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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบททั่วไปของสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 2) แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

 เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่เชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง  

คือผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 4 คน ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษา จากวิทยาลัย

อาชีวศึกษา 12 แห่งใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จ�านวน 642 คน 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-Way Analysis of Variance) 

 ผลการวิจัย พบว่า สถาบันอาชีวศึกษา 1) มีบริบทการบริหารจัดการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 คือ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง และปริญญาตรีเพียงสองแห่ง ทุกแห่งเปิดสอนสายอาชีพอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ยกเว้น

เกษตรกรรมมีแห่งเดียว และก�าหนดสมรรถนะความรับผิดชอบของนักศึกษาแตกต่างกันไม่สอดคล้องกับ

เป้าหมายที่ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก�าหนดไว้ ส่วนครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นครูอัตราจ้าง 

มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและโท โดยใช้การเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลเน้นเอกสารร่วมกับการทัศนะศึกษา 

เพ่ือเชื่อมโยงคนกับสถานการณ์จริงเป็นกลยุทธ์หลัก และใช้วิธีสอนแบบบรรยายกับสื่อโสตทัศนูปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยน้อยมาก ใช้ระบบเครือข่ายสร้างการเรียนรู้ได้ดีคือ สถานท่ีฝึกงาน  

แต่กลับไม่มีสถานประกอบการรองรับผู้ส�าเร็จการศึกษา 2) จัดการการเรียนการสอนแตกต่างกันคือ  

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การวางแผนเตรียมการสอนล่วงหน้า เครื่องมือ วิธีวัดประเมินผลความรู้ทฤษฎี
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ในชั้นเรียนด้วยแบบทดสอบ และเกณฑ์ตัดสินผลเรียนรู้ด้วยงานชิ้นงานเดี่ยวท่ีน�าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์

นวัตกรรมใหม่ และ3) แนวทางเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้สายอาชีวะคือ ก�าหนดวิสัยทัศน์อนาคตชัดเจน  

มีเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ มีสิ่งอ�านวยสะดวกเอื้อในการเรียนรู้และพัฒนา

สมรรถนะภาษา สื่อสาร เทคโนโลยี สร้างมโนทัศน์จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือพัฒนาครู ผู้เรียน และ

บริการชุมชน

ค�าส�าคัญ: การจัดการเรียนการสอน, ศักยภาพการเรียนรู้, หลักสูตรอาชีวศึกษา

ABSTRACT

 The purposes of this research were to study: (1) the general context of educational 

institutions and their teaching and learning processes, and (2) the learning management  

guidelines that promote the learning potential of vocational learners. The research design  

employed both quantitative and qualitative methods. In-depth interviews with four key informants 

that were top executives at the Ministry of Education in Thailand were carried out employing  

the qualitative method, while questionnaires were used for the survey 642 respondents from 12 

vocational colleges in 3 provinces in Thailand: Mukdahan, Sakon Nakonn, and Nakhon Phanom. 

Descriptive statistics and one-way analysis of variance were applied for the analyses of the 

collected primary and secondary data. 

 The results of the research indicated the following. One, vocational institutions have a 

management context in accordance with Vocational Education Act BE 2551, where the curricula 

include short course programs, a vocational certificate curriculum, and a higher vocational  

diploma curriculum, except for the bachelor degree, which is available only at two colleges .  

The industrial and commercial curricula were opened at all vocational colleges, except for the 

curriculum of agriculture, where there was only one institution teaching this program. Most of the 

vocational colleges set their own goals and levels of competency of the students differently,  

which is inconsistent with the goals and levels of competency determined by the Office of the 

Vocational Education Committee in the Ministry of Education of Thailand. Even though most 

teachers in the colleges had a bachelor’s or master’s degree, their employment status was  

non-permanent. Further, the strategies used for learning and teaching management were mostly 

codified strategies, such as taking the students on excursions or outside the classroom, which 

linked the persons and real situations. The institutions used the network system well to create 
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apprenticeships for the students; however, there were no private sectors or factories to provide 

support for those that had graduated. Finally, the teaching method revealed that most of the 

teachers used the “lecture” method and audio-visual materials. New and modern teaching 

techniques were rarely used. Two, the management of learning and teaching was different in 

terms of the outside classroom studies, pre-instruction planning, tools, classroom evaluation 

techniques, and the criteria for determining the learning outcomes using a single piece of work 

that leads to creating new inventions. Three, the guidelines for increasing vocational learning 

potential represented a clear vision of the future with effective audio-visual equipment and  

facilities that facilitated learning and developing language competencies, communicating 

technology, creating conceptual knowledge from external experts in order to develop teachers, 

students, and community services. 

Keywords: learning and teaching management, learning potential, vocational education

บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

กลุ่มจังหวัด “สนุก” เป็นกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคือ จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีวิสัยทัศน์ 

คือ “สะพานการค้าและการท่องเท่ียวอินโดจีน”  

มียุทธศาสตร์พัฒนา 1) การค้าชายแดนและ 

ความสมัพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 2) การท่องเท่ียว  

3) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และ  

4) ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือปัญหาสังคมและความ

เดือดร้อนของประชาชน ฟื ้นฟูรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน�าเทคโนโลยีและ

ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาจัดวางระบบและสนับสนุน 

การด�าเนินงานของกลุ ่มจังหวัด สอดคล้องกับ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 

2542 มาตรา 22-23ให้จัดการศึกษาเน้นผู้เรียน

สามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ

ตามศักยภาพ รวมถึงความรู้คุณธรรม บูรณาการ

ตามความเหมาะสมแต่ละระดับ (ส�านักนโยบาย

และแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, 2542) 

ทั้งในระบบ นอกระบบ ทวิภาคีและเทียบโอน

ประสบการณ์ตามสถานศกึษา ประเภทวิชาหลกัสตูร

ที่เปิดสอน 

กลุ ่มจังหวัด “สนุก” มีหน่วยงานและ 

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศกึษา รวม 12 แห่ง ซึง่มข้ีอมลูไม่สมบรูณ์

เก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียน 

การสอน กระบวนการการจัดการเรียนการสอน  

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องเร่งศึกษาประเด็นดังกล่าว  

เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส�าคัญและน�าไปใช้เป็นแนวทาง

พัฒนาแนวความคดิและแนวพัฒนานวตักรรมการ

เรียนรู้ ส่งเสริมระบบการคิดการแก้ปัญหาให้กับ
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นักศึกษาอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ ซึ่งเป็นผลของ

การศึกษาชุดโครงการที่ 2 ที่ต้องน�าเสนอต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือจัดการองค์ความรู ้ 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ระดับอาชีวศึกษา  

ต่อเนื่อง จากการศึกษาในเบื้องต้น คือ

 1) บรบิทท่ัวไปของสถานศึกษา กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

 2) เสนอแนะแนวทาง (guideline) การ

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้

ของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

  สถาบันศึกษาอาชีวศึกษาพัฒนาตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 เริ่มจากการ

ศึกษาวชิาชพีสายวสิามญัตามความเหมาะสมของ

ภมูปิระเทศทัง้กสกิรรม หตัถกรรมและพาณิชยการ 

ปีพ.ศ. 2545-2546 มีการจัดการเรียนการสอน

อาชวีศกึษา 842 แห่ง สงักัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษาท่ีกระจายในภูมภิาค 416 แห่ง และ

ในเขตเมือง 427 แห่ง (กรมอาชีวศึกษา, 2547; 

สัมภาษณ์นายสมบัติ) โดยจัดการเรียนการสอน

แบบในระบบ (ทวิภาคี) หรือในสถานศึกษาหลัก 

และนอกระบบแบบเทียบโอนประสบการณ์  

ท่ียืดหยุ่นได้ในการก�าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  

วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและประเมินผล 

การส�าเรจ็การศกึษาจากความเหมาะสมของเน้ือหา

หลักสูตรผลิตและพัฒนาก�าลังคนทางวิชาชีพฝีมือ 

เทคนิคและเทคโนโลยีสอดคล้องตลาดแรงงาน

ต้องการ สภาพปัญหาและบคุคลแต่ละกลุม่ต้องการ

ตามมาตรา 8 พระราชบญัญัตอิาชวีศกึษา พ.ศ. 2551 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนการ

อาชีวศึกษาประกอบด้วย หลักสูตร (curriculum) 

การอาชวีศกึษา (วิรชั วรรณรตัน์, 2554) การจดัการ

เรียนการสอน (learning and instructional 

management) การอาชวีศกึษา การวัดประเมนิผล

การเรียนการสอนของหลักสูตร สมรรถนะของครู 

ผูส้อน เครือ่งมอื อปุกรณ์ โสตทศันูปกรณ์ สิง่อ�านวย

สะดวก (fascinators) ในการเรียนการสอนสาย

อาชีพความต้องการแรงงานสายอาชีพ การวัดผล

และประเมินผลของสถาบันการอาชีวศึกษา  

งบประมาณการอาชวีศึกษา อกีทัง้ฉตัรชยั เรืองมณี 

(2551) ยังพบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู  ้

ด้านอาชีวศึกษา ส่งผลต่อจ�านวนช่างฝีมือช่าง

เทคนิค นักเทคโนโลยี และสมรรถนะของผู้ส�าเร็จ

การศกึษาคอื ความพึงพอใจของสถานประกอบการ

กับความต้องการก�าลงัคนของท้องถ่ิน และประเทศ

ที่เพียงพอ ข้ึนอยู่กับ ศักยภาพผู้เรียน คุณภาพคร ู

ผู้สอน งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ 

ครุภัณฑ์วัสดุฝึกงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรบนฐานสมรรถนะในการฝึกงาน ระบบ

ควบคุมคุณภาพ และบุคลากรอาชีวศึกษาให้

สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง เป็นจัดการศึกษาเน้น

พัฒนาผูเ้รยีนให้มคีณุลกัษณะทกัษะทีส่ามารถออก

ไปประกอบอาชพีและใช้ชวีติในสงัคมอย่างมคีวาม

สุข มั่นคงในอาชีพภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม 

  คณุภาพการจดัการเรยีนรูด้้านอาชวีศกึษา 

ข้ึนอยูกั่บ หลกัสตูรกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการ

คิดแก้ปัญหา แนวทางพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิม

ศักยภาพให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษา สายอาชีพผสม

ผสานการฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนด้านวิชาชีพระดับฝีมือระดับเทคนิคและ

ระดับเทคโนโลยี รวมถึงยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
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สงูขึน้ท้ังสมรรถนะทกัษะอาชพีในลักษณะผูป้ฏบิตังิาน

อาชีพอย่างอิสระตามโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องความต้องการ

ของตลาดแรงงานคือ มีความรู ้ทฤษฎีสากล

ภูมปัิญญาไปปฏิบติัได้จรงิ ตลอดจน มกีระบวนการ

จัดการเรียนรู ้บริหารหลักสูตรอาชีวศึกษาและ 

ฝึกอบรมวิชาชพี มคุีณภาพ ขึน้อยู่กับ ศักยภาพของ

สถาบันอาชีวศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการ 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและระบบ

ควบคุมคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษาที่เป็นผลผลิต 

การเป็นช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี 

หมายถึง ผลสมัฤทธ์ิเชงิคณุภาพทางสมรรถนะของ

ผู้ส�าเรจ็การศกึษาสายปฏิบติัการกับผลลพัธ์สดุท้าย

คอื ความพึงพอใจและมัน่ใจของสถานประกอบการ 

และผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณท่ีต้องการว่าจ้างก�าลัง

คนของท้องถิ่นและประเทศอย่างเพียงพอ 

 รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศแห่งการ

จัดการอาชีวศึกษาคือ ความเข้าใจ เข้าถงึวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ นโยบายและ

ประวัติ ความเป็นมาการอาชีวศึกษาด�าเนินงาน 

สู่วิสัยทัศน์ เป็นความปรารถนาของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แสดงถึงมี

ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ เป็นองค์กรมุ ่งมั่นผลิต 

ก�าลังคนและพัฒนาการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถแข่งขัน

ของประเทศและภูมภิาค ภายใต้ยทุธศาสตร์แผนผลติ 

การพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษารองรับวิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการคือ การพัฒนาศักยภาพ 

การอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ี กลุ่มอาชีพ ภูมิภาคหลัก 

โดยเร่งปฏริปูระบบความรู ้สร้างและกระจายโอกาส

การศกึษาในสงัคมไทยทัง้เชงิปริมาณและคณุภาพ 

จากการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศสร้างทุนปัญญาชาติพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์รองรับการเป ิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ทัดเทียมนานาชาติ หลักสูตรในต่างประเทศ 

แตกต่างกัน เช่น ประเทศเยอรมนีและเกาหล ี

ใช้ระบบ ทวิภาคี (dual system)/โปรแกรม two-

plus-one มวิีธีการเรยีนการสอน เริม่ต้นอายุแรกเข้า 

เวลาเรยีนรู้ สถานเรียนรู้ทฤษฎีและทกัษะอาชพีกับ

เครือข่ายสถานที่ฝึกงานจริงเพ่ือผลิตก�าลังคนตาม

ความต้องการภาคอุตสาหกรรม ส่วนออสเตรเลีย 

ใช้ระบบศึกษาต่อเนื่องใช้มาตรฐานสมรรถภาพ 

แห่งชาติ (national competency standard :  

NCS) กรอบคุณวุฒิการศึกษาและฝึกอบรม (The 

Australia qualification framework: AQF)  

แต่อังกฤษใช้ฝึกอบรมและศึกษาต่อเน่ืองเริ่มอายุ 

16 ปี ศึกษาวิชาชีพทักษะตามที่ตลาดแรงงาน

ต้องการให้มคีวามรูพ้ื้นฐานด้านเทคโนโลยีและโลก

งานอาชีพที่มีมาตรฐานสมรรถนะ 5 ระดับวิชาชีพ

สอดคล้องการปฏิบตังิานในโลกงานจรงิทีม่คีณุวุฒิ

วิชาชพี (National vocational qualification: NVQ) 

มมีาตรฐานวิชาชพีแห่งชาตทิัว่ไป (General national 

vocational qualifications: GNVQ) พ้ืนฐาน ความรู้

วิชาชีพสู่ตลาดแรงงานทั้งพ้ืนฐาน กลาง สูง และ

ต่อยอดเพ่ิมพูนความรู ้ ทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

ภาษา ประสบการณ์ท�างานจริงจัง เช่น วิชาชีพ

บริหารธุรกิจ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

ศิลปะ ท่องเท่ียวการโรงแรม ส่วนสหรัฐอเมริกา 

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนเหมาะสมกับวัยต้ังแต่อนุบาล

ถึงอุดมศึกษาแบบผสมผสานแนวการเรียนรู ้คู ่

การท�างาน สรุปเป็นกรอบการศึกษาดังนี้ 
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ฝึกอบรม (The Australia qualification framework: 
AQF) แตอ่งักฤษใช้ฝึกอบรมและศกึษาตอ่เน่ืองเร่ิม
อาย ุ1 ปี ศกึษาวิชาชีพทกัษะตามท่ีตลาดแรงงาน
ต้องการให้มีความรู้พืน้ฐานด้านเทคโนโลยีและโลก

งานอาชีพท่ีมีมาตรฐานสมรรถนะ  ระดบัวิชาชีพ
สอดคล้องการปฏิบตัิงานในโลกงานจริงท่ีมีคณุวฒิุ

วิชาชีพ (National vocational qualification: NVQ) 
มีมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติทัว่ไป (General national 
vocational qualifications: GNVQ)  พื ้ น ฐ า น 

ความรู้วิชาชีพสู่ตลาดแรงงานทัง้พืน้ฐาน กลาง สงู 
และต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษา ประสบการณ์ทํางานจริงจงั เช่น 
วิชาชีพบริหารธุรกิจ  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ศิลปะ ท่องเท่ียวการโรงแรม ส่วน
สหรัฐอเมริกาให้ผู้ เรียนเลือกเรียนเหมาะสมกับวยั

ตัง้แต่อนุบาลถึงอุดมศึกษาแบบผสมผสานแนว

การเรียนรู้คู่การทํางาน สรุปเป็นกรอบการศึกษา
ดงันี ้ 

 

 
 

ภาพที่   กรอบการศกึษาครัง้นี ้
 
ระเบียบวธีิการวจิัย 

ก ารศึ กษ า นี ้ เน้ น วิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ 
(qualitative research) ประชากรคือ  ผู้ บ ริหาร
ระดับสูงเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาและ

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 4 รายคือ 
นายศักดา คงเพชร นายชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ นาย
ประดิษฐ์ ระสิตานนท์ นายสมบตัิ แสงสว่างสจักุล 
ใช้วิธีสมัภาษณ์เชิงลกึด้วยผู้วิจยัเอง มีแบบสอบถาม

การจดัการเรียนการสอนระดบัอาชีวศกึษา 
- การวางแผนการเรียนการสอน 
- วิธีการจดัการเรียนการสอน 
- ส่ือและเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอน 
- เคร่ืองมือท่ีใช้วดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
- การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

แนวทางและนโยบายการจดัการ 
เรียนรู้ท่ีสง่เสริมศกัยภาพผู้ เรียน 
ระดบัอาชีวศกึษาในอนาคต 

บริบททัว่ไปของสถานศกึษาระดบัอาชีวศกึษา 
- หลกัสตูร 
- กลยทุธ์การจดัการเรียนการสอน 
- กลุม่สาขาอาชีพ 
- สมรรถนะของผู้สอน 
- งบประมาณ 

ระเบียบวิธีการวิจัย

 ก า ร ศึ ก ษ า น้ี  เ น ้ น วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 

(qualitative research) ประชากรคือ ผูบ้รหิารระดับ

สูงเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาและส�านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษา 4 รายคือ นายศักดา 

คงเพชร นายชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ นายประดิษฐ์ ระสิ

ตานนท์ นายสมบติั แสงสว่างสจักุล ใช้วธีิสมัภาษณ์

เชิงลึกด้วยผู้วิจัยเอง มีแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง

ของค�าถามเชิงนโยบายเป็นเครื่องมือวิจัยชุดท่ี 1 

ควบคูกั่บะการศกึษาวิจยัเชงิปรมิาณ (quantitative 

research) อาศัยเครื่องมือวิจัย 4 ชุด ครอบคลุม

เนื้อหา วัตถุประสงค์ข้อ 1-2 ซึ่งผ่านการทดลอบ

ความเชื่อถือด้วยค่าอัลฟ่าครอนบลัคคือ ชุดผู ้

บรหิาร 0.873 ชดุครผููส้อน 0.921 และชดุนกัศกึษา 

0.958 เพ่ือสรุปผลวิจัยเชิงปริมาณ รวมทั้งส้ิน 

19,210 ราย เป็นวธีิสุ่มตวัอย่างแบบการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  

ผู ้บริหารนโยบายการอาชีวศึกษาและกระทรวง 

ศึกษาธิการ ฝ่ายปฏิบัติงานพ้ืนที่คือ ผู ้บริหาร  

ครผููส้อน และนกัศกึษาสถาบนัอาชวีศกึษา 12 แห่ง 

3 จังหวัด 642 ราย จังหวัดนครพนม 5 สถาบัน 

สกลนคร 4 สถาบัน มุกดาหาร 3 สถาบัน อยู่ใน 

ปี 2555 – 2558 และน�าผลวิจัยเชิงปริมาณไปศกึษา

เก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้แบบการระดม 

ความคิดจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสรุปเป็นผลวิจัย 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ศกึษาข้อ 3 และน�าไปพัฒนา

สร้างสื่อการเรียนการสอนระดับอาชีวะต่อไปอย่าง

ต่อเนื่อง
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 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลเชงิปฏิบตักิาร (Practical contributions) 

ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องการอาชีวศึกษาได้เข้าใจสภาพ

บริบทและการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียน

การสอน กระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา

ระดับอาชีวศึกษา เป็นข้อค้นพบไปใช้ก�าหนด

นโยบาย กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพทักษะการปฏิบัติ

งาน รวมถึงพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในระบบคิดแก้

ปัญหาสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานใน

พ้ืนท่ีให้บรรลุเป้าหมายหรือมีประสิทธิผลอย่าง

จริงจัง

  ผลทางทฤษฎ ี(Theoretical contributions) 

นักวิชาการสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ใหม่ให้กับผู ้เรียนสายอาชีพได้พัฒนาระบบคิด 

ในการแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่เชิงระบบ 

รวมถึงน�าผลวิจัยครั้งน้ีเป็นฐานข้อมูลจัดการเรียน

การสอน การวิจัยพัฒนาเรียนรู้สายวิชาชีพอนาคต

ผลการวิเคราะห์

 ข ้อค ้นพบวัตถุประสงค ์ข ้อ 1 พบว ่า  

จังหวัดมุกดาหาร นครพนมและสกลนครมี 

สถานศึกษาสายอาชีพ 12 แห่ง โดยทุกแห่ง

 1.1 มีบริบทการเรียนการสอนทั่วไปคือ 

  ก)  เปิดสอนหลกัสตูรระยะสัน้ ยกเว้น

วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ธาตุพนม และเทคนิค

สกลนคร ส่วนปริญญาตรีเปิดสอนท่ีวิทยาลัย 

เทคนิคนครพนมและการอาชีพธาตุพนม และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับปวช. และปวส. 

ที่เปิดสอนคือ ข) อาชีพอุสาหกรรมและพาณิชยกร

รม ยกเว้นอาชีพทางความคิดสร้างสรรค์และ 

บริการมีเปิดสอนที่มุกดาหาร นครพนม และอาชีพ

การเกษตรกรรมมีเปิดสอนที่เทคโนโลยีดอนตาล 

  ค)  มุง่สร้างสมรรถนะของหลักสูตรคอื 

หลักสูตรระยะสั้นมุ ่ งให ้มีความรู ้และทักษะ 

พ้ืนฐานท�างานเลก็น้อย ระดบั ปวช.ให้มคีวามรูแ้ละ

ทักษะพ้ืนฐานท�างานเล็กน้อยเป็นเพียงผู้บริหาร

ระดับล่างและกลาง ระดับปวส.ให้มีความรู้ทักษะ

ท�างานดีเป็นผู ้บริหารระดับกลางและสูง ระดับ

ปริญญาตรีให้มีความรู้และทักษะท�างานดีเป็น 

ผู้บริหารระดับกลางถึงมอือาชีพ ง) มีรูปแบบกลยุทธ์

ที่ใช้จัดการเรียนรู้ที่ดีคือ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

เทคโนโลยีและการจัดการนครพนม และวิทยาลัย

การอาชพีพรรณนานคิมอาสยัแบบระบบฐานข้อมลู 

โดยให้ค้นคว้าเองจากห้องสมุดใช้มากที่สุดร่วมกับ

แบบบุคคลสู่บุคคล โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและครูสอน 

จ) วุฒขิองครูส่วนใหญ่คอื ระดบัปรญิญาตรแีละโท 

ยกเว้นวทิยาลยัการอาชพีนวมนิ- ทราชนิมีกุดาหาร 

เทคนิคนครพนมและการอาชีพธาตุพนม เทคนิค

สกลนคร และสารพัดช่างสกลนครมีปริญญาเอก 

และ จ) ลกัษณะครผููส้อนส่วนใหญ่ เป็นครอูตัราจ้าง

มีมากท่ีสุดคือ จังหวัดมุกดาหาร นครพนมและ

สกลนครตามล�าดับ

 ข้อค้นพบของวัตถุประสงค์ข้อ 1 ดังนี ้

 1.2  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

สายอาชีพ มีผลวิเคราะห์ สรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  การจัดกระบวนการเรียนการสอน

ตัวแปลข้อค้นพบ

การจัดกระบวนการเรียนการสอน

มุกดาหาร นครพนม สกลนคร
F-test Sig.

M S.D. M S.D. M S.D.

ความคิดเห็นของครูผู้สอน (n=239 ราย)

1. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.80 0.68 1.55 0.60 1.70 0.59 3.440* 0.034

2. เตรียมล่วงหน้า เครื่องมือวัด ประเมินผล 2.61 0.49 2.45 0.50 2.42 0.55 3.327* 0.038

3. ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน 2.60 0.49 2.55 0.55 2.36 0.56 4.235* 0.016

4. ใช้รายงานและพิจารณาชิ้นงานเดี่ยว 2.07 0.63 1.99 0.69 2.29 0.56 4.933* 0.008

ความคิดเห็นของนักศึกษา (n=391 ราย)

1. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 2.77 0.54 2.44 0.77 2.75 0.61 9.375* 0.000

2. ใช้โสตทัศนูปกรณ์: คอม วีดีโอ เครื่องฉาย 2.61 0.49 2.44 0.54 2.60 0.49 3.670* 0.026

3. น�าความรู้ท่ีได้สร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 2.28 0.94 2.32 0.92 2.63 0.78 6.226* 0.002

 ความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่เห็นว่า  

มีกระบวนการจัดการเรียนแตกต่างกันคือ ก) การ

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ข) การวางแผนเตรียม 

การสอนล่วงหน้า การวิเคราะห์เนื้อหาที่สอนให้

สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์และล�าดับ

เน้ือหาที่สอน ค) การเตรียมเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้นักศึกษา ง)การใช้แบบ

ทดสอบวิธีวัดประเมินผลความรู ้ภาคทฤษฎีใน 

ชัน้เรยีนซึง่มวิีทยาลยัจงัหวัดมกุดาหารใช้มากท่ีสดุ 

และ จ) เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินผลเรียนรู้คือ งานชิ้น/งาน

เดี่ยว ที่สามารถน�าไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

ใหม่ๆ โดยมีวิทยาลัยจังหวัดสกลนครใช้มากที่สุด 

 ความเห็นของนักศึกษา ส ่วนใหญ่เห็นว่า มี

กระบวนการจัดการเรียนแตกต่างกันคือ ก) การ

จัดการเรียนรู้ในวิชาโดยวิธีพาไปทัศนศึกษานอก

สถานที ่ข) การใช้ส่ือโสตทัศนปูกรณ์จากคอมพิวเตอร์ 

วิดีโอ เครื่องฉายภาพหรือสไลด์ ค) การใช้ความรู้

จากหลักสูตรน�าไปสร้างส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม

ใหม่ๆ ได้

 ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ดังนี้ 

 จากการวิจยัอาศยัแบบสอบถามเชงิปรมิาณ

เป็นเครื่องมือ ได้ผลสรุปของการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้

 1.3  แนวทาง (guide line) การจัดการ

เรียนรู้ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาของ สถาบัน 

พบว่า

    ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ ต่างเห็นว่า ศกัยภาพ

ของนักศึกษา ข้ึนอยู่กับ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ท่ีใช้พัฒนาการเรียน

การสอน สถานที่ออกก�าลังกาย สวัสดิการครู และ

จัดทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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 ครูผู้สอนส่วนใหญ ่ต่างเห็นว่า ศักยภาพ

ของนักศึกษา ขึ้นอยู่กับ การก�าหนดวิสัยทัศน์ 

ในอนาคตต้องชัดเจน การจัดเครื่องมืออุปกรณ ์

โสตทศันูปกรณ์ สิง่อ�านวยสะดวกให้มสีภาพแวดล้อม

เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การสร้างโอกาส

พัฒนาสมรรถนะพิเศษทางภาษา สือ่สาร เทคโนโลยี 

และการสนับสนุนเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน

โดยเชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้

ที่สร ้างมโนทัศน์ใหม่ๆ ซึ่งทุกสถาบันต้องการ 

มากที่สุด 

นักศึกษาส่วนใหญ่ ต่างเห็นว่า ศักยภาพ

ของนกัศกึษา ขึน้อยู่กับ การจดัหาสถานท่ีออกก�าลงั

กายและเล่นกีฬา และการจัดการประสบการณ ์

การเรียนรู ้กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความอยากรู ้ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้มากขึ้น อีกท้ังได้ให้

แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาเพ่ือให้

มีคุณภาพในการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียนคือ  

การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถานศึกษา

กับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงมีคุณภาพใน 

การเข้าสู่อาเซียน ซึ่งจังหวัดนครพนมต้องการให้มี

มากที่สุด 

สรุปผลวิจัย และการอภิปรายผล

จากข้อค้นพบข้างต้นน�าไปสู่การปฏิบัติ 

ดังนี้ 1) สถาบันการอาชีพศึกษาต้องมีบริบทการ

จัดการหลักสูตรตามพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา 

พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

พุทธศักราช 2546 และ 2547 และนโยบาย สคอ. 

โดยระมัดระวังประเด็นส�าคัญคือ การก�าหนด

สมรรถนะความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาของ

แต่ละหลักสูตรกลุ่มอาชีพที่แต่ละแห่งแตกต่างกัน 

ให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายของ สคอ. ด้วย

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ

และกระทบต่อคุณภาพสมรรถนะที่จ�าเป็นของ

นักศึกษาเมื่อส�าเร็จการศึกษานั้นแตกต่างกันโดย

สิ้นเชิง เพราะอาจส่งผลต่อเนื่องให้นักศึกษาขาด

โอกาสในการประกอบอาชีพและการพิจารณาเงิน

เดอืนตามคณุวุฒทิางการศกึษา และค�าถามทีต่าม

มาคือ สาเหตุท่ีแท้จริงนั้นมาจากเรื่องใด? ท�าไม 

ผู้บริหารสถาบันฯ ไม่ปฏิบัติตาม สคอ.ท�าไมไม่รู ้

ไม่เข้าใจในนโยบายใหม่ๆ ? 

สอดคล ้องค�าสัมภาษณ์นายสมบัติ  

แสงสว่างสัจกุล รองเลขาธิการส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา กุมภาพันธ์ 2555 คือ 

ก�าหนดสมรรถนะระดับความรับผิดชอบและ

มาตรฐานแต่ละหลักสูตรกลุ่มอาชีพให้ชัดเจนใน

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบบริหารสถาบัน

การอาชีวศึกษา จาก 416 แห่ง เป็นสถาบัน

อาชีวศึกษา 19 แห่ง 

นอกจากนี ้ยังพบว่า การพัฒนาใช้ กลยุทธ์

หลักสร ้างองค์ความรู ้ เฉพาะทางเพ่ือบ่งบอก 

ความเป็นอัจฉริยะ (wisdom) ของการอาชีวศึกษา 

คือ การขยายระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงคนกับ

เอกสาร ผสมผสาน แบบบุคคลสู่บุคคล เชื่อมโยง

คนกับคน เพื่อถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากผู ้รู ้  ผู ้มีภูมิปัญญาสู ่

นักศึกษามากข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้นักศึกษา

แต่ละหลักสูตรสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

แก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ คิดค้นนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และมีห้องสมุด 

ที่มีต�ารา เอกสาร อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนรู้

ที่ทันสมัย เป็นกลยุทธ์ 
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สอดคล้องวิรัช วรรณรัตน์. (2554) ที่ว่า 

ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อมาตรฐานการประกัน

คณุภาพให้เกดิความคุ้มค่าในการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย ์ของสถาบัน 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีผลต่อเน่ือง 

ให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนสายอาชีพ 

มีระบบเครือข่ายหลายรูปแบบร่วมกันอย่างมี

คุณภาพประโยชน์ในการผลิต พัฒนาก�าลังคนของ

ประเทศไทย และแนวคิดของ Nonaka และ 

Takeuchi (1995) และDorothy Leonard & Walter 

Swap (2556 ) ทีว่่า กลยุทธ์เชือ่มโยงบคุคลสูบ่คุคล 

(personalized strategy) จากการใช้สมองของทีม

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางของ

สถาบันคือ ใช้ความรู้โดยนัย (tacit knowledge)  

ที่มีที่ฝ ังลึกอยู ่ภายในตัวบุคคลนั้นๆ มาสร้าง 

ความสามารถท่ีล�้าลึกหรือมีคลังประสบการณ์

มากมายมาเพ่ิมเติมการตัดสินใจแบบหย่ังรู ้  

นบัเป็นบ่อเกิดคุม้ค่าประโยชน์ย่ิงต่อผูเ้รยีน สถาบนั 

สถานประกอบการและชาตโิดยล�าดบั สอดคล้องกับ  

เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom อ้างถึงใน  

อักษร สวัสดี 2542 : 26-28) อธิบายว่า มนุษย์มี

กระบวนการเชื่อมโยงจัดระเบียบในการรับรู ้เชิง 

พุทธิพิสัย (cognitive domain) ต้ังแต่มีความรู้ 

เข้าใจ จนเกิดความคิดรวบยอด (comprehension) 

น�าไปปรับใช้ (application) วิเคราะห์ (analysis) 

สังเคราะห์ (synthesis) ประเมินผล (evaluation) 

พัฒนา (developion)

ข้อเสนอแนะ จากผลท่ีได้วิเคราะห์และ

สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณกับวิจัยคุณภาพ 

ครั้งนี้  น�ามาสรุปเป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน 

การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติจริง คือ 

เชิงนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและ

สคอ. 

 1. ควรก�าหนดนโยบายชัดเจนเก่ียวกับ

การจัดงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้สายอาชีพ

ในทิศทางท่ีรัฐต้องการ และพัฒนาสมรรถนะของ 

ผู้บริหาร หลักสตูร ครผูู้สอน นกัศกึษาทกุกลุ่มอาชพี

เรียนรู้แนวใหม่ กิจกรรมจิตส�านึก จิตสาธารณะ  

การพัฒนาการคดิแก้ปัญหา องค์ความรู้และทักษะ

สร้างเอกลกัษณ์ของนกัศกึษาอาชวีศกึษาให้ชดัเจน 

2. ควรเร่งพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนสายอาชีพ 

โดยเร่งจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการ

คิดแก้ปัญหาสายอาชีพให้ครอบคลุมบริบทการ

อาชีวศึกษา และสนับสนุนงบประมาณ จ�านวนครู 

โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และสื่อออนไลน์

และสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ทุกกลุ่ม

อาชีพแบบผสมผสานเชื่อมโยงสร้างคุณค่าให้

นักศึกษาอย่างมีเป้าหมาย ดังภาพที่ 2 
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นี  ้นํามาสรุปเป็นแนวทางพัฒนาสถาบันการ

อาชีวศกึษาสูก่ารปฏิบตัจิริง คือ  
เชิงนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการและ

สคอ.  
 1. ควรกําหนดนโยบายชัดเจนเก่ียวกับ

การจดังบประมาณสนบัสนนุการเรียนรู้สายอาชีพ

ในทิศทางท่ีรัฐต้องการ และพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ บริหาร หลักสูตร ครูผู้ สอน นักศึกษาทุกกลุ่ม
อาชีพ เรียน รู้แนวใหม่  กิจกรรม จิตสํานึก  จิต
สาธารณะ  การพัฒนาการคิดแก้ปัญหา  องค์

ความรู้และทักษะสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษา

อาชีวศกึษาให้ชดัเจน  
. ควรเร่งพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนสาย

อาชีพ  โดยเร่งจัดกระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการคิดแก้ปัญหาสายอาชีพให้ครอบคลมุ

บริบทการอาชีวศึกษา และสนับสนุนงบประมาณ 
จํานวนครู โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆ และ
ส่ือออนไลน์และสิ่งอํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ทกุกลุ่มอาชีพแบบผสมผสานเช่ือมโยงสร้าง

คณุคา่ให้นกัศกึษาอยา่งมีเป้าหมาย ดงัภาพท่ี    
 

 
 

ภาพที่   การผสมผสานการจดักระบวนการเรียนการสอน กระบวนการคดิแก้ปัญหา 
 

.รัฐบาลควรให้ความสําคัญการเพิ่ม

สมรรถนะ ศกัยภาพของครูผู้สอนและผู้ เช่ียวชาญ 
เพ่ือพัฒนาความเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 

กําหนดมาตรฐานและสมรรถนะพืน้ฐานของผู้ เรียน 
โดยยึดมาตรฐานสากลของภูมิภาคอาเซียนเป็น

หลกั ดงัภาพท่ี 3  

การจดัระบบคิด

ในการแก้ปัญหา

ให้กบัผู้ เรียน 

สิ่งสนบัสนนุ 
การเรียนรู้ 
สายอาชีพ 

แนวทางพฒันา

คณุภาพของผู้ เรียน

สายอาชีพ 

บริบททัว่ไปของ

สถานศกึษาระดบั

อาชีวศกึษา 

การจดัการเรียน

การสอน 
สายอาชีพ 

3.รัฐบาลควรให้ความส�าคัญการเพ่ิม

สมรรถนะ ศักยภาพของครูผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือพัฒนาความเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา 

ก�าหนดมาตรฐานและสมรรถนะพ้ืนฐานของผูเ้รยีน 

โดยยึดมาตรฐานสากลของภูมิภาคอาเซียนเป็น

หลัก ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนแตล่ะหลกัสตูรกลุม่อาชีพของสถาบนัอาชีวศกึษา 
และเครือขา่ย 

วิสยัทศัของสถาบนั 

การยกระดบัสมรรถนะของ

นกัศกึษา 

การยกระดบัสมรรถนะของ

สถาบนั 

การยกระดบัศกัยภาพ 

ของผู้สอน 

การวดัและประเมินองค์

ความรู้ของนกัศกึษา 

วิธีการสอน/ถ่ายทอดความรู้ 

การวางแผนการเรียน 
การสอน 

กระบวนการจดัการเรียน 
การสอน 

เพิ่มสมรรถนะให้นักศึกษา: ให้มีโอกาสพฒันาสมรรถนะทางภาษา การส่ือสาร 
เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อปุกรณ์ โสตทศันปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวดให้สภาพแวดล้อม
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสถานศกึษากบัสถานประกอบการ
ท่ีมีช่ือเสียง  

เพิ่มสมรรถนะให้สถาบนั: มีระบบเครือข่ายระดบัมธัยม (ต้นนํา้) สถานฝึกงาน (กลาง
นํา้) และสถานประกอบการ (ปลายนํา้) เพ่ิมคา่ในการเรียนการสอนให้นกัศกึษา 

เพิ่มสมรรถนะให้ครูผู้สอน: จดัอบรมความรู้ความสามารถในการสอนและวิชาท่ีสอน –
ใช้โสตทศันปกรณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  -สนบัสนนุให้ศกึษาตอ่ทงัภายในและ
ตา่งประเทศ –สร้างจิตสํานกึรักวิชาชีพครู  -พฒันากระบวนการจดัสมรรถนะครูและกด
ระเบียบใหม่สง่เสริมครูผู้สอนมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ การแก้ปัญหา: อตัราครูไม่
เพียงพอ –ครูมีภาระงานมาก -ครูไม่มีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีสอน 

ผลการเรียนมาตรฐานสายอาชีพ: ใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิชัน้เรียนภาคทฤษฎีร่ม
กบัการทดสอบด้านอ่ืนๆ เช่นทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การปฏิบติัและการ
เรียนรู้ท่ีวดัจากสภาพจริง 
เกณฑ์การวัดมาตรฐานการศึกษา: ความพงึพอใจของสถานประกอบการในสมรรถนะ
นกัศกึษา -การสงัเกตพฤติกรรมมีคณุธรรม จริยธรรมเป็นท่ียอมรับของชมุชน และท้องถ่ิน 
–การสํารวจผู้สําเร็จการศกึษา สามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ และสํารวจการยอมรับ
ของผู้ปกครองและชมุชนในการสง่บตุรหลานเข้าเรียนมีจํานวนเพ่ิมขึน้ 

การถ่ายทอดความรู้: ศกึษาดงูานนอกสถานท่ี -ใช้โสตทศันปกรณ์ (คอมพิวเตอร์ วีดีโอ 
เคร่ืองฉายภาพ) ตํารา คูมื่อ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนเวบ็ และเวบ็ออนไลน์
ช่วยสอน 

การวางแผน: เตรียมตวัสอนล้วงหน้า วิเคราะห์เนือ้หาวิชาท่ีสอนตามหลกัสตูร กําหนด
วตัถปุระสงค์และลําดบัเนือ้หาท่ีสอน 

การวางแผนของครูผู้สอน วิธีการท่ีใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ศกัยภาพของครู การวดัและ
ประเมินผลการเรียน มาตรฐานการศกึษาของสถาบนั 

สมรรถนะของสถาบนั สอดคล้อง วิสัยทศัน์ของ สอศ. 

ภาพที่ 3 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรกลุ่มอาชีพของสถาบันอาชีวศึกษา

และเครือข่าย
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4. ผู้บริหารสถาบัน ควรมีวิสัยทัศน์กว้าง

ไกลในการก�าหนดทศิทางของสถาบนัให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตรงกับ

ความต้องการของผูป้ระกอบการและตลาดแรงงาน

ด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่และประเทศชาติและกลุ่ม

ประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) โดยมนี

โยบายภาครัฐผลักดัน ดังภาพที่ 4
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4. ผู้ บ ริหารสถาบัน  ควรมี วิสัยทัศ น์

กว้างไกลในการกําหนดทิศทางของสถาบันให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ตรงกับความต้องการของผู้ ประกอบการและ

ตลาดแรงงาน ด้านอาชีวศึกษาในพื น้ ท่ี และ

ประเทศชาติและกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) โดยมีนโยบายภาครัฐผลกัดนั ดงั
ภาพท่ี  

 

 
 

ภาพที่ 4 แนวทางพฒันากระบวนการเรียนการสอนทัว่ไป เชิงนโยบาย 
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