะมาจากแหลงเดียวกันเทานั้น คือจากประสบการณของผูชํานาญงานของอาชีพนั้น

6

หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา

12. ในแตละอาชีพจะมีเนื้อหาวิชาอยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนวิชาปฏิบัติของอาชีพนั้น
โดยเฉพาะและไมมีคุณคาในทางปฏิบัติสําหรับอาชีพอื่น
13. การอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อใหบริการ หรือตอบสนองตอความตองการ
ของบุคคลหรือกลุมบุคคล โดยวิธีการที่กลุมบุคคลนั้นไดรับประโยชนมากที่สุด
14. การอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จะแปรผันกับวิธีการสอนและความสัมพันธกับ
ผูเรียน โดยพิจารณาคุณลักษณะพิเศษของกลุมผูเรียน
15. การบริหารอาชีวศึกษาจะมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อมีการจัดการศึกษาในลักษณะที่
ยืดหยุนได แทนที่จะใชมาตรฐานที่ตายตัวเกินไป
16. ในขณะที่รัฐพยายามลดคาใชจายตอหัวในการฝกอบรม แตก็ตองใชงบประมาณขั้นต่ํา
จํานวนหนึ่งที่พอเพียงในการจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิผลได ดังนั้น ถาหากรัฐไมสามารถ
สนับสนุนงบประมาณขั้นต่ําในการฝกได ก็ไมควรใหมีการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา
ขึ้นมา
จากทฤษฎีทั้ง 16 ขอ ตามที่กลาวมานี้ จะมุงในประเด็นสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษา
ใหสามารถฝกทรัพยากรบุคคลใหมีความรูความชํานาญขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการประกอบอาชีพ
ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษาจึงตองพิจารณาถึงความพรอมในดานตาง ๆ เชน ครูผูสอน อุปกรณชวย
สอน วัสดุฝก เครื่องมือเครื่องจักร สถานที่ฝกงานทั้งภายในและภายนอก เปนตน เพื่อใหการจัด
การอาชีวะและเทคนิคศึกษาไดบรรลุตามเปาหมาย
1.1.3 จุดมุงหมายในการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
การอาชีวะและเทคนิคศึกษา ซึ่งเปนการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมกําลังคนระดับชางฝมือและ
ระดับชางเทคนิค ในสาขาตาง ๆ ใหตรงกับความตองการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
แตในยุคปจจุบันนี้มแี นวทางการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศใหกาวไปสูก าร
พึ่งตนเองทางเทคโนโลยีไดนั้น จะตองมีกระบวนการสรางเทคโนโลยีอยางครบวงจร โดยจะเริ่ม
ตั้งแต การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสรางตนแบบ การถายทอดและดัดแปลงเทคโนโลยีสู
กระบวนการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สถานศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ผลิตกําลังคนดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหสามารถผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ ซึ่งควรจะตองยึด
แนวทางจุดมุงหมายในการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนวิชาชีพตาง ๆ ตามที่ตนสนใจและมี
ความถนัด
2. เพื่อผลิตชางอุตาหกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
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3. เพื่อแกปญหาการขาดแคลนชางอุตสาหกรรม (ในบาสาขา) ของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน
4. เพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญใหกับทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม
5. เพื่อแกปญาหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เมื่อพิจารณาถึงจุดมุงหมายในการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาดังกลาวนั้น จะตองขึ้นอยู
กับปจจัยสําคัญอยูหลายประการ ซึ่งผูบริหารที่รับผิดชอบจะตองมีแนวความคิดและนโยบายใน
การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหคุมคากับการลงทุน โดยมีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เพราะในการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
สาขาชางอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองขึ้นอยูกับการวางแผนจัดทรัพยากรตาง ๆ
อาทิ ในดานงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ เครือ่ งจักร และวัสดุฝกของสถานศึกษา ใหมีสัดสวน
และสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาที่รับและตรงตามความตองการของสถานประกอบการ หรือ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัด การเรียนการสอนดานชางอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ
ไดแก ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเชื่อมและโลหะแผน ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชาง
กอสราง และ อื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองเนนดานความพรอมของทรัพยากรการผลิตเพื่อใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่วางไว (ธีรวุฒิ บุณยโสภณ,2536 : 5)
1.2 แนวคิดในการจัดหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
จากในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 ที่ประชุมไดเสนอขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาดานอาชีวศึกษาของประเทศ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีโอกาส
ศึกษาตอในสถาบันที่เนนดานวิชาชีพชั้นสูง มีเกียรติ คาตอบแทน และศักดิ์ศรีไมนอยกวาผูสําเร็จ
การศึกษาดานอื่น และเห็นควรใหมีการทบทวนเรื่องนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในการประชุมปรึกษาหารือกับผูทรงคุณวุฒิและผูแทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 ที่ประชุม
ตางมีความเห็นตรงกันวา การพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศ จําเปนตองมีการปฏิรูปทั้งระบบ
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ความเชื่อมโยงของระบบการผลิตและการพัฒนากําลังคน การพัฒนา
คุณภาพดานการเรียนการสอน โดยเนนการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ ภาคธุรกิจ
เอกชน และการสรางเครือขายระหวางสถาบันในพื้นที่ใกลเคียง เปนตน จึงมีความจําเปนตองมี
การกําหนดกรอบแนวคิดในการจัดหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา เพื่อใหการจัดการอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาของสถาบันการศึกษาไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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1.2.1 คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
เมื่อพิจารณา คําจํากัดความ หรือความหมายของหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา สาขา
ชางอุตสาหกรรม ตามทัศนะของนักการอาชีวศึกษาแตละทานอาจมีความแตกตางกันอยูบางในดาน
แนวคิดและประสบการณ แตในภาพรวมนั้น หลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา หมายถึง “การจัด
กระบวนวิชาเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการฝก
ประสบการณจริงใหผูเรียนในแตละสาขาวิชาชีพ และแตละระดับการศึกษา ภายใตการควบคุมดูแล
อยางใกลชิดของสถานศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และเจตคติที่ดี
ในการประกอบอาชีพ” (ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, 2536 : 73) ถึงแมวาการอาชีวะและเทคนิคศึกษานั้น
จะรวมอยูในกรอบใหญของระบบการศึกษา แตหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาก็ยังมีคุณลักษณะ
ซึ่งแตกตางไปจากการศึกษาดานอื่น คุณลักษณะเหลานีจ้ ะเปนตัวชี้ความแตกตางใหเห็นชัดขึ้นและ
มีผลกระทบตอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา ซึ่งเราจะพิจารณาคุณลักษณะ
พิเศษของหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาไดจากในประเด็น ตอไปนี้ (ชนะ กสิภาร, 2530 : 1 – 3)
1. ปรัชญา (Orientation) โดยปกติแลวหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาเปนแบบฉบับเนน
ผลผลิต (Product) หรือผูสําเร็จการศึกษา (Graduate Oriented) โดยสวนใหญการอาชีวศึกษามักจะ
เกี่ยวของกับการจัดใหนักศึกษาไดบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายนั้นสําคัญยิ่งใหญกวา
กระบวนการศึกษา ความสําเร็จสุดยอดของหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาไมใชเพียงแตในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเทานั้น แตวัดจากผลของผลสัมฤทธิ์ นั่นคือ วัดการปฏิบัติงานของ
ผูสําเร็จในโลกของการทํางาน ดังนั้น หลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา จึงเอนเขาสูกระบวนการ
คือประสบการณและกิจกรรมภายในสถาบัน และผลิตผล คือผลของประสบการณและกิจกรรม
เหลานี้ตอผูสําเร็จการศึกษา
2. เหตุผล (Justification) หลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษานั้น จะไมเหมือนกับหลักสูตร
การศึกษาสามัญ ตรงที่จะตองวางอยูบนรากฐานของการวิเคราะหและระบุความตองการของอาชีพ
ในสภาพทองถิ่นหนึ่ง ความตองการเหลานี้ไมใชเพียงแตใชความรูสึกแตจะตองบอกไดอยางชัดเจน
อยางไมมีขอกังขาเกี่ยวกับความตองการของแรงงานในอาชีพหรือกลุมอาชีพหนึ่ง ๆ ดังนั้นเหตุผล
ในการเปดหลักสูตรจะตองพิจารณาถึงชุมชนดวย หลักสูตรนั้นนอกจากจะคํานึงถึงนักศึกษาแลวยัง
จะตองสนับสนุนโอกาสการมีงานทําอีกดวย
3. จุดเนน (Focus) จุดเนนของหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา จะไมจํากัดแตเพียงการ
พัฒนาความรูในสาขาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเทานั้นจะตองพัฒนานักศึกษาโดยตรงโดยครอบคลุม
ทั้งความรู ทักษะ เจตคติ และคานิยม ซึ่งในที่สุดจะมีสวนชวยใหนักศึกษามีความสามารถในการ
ทํางาน (Employability) สิ่งแวดลอมของการเรียนอาชีวะและเทคนิคศึกษา ซึ่งจะทําใหนักศึกษา
ไดรับการพัฒนาในสิ่งที่กลาวมาแลว รวมทั้งประสมประสานกันเพื่อใหประยุกตทํางานจริงได
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4. มาตรฐานความสําเร็จภายใน (In – School Success Standards) ซึ่งแมวาการที่นักศึกษา
จะตองมีความรูในหลาย ๆ ดาน เกี่ยวกับอาชีพที่จะไปทํางานซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งก็ตามแตการ
วัดความสําเร็จของนักศึกษาที่แทจริงอยูที่ความสามารถที่จะไปปฏิบัติงานประยุกตได มาตรฐาน
ของความสําเร็จของสถานศึกษาเกี่ยวของโดยตรงกั บการปฏิบัติงานที่ค าดหวังในอาชีพ ดังนั้น
นักศึกษาอาจจะตองปฏิบัติงานหรือฝกบางอยางภายใตการใชวิธีการที่กําหนดใหในเวลาอันจํากัด
เชนเดียวกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
5. มาตรฐานความสําเร็จภายนอก (Out – of – School Success Standards) การหาคาของ
ความสําเร็จไมจํากัดอยูเพียงภายในสถานศึกษาเทานั้น การวิเคราะหห ลักสูตรอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาจะตองพิจารณาความสําเร็จของผูจบการศึกษาไปแลวอีกดวย นั่นคือ ผูจบดานอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาจะตองปฏิบัติงานไดจริง รวมทั้งอัตราการมีงานทําจะตองสูงอีกดวย ผูจางจะตองมี
ความพึงพอใจตอทักษะของผูจบการศึกษา นักศึกษาไดงานทําในสาขาที่จบมา ผูจบการศึกษา
พอใจในงานและมีความกาวหนาในงาน ซึ่งอาจจะมีมาตรฐานเพิ่มเติมไปจากนี้อีกก็ได
6. ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน (School – Community Relationships)
โดยเปนที่ยอมรับกันวาการศึกษาควรจะเกี่ยวของกับชุมชนไมทางใดก็ทางหนึ่ง การอาชีวะและ
เทคนิคศึกษาจึงมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งกลุมเหลานี้จะ
เปน “ลูกคา” ทีส่ นใจผลผลิต (ผูสําเร็จการศึกษา) หลักสูตรจึงตองสนองความตองการของชุมชน
ผูจางเองก็จะตองบอกความตองการไดอยางแนชัดและชวยสนับสนุนใหสถานศึกษาสนองความ
ตองการนี้ได ผูจางหรือผูใชผลผลิตอาจรวมเปนกรรมการที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร บริจาค
อุปกรณและวัสดุใหสถานศึกษาหรือจัดสถานที่ฝกงานให เพื่อรวมมือในการฝกอาชีพอยางใกลชิด
ถาความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเปนไปอยางดีแลว ก็
หมายความวา หลักสูตรนั้นจะประสบความสําเร็จและมีคุณภาพ
7. การตอบสนองอยางทันเหตุการณ (Responsiveness) คุณลักษณะพื้นฐานอีกอันหนึ่ง
ก็คือ หลักสูตรตองตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในสังคมปจจุบัน กลาวคือ ทันตอ
เหตุการณ เมื่อสองรอยปมาแลวโปรแกรมการฝกชางจะไมเปลี่ยนแปลงมากนัก นั่นคือ ทักษะและ
ความรูที่ชางฝกหัดไดรับจะใชไดตลอดชีวิตการทํางาน ซึ่งในปจจุบันนี้สถานการณไมเหมือนเดิม
อีกแลว การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการประสมประสานเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันมีผลกระทบ
ตอหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาอยางมาก หลักสูตรปจจุบันจึงมีความจําเปนที่จะสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในโลกของงานที่มีอยูตลอดเวลา การพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม ๆ จะตองนําไปเสริมใน
หลักสูตร เพื่อใหผูสําเร็จมีโอกาสหางานไดหรือเมื่อทํางานแลวจะตองทํางานไดเต็มสมรรถภาพ
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8. การสนับสนุนจากภาครัฐบาล (Government Involvement) รัฐจะตองสนับสนุนการ
จัดอาชีวะและเทคนิคศึกษา ซึ่งมีผลโดยตรงตอหลักสูตรและคุณภาพของการศึกษา ถึงแมวาการ
สนับสนุนจะตองทําโดยอยูภายใตกฎเกณฑตาง ๆ ก็ตาม แตก็ตองไมทําใหหลักสูตรไมอาจยืดหยุน
ได รวมทั้งไมเปนอุปสรรคตอนวัตกรรมตาง ๆ อีกดวย
9. การจัดการดานทรัพยากร (Logistics) ภารงานหลักอันหนึ่งของผูที่นําหลักสูตรไปปฏิบัติ
ก็คือ การใชวัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสม ในการจัดการดานนี้เปนสิ่งที่ยุงยาก
และใชเวลามาก แตก็เปนองคประกอบที่จะทําใหเกิดความสําเร็จหรือลมเหลว อุปกรณตาง ๆ ตอง
พรอมที่จะใชในการปฏิบัติหรือประลอง หลักสูตรที่จะมีคุณภาพไดอาจตองใชอุปกรณพิเศษขั้นสูง
ซึง่ จะตองบํารุงรักษาอยางดีและเปลี่ยนแปลงเมื่อลาสมัย วัสดุฝกจะตองมีการจัดซื้อเก็บไว จัดทํา
รายการ จัดระบบการเบิกจาย ฯลฯ การจัดการฝกรวมกับภาคเอกชนจะตองมีองคกรพิเศษที่ยุงยาก
พอควร การจัดการดานทรัพยากร (Logistics) ในการใชหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาจึงมีความ
สลับซับซอนที่จะตองคํานึงถึงและพิจารณาในชวงที่ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการใชหลักสูตร
10. คาใชจาย (Expense) คาใชจายสําหรับอาชีวะและเทคนิคศึกษาจะสูงกวาสามัญศึกษา
แมวาคาใชจายบางอยางของสถานศึกษาทุกแหงจําเปนตองใชเชนเดียวกัน เชน คาน้ํา คาไฟ คา
สาธารณูปโภค แตหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษามีความจําเปนที่ตองใชสูงกวา โดยเฉพาะคา
วัสดุ ครุภัณฑ คาบํารุงรักษา ยิ่งถาเนนใหนักศึกษาทํางานได คือเนนการปฏิบัติงานจริงยิ่งตอง
ลงทุนและใชงบดําเนิน การสูง โดยเฉพาะปจจุบันซึ่ง เทคโนโลยีกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วมาก จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดหาอุปกรณใหทันสมัยอยูเสมอ
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1.2.2 รูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ในการศึกษาถึงรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีจุดประสงคเพื่อใชเปนแนวทาง
กําหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาสาขาตาง ๆ ใหกับผูบริหารสามารถที่
จะวางแผนพัฒนาหลักสูตรไดอยางถูกตอง กอนไดมอบหมายนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาไดนําไป
ปฏิบัติ สําหรับหลักการเบื้องตน รูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลัก สูตรที่ผูบริหารอาชีวศึกษา
ควรศึกษาและทําความเขาใจตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไดงาย ดังแสดงในรูปที่ 1.2

ขั้นศึกษาและ
วิเคราะหปญหา

ขั้นนําไปใช
และประเมินผล
วิเคราะหสถานการณ

การจัดการเรียนการสอน

1
วิเคราะหเงื่อนไขเบื้องตน

5

วัตถุประสงคของการเรียนการสอน

4

2
วิเคราะหเนื้อหา

3

กระบวนการเรียนการสอน

6
การประเมินผล

7

รูปที่ 1.2 รูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
(ธีรวุฒ,ิ 2536 : 76 – 79)
เมื่อพิจารณาจากในรูปที่ 1.2 จะแสดงรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา โดยจะแบงออกเปน 2 ขั้นหลัก ไดแก 1) ขั้นศึกษาและวิเคราะหปญหา และ 2) ขั้นการ
นําไปใชและประเมินผล ซึ่งแตละขั้นหลักยังมีขั้นตอนแบงยอยออกไปอีกและมีความตอเนื่องกัน
ตรงทีม่ กี ารกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
สําหรับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและขอคําถามที่จะแสดงในตารางที่ 1.1 ซึ่งจะใชเปน
แนวทางใหผูบริหารที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา สามารถที่จะสราง
หลักสูตรใหเปนไปตามความตองการของสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1.1 แสดงขั้นตอนและขอคําถามเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

ขอคําถามเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา

1. วิเคราะหสถานการณ

- สภาวะเศรษฐกิจโลกขณะนี้เปนอยางไร
- แนวโนมในการพัฒนาเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมของ
ประเทศเปนอยางไร
- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กําหนดเปาหมายไวอยางไร
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- แรงงานชางอุตสาหกรรมสาขาอะไรที่ขาดแคลนใน
ปจจุบัน
- คุณวุฒิและคุณสมบัติของชางอุตสาหกรรมระดับใด
ที่เปนที่ตองการของสถานประกอบการในแตละสาขา
- ความตองการดานอาชีพของบุคคลและสังคม มีอะไร
ที่สอดคลองกันบาง
- อื่น ๆ

2. วิเคราะหเงื่อนไขเบื้องตน

- การยอมรับและสนับสนุนดานงบประมาณของรัฐบาล
มีมากนอยเพียงใด
- โปรแกรมและโครงสรางหลักสูตรเหมาะสมกับระบบ
การศึกษาของประเทศหรือไมเพียงไร
- มีปญหาดานดําเนินการมากนอยเพียงใด
- อื่น ๆ

3. วิเคราะหเนื้อหา

-

4. วัตถุประสงคของการเรียน
การสอน

- ความรูความสามารถ ทักษะ และเจตคติดานใดบาง
ที่จะกําหนดลงในหลักสูตร
- มีการจัดลําดับวัตถุประสงคอยางไร
- อื่น ๆ

เนื้อหาวิชาใดบางที่จําเปนตองเรียน
ความรูอะไรที่เปนเนื้อหาใหมที่ตองการ
ลําดับของเนื้อหาวิชาควรจัดลําดับอยางไร
อื่น ๆ

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
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5. การจัดการเรียนการสอน

- โครงสรางดานเนื้อหาวิชาจะกําหนดอยางไร
- เนื้อหาวิชากับเวลาเรียนจะจัดใหสัมพันธกันอยางไร
- จํานวนชั่วโมงทฤษฎี – ปฏิบัติ และการฝกงานจะจัดไว
เปนสัดสวนเทาไร
- มีการใชเทคนิคและวิธีการสอน รวมทั้งใชสื่อการเรียน
การสอนอยางไร
- อื่น ๆ

6. กระบวนการเรียนการสอน

- วิธสี อนวิธีใดที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด
- ตองการใหผูเรียนมีกิจกรรมรวมกันมากนอยเพียงใด
- อื่น ๆ

7. การประเมินผล

- คุณภาพของผูเรียนตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและสถานประกอบการหรือไม
- มีวิธีการใดที่จะใหหลักสูตรบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงค
- การสรางหลักสูตรมีจุดบกพรองในดานใดบาง
- การนําหลักสูตรไปใชมีปญหาที่จะตองปรับปรุง
ในสวนใดบาง
- อื่น ๆ

จากการศึกษาถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษาที่กลาวมานี้ จะชวย
ใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนการผลิตชางอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตอง
คํานึงถึงความพรอมดานทรัพยากรที่ใชในการผลิต เชน งบประมาณ จํานวนครู – อาจารย วัสดุฝก
เครื่องมือเครื่องจักร อาคารเรียน โรงฝกงาน และหองปฏิบัติการ เปนตน นอกจากที่มกี ารวางแผน
งานหรือการกําหนดทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาควรจะตองคํานึงถึงคุณภาพของผูเรียน กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล
อีกทั้งจะตองศึกษาถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอการจัดหลักสูตรอาชีวะและ
เทคนิคศึกษา อันไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม ความตองการกําลังคนของสถานประกอบการ สภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ชุมชนและสังคม การเมือง ศิษยเกา และโครงการความชวยเหลือจากตางประเทศ เปนตน
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1.2.3 ความแตกตางระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาสาขาชางอุตสาหกรรมใหไดผลดี ผูบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาควรจะตองพยายามจัดสภาพแวดลอมในโรงฝกงานใหใกลเคียงกับโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมในการฝกปฏิบัติงานกอนสําเร็จการศึกษา และออกไปสู
โลกแหงอาชีพ โดยมีการติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายใน
โรงฝกงานที่มีการวางผังการติดตั้งไวลวงหนาเพื่อใหการใชพื้นที่โรงฝกงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สําหรับแนวคิดในการจัดการอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการนั้น ผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนจึงควรจะตองศึกษาถึงขอ
แตกตางระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอาชีวศึกษาในดานตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.2
(ธีรวุฒิ,2536 : 21 – 23)

สถาบันอาชีวศึกษา

สถานประกอบการ

รูปที่ 1.3 แสดงความแตกตางระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอาชีวศึกษา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวะและเทคนิคศึกษา
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ตารางที่ 1.2 แสดงการเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอาชีวศึกษา
ขอแตกตาง
1. เปาหมายการผลิต

สถานประกอบการ
- มุง ผลิตเพื่อหวังผลกําไร

-

2. ผลผลิต

- ผลผลิตคือสินคาที่จําหนาย

-

3. ผลตอบแทน
4. วัสดุ

- ใหผลตอบทนเปนเงินเดือน
- วัสดุที่ใชผลิตสินคาตองมี
คุณภาพและไดตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
- ใชเครื่องมือเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อประหยัด
คาใชจายในการผลิต
- มีขนาดพอเพียงตามความตองการ
ใชเนื้อที่ในกระบวนการผลิต
- มีงบประมาณในการจัดการผลิต
อยางเพียงพอ เพื่อใหทันกับ
เหตุการณปจจุบัน
- ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
และปรับปรุงคุณภาพของสินคา
ดวยการพัฒนากระบวนการผลิต
- ผลิตสินคาตามความตองการของ
ผูซื้อ
- การดําเนินงานรวดเร็วและทัน
ตอเหตุการณอยูตลอดเวลา

-

5. เครื่องมือเครื่องจักร

6. ขนาดของโรงงาน
7. งบประมาณ

8. เทคโนโลยีการผลิต

9. ปริมาณการผลิต
10. การดําเนินงาน

11. ความสําเร็จ

- มีผลกําไร มีการเพิ่มหรือขยาย
กําลังการผลิต โดยผลผลิตเปน
ที่ยอมรับของตลาด

-

สถาบันอาชีวศึกษา
มุงผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมโดยไมหวังผลกําไร
ผลผลิตคือนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา
ใหผลตอบทนเปนคะแนน
วัสดุที่ใชฝกนักศึกษาอาจไมได
มาตรฐานเทากับโรงงานเพราะ
ตองคํานึงถึงงบประมาณที่มีอยู
ใชเครื่องเครื่องจักรตามความ
เหมาะสมของทักษะที่ทําการฝก

- มีขนาดจํากัดโดยขึ้นอยูกับจํานวน
นักศึกษาและงบประมาณที่ไดรับ
- มีงบประมาณจํากัดขึ้นอยูกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ในแตละป
- ใชเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู ใน
โรงฝกงานและปรับปรุงคุณภาพ
ดวยการพัฒนาหลักสูตร
- ผลิตชางตามความตองการของ
สถานประกอบการ
- การดําเนินงานมีความลาชาตอง
ขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหาร
และหลักสูตรที่สอน
- ผลผลิตหรือนักศึกษาที่ผานการ
ฝกอาชีพไมตกงาน ไดงานตรง
ตามสาขาและเปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานดานคุณภาพ
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1.2.4 อาชีพศึกษา (Career Education)
อาชีพศึกษา คือ การศึกษาและฝกอบรมเพื่อเตรียมคนเขาสูอาชีพและกาวหนาในอาชีพ
อยางเปนระบบและมีวัตถุประสงคชดั เจน เปนการศึกษาและฝกอบรมทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย คือ ทั้งการฝกเริ่มตน เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางาน และการศึกษาอบรมตอเนื่อง
เปนการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อรักษาอาชีพและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1. ขั้นตระหนัก : โลกของงาน

2. ขั้นจัดระบบแบงหนาที่ของงาน : กลุมอาชีพ

3. ขั้นสํารวจหรือทดลองหาความสนใจและความถนัด : อาชีพยอยในกลุมอาชีพ

4. ขั้นเตรียมตัวเขาสูอาชีพ (นายจาง/ลูกจาง) : ทักษะอาชีพ

5. ขั้นรักษาอาชีพและกาวหนาในอาชีพ : พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง/การเรียนรูตลอดชีวิต

รูปที่ 1.4 ขั้นตอนของอาชีพศึกษา (Career Education)
จากรูปที่ 1.4 จะแสดงแผนภาพขั้นตอนของอาชีพศึกษา ซึ่งจะแบงออกเปน 5 ขั้นตอน ที่มี
ความหมายแตละขั้น ดังนี้ โดยเริ่มตนจาก 1. ขั้นตระหนัก (Awareness) คือ ใหเขาใจโลกของงาน
โดยตระหนักวาเกิดมาตองทํางาน เปนหนาที่ของทุกคนที่จะตองทํางานเพื่อความอยูรอดและมีสวน
รวมในการสรางผลผลิต 2. ขั้นจัดระบบแบงหนาที่ของงาน (Orientation or Systematization) คือ
ใหเขาใจวางานนั้นประกอบไปดวยกลุมอาชีพตาง ๆ เชน อาชีพแพทย วิศวกร ทนายความ ครู
นักบัญชี และอื่น ๆ เปนตน 3. ขั้นสํารวจหรือทดลองหาความสนใจและความถนัด (Exploration
or Experimentation) คือ ใหเขาใจวา กลุมอาชีพประกอบไปดวยอาชีพยอย เชน อาชีพครู ซึ่งจะ
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ประกอบไปดวย ครูอนุบาล ครูประถม ครูมัธยม ครูอาชีวศึกษา และครูชาง เปนตน โดยจะตอง
สํารวจและทดลองอาชีพยอยตาง ๆ เพื่อหาความสนใจและความถนัด 4. ขั้นเตรียมตัวเขาสูอาชีพ
(Preparation or Employability) เมื่อรูวาตนเองสนใจหรือถนัดอาชีพยอยอะไรแลว ก็ตองเตรียมตัว
เขาสูอาชีพนั้น ๆ เพื่อทํางานไมวาจะเปนลูกจาง หรือนายจาง คือ เปนผูประกอบการเองก็ได และ
5. ขั้นรักษาอาชีพและกาวหนาในอาชีพ (Lifelong Learning) เปนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ใหเปนมืออาชีพ เปนการเรียนรูตลอดชีวิต
รายละเอียดดานความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติของแตละขั้นตอน ซึ่งจะพิจารณาใน
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้
- ขั้นที่ 1 ขั้นตระหนัก (Awareness) เปนขั้นแนะนําบทบาทของแรงงานที่มีตอผลผลิต
ซึ่งจะตองจัดใหนักศึกษามีสมรรถนะ ดังนี้
1.1 ใหเขาใจวางานเปนคุณลักษณะพื้นฐานของชีวิต คือ เปนสิ่งจําเปนของการดําเนิน
ชีวิต
1.2 ใหคุนเคยกับธรรมชาติทั่วไปของชีวิตการทํางาน
1.3 ใหเขาใจสิ่งที่นาสนใจ ทักษะ คานิยม และความตองการของอาชีพ
1.4 ใหเขาใจถึงความตองการเฉพาะอาชีพสําหรับงาน
1.5 ใหเขาใจความแตกตางของการดําเนินชีวิตของสมาชิกกลุมอาชีพตาง ๆ
- ขั้นที่ 2 ขั้นจัดระบบแบงหนาที่ของงาน (Orientation or Systematization) เปนการ
แนะนําการแบงหนาที่ของแรงงานในสังคม
2.1 ใหคุนเคยกับอาชีพตาง ๆ เพื่อเลือกอาชีพไดอยางกวางขวาง
2.2 ใหเขาใจและบอกไดวางานแตละอาชีพสามารถแจกแจงลักษณะออกได
2.3 ใหมองเห็นภาพรวมของตลาดแรงงาน มองเห็นความหลากหลายของอาชีพและ
ความตองการแรงงานนั้น ๆ
2.4 ใหเขาใจเกณฑของแตละอาชีพวาตรงกับความถนัด ความชอบ และความเหมาะ
สําหรับตนเองหรือไม
2.5 ใหรูความสัมพันธระหวางความตองการของบุคคลกับความตองการของสังคม
- ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจหรือทดลอง (Exploration or Experimentation) เปนการแนะนํา
การสํารวจบทบาทของอาชีพที่สัมพันธกับมโนทัศนของตนเองตออาชีพนั้นๆ
3.1 ใหเขาใจประโยชนของการเรียนรูจากการทดลอง ภายใตสิ่งแวดลอมของงานจริง
3.2 ใหมีโอกาสมีสวนในประสยการณการทํางานจริง
3.3 ใหเขาใจเกณฑในการพิจารณาบทบาทของตยเองในการเขาสูสภาพงานจริง
3.4 ใหเตรียมตัวกอนจะเขาสูสภาพงานจริงทั้งในดานความรู ทักษะ และเจตคติ
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- ขั้นที่ 4 ขั้นเตรียมตัวเขาสูอาชีพ (Preparation or Employability) เปนการสรางงาน
ของแรงงานในสังคม
4.1 ใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ประสบการณจริงในสิ่งแวดลอมของงานสําหรับอาชีพ
ที่เลือกแลว
4.2 ใหเห็นชองทางและความกาวหนาของอาชีพนั้น ๆ และมาตรฐานอาชีพ
4.3 เขาใจทางเลือกในการศึกษาตอและพัฒนาอาชีพ
4.4 ใหรูวาลักษณะของอาชีพนั้นอาจไมถาวร จึงตองเนนทักษะที่สามารถถายทอดได
(Transferability Skills)
4.5 ปลูกฝงเจตคติที่ดีตออาชีพและสรางสรรค ในการเปนแรงงานที่มีผลผลิต
(Productive Worker)
- ขั้นที่ 5 ขั้นรักษาและกาวหนาในอาชีพ (Lifelong Learning) เปนการธํารงคไวซึ่ง
แรงงานที่มีคุณภาพ
5.1 กระตุนใหมีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะเรียนรูตลอดเวลา
5.2 ชี้แนะ ใหขอมูล และแนะแนว ใหเห็นความสําคัญของการเพิ่มสมรรถนะเปนการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
5.3 สรางนิสัยใหใฝรู
5.4 ดําเนินการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อเปนมืออาชีพ
5.5 มีการรวบรวมรองรอยหลักฐาน เพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณ
สรุปความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชีวะและเทคนิคศึกษา
จากแนวคิดทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับอาชีวะและเทคนิคศึกษา ซึ่งในความหมายของ คําวา
“อาชีวะและเทคนิคศึกษา” คือ กระบวนการศึกษาที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล
ใน 3 ดาน ไดแก ดานทักษะ (Psychomotor domain) ดานความรูความเขาใจ (Cognitive domain)
และดานเจตคติ (Affective domain) เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่ตนสนใจเลือกเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สวนองคกรสากลที่เกี่ยวของกับการศึกษาดานอาชีวะและเทคนิคศึกษา คือ ยูเนสโก
( UNESCO ) และไอแอลโอ ( ILO ) ซึ่งภารกิจหลักของยูเนสโก จะครอบคลุมการสงเสริมดาน
การศึกษา พัฒนาการดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร วัฒนธรรม และการสื่อสาร
เพื่อประโยชนของประเทศสมาชิก สวนในภารกิจหลักของไอแอลโอ คือ ชวยเหลือผูใชแรงงาน
ทั่วโลกใหไดรับความยุติธรรมจากสังคมใหมีชีวิตและสภาพการทํางานที่ดีขึ้น โดยแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับทฤษฎีจัดการอาชีวศึกษา มุงที่จัดการศึกษาใหสามารถฝกทรัพยากรบุคคลไดมีความรูขั้น
พื้นฐานที่จําเปนในการประกอบอาชีพ โดยสถานศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิต
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กําลังคนดานอาชีวะและเทคนิคศึกษาใหมีคุณภาพ ควรยึดแนวทางจุดมุงหมายในการจัดการอาชีวะ
และเทคนิคศึกษา ในประเด็นตาง ๆ อาทิ เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนวิชาชีพ
ตาง ๆ ตามที่ตนสนใจและมีความถนัด เพื่อผลิตชางอุตสากรรมที่มีคุณภาพตอบสนองความตอ
ตองการของสถานประกอบการ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนชางอุตสาหกรรม (ในบางสาขา) ของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาความรูและความชํานาญใหกับทรัพยากรบุคคลใน
สถานประกอบการ ใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม และเพื่อแกปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แนวคิดในการจัดหลักสูตรอาชีวะและเทคนิคศึกษา จําเปนตองมีการปฏิรูปทั้งระบบทั้งใน
ดานวิชาการและวิชาชีพ โดยเนนการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน
และสรางเครือขายสถาบันในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตรอาชีวะและเทคนิค
ศึกษาควรมีการจัดกระบวนการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการฝกประสบการณจริงใหผูเรียนในแตละสาขาวิชาชีพและแตระดับการศึกษา ภายใต
การควบคุมดูแลอยางใกลชิดของสถานศึกษา รูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวะและ
เทคนิคศึกษานั้น จะแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นศึกษาและวิเคราะหปญหา และ
ขั้น ตอนที่ 2 ขั้นนําไปใชและประเมิน ผล ซึ่งจัด เรียงลําดับ ดังนี้ 1) วิเคราะหสถานการณ 2)
วิเคราะหเงื่อนไขเบื้องตน 3) วิเคราะหเนื้อหา 4) วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 5) การจัดการ
เรียนการสอน 6) กระบวนการเรียนการสอน และ 7) การประเมินผล
ความแตกตางระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา ซึ่งมีความแตกตางกันหลายดาน
อันไดแก เปาหมายการผลิต ผลผลิต ผลตอบแทน วัสดุ เครื่องมือเครื่องจักร ขนาดของโรงงาน
งบประมาณ เทคโนโลยีการผลิต ปริมาณการผลิต การดําเนินงาน และความสําเร็จ แตจะมีสวนที่
คลายคลึงกัน ก็คือ การจัดสภาพแวดลอมใหใกลเคียงสถานประกอบการและการผลิตบุคคลใหได
ตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
อาชีพศึกษา (Career Education) คือ การศึกษาและฝกอบรมเพื่อเตรียมคนเขาสูอาชีพและ
กาวหนามนอาชีพอยางเปนระบบและมีวัตถุประสงคชัดเจน ซึ่งจะมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตระหนัก
ใหเขาใจวาเกิดมาตองทํางาน 2) ขั้นจัดระบบแบงหนาที่ของงาน ใหรูวางานประกอบไปดวยกลุม
อาชีพตาง ๆ 3) ขั้นสํารวจหรือทดลองหาความสนใจและความถนัด ซึ่งจะประกอบไปดวยอาชีพ
ยอย ๆ 4) ขั้นเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และ 5) ขั้นรักษาอาชีพและกาวหนาในอาชีพ เปนการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องใหเปนมืออาชีพ เปนการเรียนรูตลอดชีวิต
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