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การจดัการศึกษาในทุกระดับและทุกระบบลวนตองอาศัยแนวคิดเชิงปรัชญาเปนพื้นฐานในการ
จดัการศกึษาทั้งส้ิน เพราะปรัชญาคือความเชื่อสูงสุดของมนุษย จึงถือไดวาเปนเปาหมายปลายทางของ
การจดัการศึกษา ซึ่งไมเวนแมแตการจัดการอาชีวศกึษา ก็ตองอยูบนความเชื่อเชิงปรัชญาดวยเชนกัน 
เปาหมายปลายทางของการอาชีวศกึษาโดยความเขาใจของคนทั่วไปก็คือ การใหการศึกษาเพื่อเตรียม
คนใหมคีวามรูและทักษะทางอาชีพ เพ่ือการมีงานทํ าและการดํ ารงชีวิตอยางมีสุขในสังคม หากความ
ตองการของอาชีวศกึษามเีพียงเทานี้จริง ก็คงไมยากนักที่จะจัดการอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามความ
ตองการเหลานั้นได แตโดยแกนแทที่เปนจริงนั้น อาชีวศกึษาคงไมไดมีความมุงหมายเพียงการใหคนมี
งานท ํา มเีงิน และมีสุขเทานั้น การอาชีวศึกษาจํ าเปนจะตองคํ านึงถึงความตองการที่ตองมีในตัวคน
นอกจากการมีงานทํ า มีเงินใช คนยังตองการความสามารถในการคิดอยางเปนเหตุเปนผล มีทักษะการ
จดัการและแกปญหา ตองการความเปนคนดีมีจริยธรรม ตองการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนไปในโลกอาชีพและสังคม นอกจากนั้นแลวการอาชีวศึกษายังตองคํ านึงถึงความตองการของ
สังคมและประเทศชาติโดยรวมดวย นั่นคือ ความตองการในการพัฒนาประเทศทางสังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลย ีที่สํ าคัญคือ สังคมและประเทศชาติตองการความสามารถในการพึ่งพาตนเองได การอา
ชีวศึกษาในฐานะการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจะตองสามารถสนองตอบตอความตองการเหลานี้ได 
ความหมายของอาชีวศกึษาจงึจะมีคุณคา จากความตองการเหลานี้หากมองยอนกลับไปถึงแนวคิดเชิง
ปรชัญาแลว เราควรใชปรัชญาใดในการจัดการอาชีวศกึษา ค ําตอบนาจะเปนการผสมผสานของปรัชญา
สองแนวทางดวยกัน นั่นคือ หากเราตองการใหคนมีสมรรถภาพเชิงความคิด มีเหตุผล หย่ังรู มีความ
สามารถในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได และเปนคนดีของ
สังคม ปรัชญาที่เหมาะสมนาจะเปนปรัชญาเชิงเสรีนิยม (Liberal Education) ในขณะเดียวกันความ
ตองการในการพึ่งพาตนเองของประเทศ ก็จํ าเปนจะตองสรางคนใหมีสมรรถภาพในการคิดริเร่ิม 
พัฒนา สรางสรรค และดัดแปลง นอกเหนือจากความสามารถเชิงทักษะทางอาชีพ ปรัชญาที่ควรนํ ามา
ผสมผสานก็คือปรัชญาพพิัฒนาการนิยม (Progressive Education) ซึง่เนนการปฏิบัติเพ่ือแกปญหา
และสรางสรรคอยางเปนวิทยาศาสตร อันจะเปนแนวทางของการพัฒนาและพึ่งพาตนเองในดานตาง ๆ 
ในสงัคมตอไป ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นในแผนภูมิตอไปนี้

เสรีนิยม เนนพัฒนา
ความคิด เหตุผล

จริยธรรม การปรับตัว

พิพัฒนาการนิยม
เนนพัฒนา

การแกปญหา สรางสรรค
อยางเปนวิทยาศาสตร

อาชีวศึกษาเพื่อ
การคิดเปน-คิดดี
ทํ าเปน-ทํ าดี

จัดการเปน-แกปญหาได
และ

พึ่งพาตนเองได
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หากเราสามารถจัดการอาชีวศึกษาโดยการผสมผสานแนวคิดปรัชญาเสรีนิยมและพิพัฒนาการ
นยิมไดอยางเหมาะสมแลว เช่ือวากํ าลังคนที่เปนผลผลิตจากการอาชีวศกึษา จะสามารถสนองตอบใน
เชิงบวกตอบริบททางสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร และมานุษยศาสตร ไดเปนอยางดี ทั้งนี้เพราะวาเมื่อ
คนมีจริยธรรม รูจักใชเหตุผล สามารถปรับตัวได ก็จะสงผลใหสังคมคลายความตึงเครียด ความสับสน
วุนวาย การเอารัดเอาเปรียบจะลดลง ในขณะที่ความมีจริยธรรม เหตุผล และการมองเห็นคุณคา จะทํ า
ใหมนษุยและสังคมสามารถดํ ารงวัฒนธรรมที่ดีงามไวไดอยางตอเนื่อง พรอมกันนี้ทักษะทางอาชีพและ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค จะสามารถสรางผลผลิตและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของสังคมใหเขมแข็งจน
สามารถพึ่งพาตนเองได ซึ่งเราสามารถนิยามแนวคิดของ อาชีวศกึษา ไดวา “อาชีวศึกษาคือการจัดการ
ศกึษาเพือ่มุงพัฒนาคนใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพ่ือความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดทาง
เศรษฐกจิ ซึง่จะสงผลตอความสงบสุขและเทาเทียมกันในสังคม อันจะเปนการดํ ารงเผาพันธและวัฒน
ธรรมของมนุษยใหย่ังยืน” ซึง่สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้

เศรษฐศาสตร
การมีงานทํ า
การกระจายรายได
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
การพึ่งตนเอง

สังคมศาสตร
สรางความสงบสุขในสังคม
ความเทาเทียมกันในสังคม
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม

มนุษยศาสตร
การดํ ารงเผาพันธ
สรางวฒันธรรมที่ดีงาม ย่ังยืน

การจัดการอาชีวศึกษา

ในสวนของการบริหารจัดการในสถาบันอาชีวศึกษาภายใตกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดการอาชีวศึกษาที่ไดกลาวมา สถาบันควรจะตองดํ าเนินการในองค
ประกอบหลกั ๆ อาทิ การกํ าหนดเปาหมายของสถาบัน การบริหารบุคลากร การบริหารหลักสูตร การ
บรหิารงบประมาณ การบริหารเครื่องมืออุปกรณ การบริหารอาคารสถานที่ การบริหารความรวมมือ
กับตลาดแรงงาน การบริหารดานผูเรียน การบริหารกระบวนการสอน ดังจะไดนํ าเสนอในรูปแบบของ
แผนภมูิและตารางดังตอไปนี้
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แผนภูมิการบริหารจัดการอาชีวศกึษาภายใตบริบท 3 ดาน

ตารางแสดงการบริหารสถาบันอาชีวศกึษาภายใตกรอบการประกันคุณภาพ
องคประกอบการบริหาร ตัวชี้วัด แหลงตรวจสอบ

กํ าหนดเปาหมายของสถาบัน มีการประกาศ แจงใหทราบ
อยางชัดเจน มีนโยบายและ
แผนงานที่สอดคลองกับเปา
หมายของสถาบัน

ประกาศ
หนังสือเวียน
แผนและนโยบาย
บุคลากร

การบริหารบุคคล
   การกํ าหนดกรอบคุณสมบัติ
   การคัดเลือก
   การพัฒนาบุคลากร
   การสงเสริม-สรางแรงจูงใจ

มีกรอบนโยบาย  แผนงาน  
โครงการและการปฏิบัติอยาง
เปนระบบ

ประกาศ
คํ าส่ัง
รายงาน
เอกสารอื่น ๆ
บุคลากร

การบริหารหลักสูตร
   การวิเคราะหตลาดแรงงาน
   การพัฒนาและปรับปรุง
   หลักสูตร
   การติดตามผลการใช
   หลักสูตร

มีกรรมการพัฒนาหลักสูตร
มีการศึกษาวิ เคราะห ความ
ตองการแรงงานในตลาด
มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
เปนระยะๆตามความเปลี่ยน
แปลงของตลาดและสังคม
มีการติดตามผลการใช หลัก
สูตร

คํ าส่ัง
แผนปฏิบัติงาน
เอกสารการวิจัยตลาดแรงงาน
เอกสารการวิจัยและติดตามผล
การใชหลักสูตร

สังคมศาสตรเศรษฐศาสตร มานุษยศาสตร

ปรัชญาเสรีนิยม + พิพัฒนาการนิยม

การจัดการอาชีวศึกษา
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องคประกอบการบริหาร ตัวชี้วัด แหลงตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณ
   การจัดหางบประมาณ
   การจัดสรรงบประมาณ
   การตรวจสอบการใช
   งบประมาณ

มีการจัดหาแหลงรายไดเพ่ิม
เตมิจากงบประมาณปกติ
มีแผนระยะยาวและระยะสั้นใน
การใชงบประมาณ
มี ระ เบี ยบปฏิบั ติ ในการใช 
ประมาณ
มรีะบบควบคุมภายใน
มีกรรมการตรวจสอบการใช 
จายงบประมาณ

คูมือการจัดทํ างบประมาณ
แผนการจัดหารายได
แผนการใชงบประมาณ
รายงานการเงิน
ระเบียบ คํ าส่ัง หนังสือเวียน
แผนผังแสดงขั้นตอนการเบิก
จายงบประมาณ

การบริหารเครื่องมืออุปกรณ
   การศึกษาความตองการ
   การจัดหา
   การบํ ารุงรักษา
   การยกเลิกและตัดจํ าหนาย

มีการศึกษา วิเคราะหความ
ตองการใชเครื่องมืออุปกรณ
มคีณะกรรมการจัดซื้อจัดหา
มีแผนและขอกํ าหนดในการ
บํ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ
มีระเบียบการยกเลิกและตัด
จ ําหนายเครื่องมืออุปกรณ

รายงานการวิ เคราะห ความ
ตองการใชเครื่องมืออุปกรณ
แผนการจัดซื้อ
ค ําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ
แผนการซอมบํ ารุง
เอกสารประวัติการใชและซอม
บํ ารุงเคร่ืองมืออุปกรณ

การบริหารอาคารสถานที่
   คณะกรรมการอาคาร
   สถานที่
   การศึกษาความตองการใช
   อาคารสถานที่
   แผนพัฒนาอาคารสถานที่
   การบํ ารุงรักษาอาคารสถานที่

มีการศึกษาความตองการใช
อาคารสถานที่
มแีผนพัฒนาอาคารสถานที่
มีแผนปรับปรุงและบํ ารุงรักษา
อาคารสถานที่

ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม
ตองการใชอาคารสถานที่
แผนพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่
ระเบียบ คํ าส่ัง ขอบังคับ
ประวั ติ ก า รปรั บปรุ งบํ  า รุ ง
อาคารสถานที่

การบริหารความร วมมือกับ
ตลาดแรงงาน
   คณะกรรมการความรวมมือ
   แผนความรวมมือ
   การติดตามผลความรวมมือ

มี ก ารจั ดตั้ งคณะกรรมการ
ความร วมมือระหว างสถาน
ศกึษากับตลาดแรงงาน
มีนโยบายและแผนความรวม
มือ
มีกิจกรรมความรวมมือ
มกีารติดตามผลความรวมมือ

ประกาศ คํ าส่ัง
แผนงานกิจกรรมความรวมมือ
รายงานการติดตามผลความ
รวมมือ
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องคประกอบการบริหาร ตัวชี้วัด แหลงตรวจสอบ
การบริหารดานผูเรียน
   การแนะแนว
   การคัดเลือกผูเรียน
   การทดสอบความถนัดทาง
   การเรียนอาชีพ
   การจัดหางานใหผูสํ าเร็จการ
   ศึกษา
   การติดตามผลการเรียนและ
   การทํ างานของผูเรียน

มกีระบวนการแนะแนวอาชีพ
มีนโยบายและระบบการคัด
เลือกผูเรียน
มีการทดสอบความถนัดเพื่อ
การเลือกเรียนอาชีพ
มรีะบบการจัดหางานใหผูเรียน
มรีะบบการติดตามผลการเรียน
และการทํ างานของผูเรียน

นโยบายและแผนการรับ
นักเรียน
แบบทดสอบความถนัดทาง
อาชีพ
รายงานผลการเรียนรายบุคคล
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ
รายงานการติดตามผลการ
เรียนและการทํ างาน
ประกาศรับสมัครงาน
ประวัติผู เรียนเพื่อพิจารณาสง
เขาทํ างาน
รายงานการประชุมระหว าง
สถานศึกษากับสถานประกอบ
การ

การบริหารกระบวนการสอน
   แผนการสอน
   ส่ือการสอน
   แหลงคนควา
   การฝกงาน
   การประเมินการสอน
   ระบบกํ ากับติดตามการสอน

มกีารจัดทํ าแผนการสอน
มีการสนับสนุนใหจัดทํ าส่ือการ
สอน
มีการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
คนควาความรู สํ าหรับผู เรียน
และผูสอน
มีกระบวนการสงผูเรียนออกฝก
งาน
มีคณะกรรมการกํ  า กับและ
ประเมินผลการสอน

แผนการสอนรายวิชา
ส่ือการสอนทุกชนิด
แผนพัฒนาหองสมุดและศูนย
วิทยบริการ
แผนจัดซื้อส่ือและตํ ารา
แผนและระเบียบการสงผูเรียน
ออกฝกงาน
ระเบียบการใชบริการหองสมุด
และศูนยวทิยบริการ
บัญชีแสดงรายการและจํ านวน
ต ําราและสื่อการสอน
คํ าส่ังคณะกรรมการกํ ากับและ
ประเมินผลการสอน
แบบประเมินผลการสอน
รายงานการกํ ากับและประเมิน
ผลการสอน


