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ววิฒันาการอาชีวศึกษา
กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6

อาชีวศกึษากอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

อาชีวศึกษายุคกอนสมัยกรุงสุโขทัย

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเริ่มจากการเปนสังคมเกษตรกรรม
ดงัเชนประเทศในโลกตะวันตก ซึ่งเปนการพัฒนาแบบดั้งเดิมในรูปแบบสังคมหมูบานชนบทและ
พัฒนามาสูสังคมเมืองและประเทศ การพัฒนาการทางสังคมของไทยในยุคสมัยนั้นมีความผูกพัน
กับการประกอบอาชีพของครอบครัวและชุมชนเล็กๆ และไดถายทอดความรูในอาชีพจากหัวหนา
ครอบครวัสูสมาชิกภายในครอบครัวจากรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง สวนใหญมักจะเปนอาชีพที่ใช
เล้ียงตนเองและครอบครัว เมื่อชุมชนขยายตัวกวางขวางขึ้นมีการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาระหวาง
กันจงึไดเร่ิมมีการถายทอดความรูความชํ านาญในอาชีพใหกับบุคคลอื่นภายนอกครอบครัว เปน
ลักษณะการถายทอดอาชีพนอกระบบ ดังนั้น ครอบครัวจึงเปนฐานของการฝกอาชีพนอกระบบโรง
เรียน การสอนวิชาชีพในครอบครัวจะเปนการถายทอดความรูในอาชีพของผูนํ าและสมาชิกภายใน
ครอบครัว หลังจากนั้นก็กระจายการเรียนรูอาชีพออกไป โดยยงัไมมีลักษณะเปนสถาบัน เปนการ
ศกึษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย อันเปนลักษณะที่เรียกวา อาชีวศึกษานอกระบบ ซึ่งหมายถึงรูป
แบบการเรียนการสอนในลักษณะของการฝกอาชีพที่ไมไดอยูในระบบการเรียนในสถาบันศึกษาที่มี
การจดัตัง้ขึ้นอยางเปนทางการ เปนเพียงสถาบันครอบครัวของชุมชนตางๆ โดยมีความหลาก
หลายในรูปแบบของความรูและการถายทอดความรูของแตละชุมชน

อาชีวศึกษายุคสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา

การถายทอดวิชาชีพในสังคมชนบทยุคสมัยกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยามีลักษณะพื้น
ฐานโดยมจีดุเริม่ตนเชนเดียวกับในตางประเทศ อาชีพที่สํ าคัญของสังคมในยุคนั้น เชน การ
กสิกรรม การเกษตรกรรม การเลีย้งสัตว การหาของปา คหกรรม การประดิษฐเครื่องใชภายใน
ครอบครวัอยางงายๆ เปนลักษณะของอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในครอบครัว ใชแรงงานจํ านวน
ไมมากสวนใหญเปนสมาชิกภายในครอบครัว ใชเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมใชทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูเชน นํ้ า ลม ผลผลิตมีจํ านวนนอยสํ าหรับใชบริโภคภายในครอบครัวหรือแลกเปลี่ยนเพื่อการยัง
ชีพ หลังจากนั้น เร่ิมมีการถายทอดความรูขามชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการพัฒนาดานการ
ขนสงและคมนาคม เชน การนํ าชางฝมือจากประเทศจีนในรัชสมัยของราชวงศซอง (พ.ศ. 1503-
1822) และราชวงศมองโกล (พ.ศ. 1822-1911) เนื่องจากการเจริญสัมพันธไมตรีระหวาง
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ประเทศไทยกับตางประเทศ อยางไรก็ตาม     ชางที่มีฝมือในยุคนั้นมักจะอยูในความดูแลของพระ
มหากษตัริยหรือราชวงศ เนื่องจากความเจริญรุงเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรมตางๆ เชน การ
สรางวัด พระพุทธรูป วงัที่ประทับของพระมหากษัตรย การทํ าเครื่องถวยชาม เครือ่งปนดินเผา กอ
ใหเกิดอาชีพสํ าคัญในยุคนั้น ไดแก ชางหัตถกรรม ชางแกะสลัก ชางกอสราง ชางไม ชางเหล็ก ที่มี
ฝมอืและมผีลงานปรากฏมาจนถึงยุคปจจุบัน กลาวไดวาเปนลักษณะของการพัฒนาชางฝมือทาง
ดานอาชีวศึกษาในยุคกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ที่มีลักษณะประณีตและบรรจง มีความสวย
งาม คณุภาพดี แตละชุมชนจะมีลักษณะเดนในอาชีพกระจัดกระจายอยูทั่วไปในประเทศ ตอมา
เมื่อประเทศมีความเจริญมากขึ้นและไดมีการจัดตั้งสถานศึกษาทํ าการถายทอดความรูที่เปนระบบ 
รูปแบบของการถายทอดความรูจึงเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อาชีวศึกษายุคสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร

กรุงธนบุรี

ในยุคสมัยกรุงธนบุรีเปนชวงระยะเวลาของการกอสรางประเทศใหมีความมั่นคงและ
เปนปกแผน มีการทํ าศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบานบอยครั้ง การพัฒนาทางดานอาชีพสวน
ใหญจึงเปนการเอื้ออํ านวยตอการทํ าสงคราม เชน ชางเหล็ก ชางทํ ามีด ดาบ และอาวุธตางๆ  ชาง
ไมหรือชางกอสรางเพื่อการฟนฟูบูรณะประเทศหลังสงคราม รวมทั้งชางตอเรือสํ าหรับการขนสง
และคมนาคมทางนํ้ า ดังนั้น การบันทึกหลักฐานทางดานอาชีวศึกษาในยุคสมัยนี้จึงมีนอยหรืออาจ
สูญหายไปในระหวางสงคราม

กรุงรัตนโกสินทร

เมื่อประเทศเริ่มมีความมั่นคงเปนปกแผนโดยมีการสถาปนาพระมหากษัตริยขึ้นครอง
ราชยเร่ิมตั้งแตรัชกาลที่ 1 คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก จึงไดเร่ิมมีการพัฒนางาน
ฝมือและอาชีพตางๆ มีการรวบรวมชางฝมือที่ยังหลงเหลืออยูในสมัยกรุงอยุธยาตอนปลายและ
กรุงธนบุรี มกีารบูรณะส่ิงปลูกสรางขนาดใหญ เชน พระราชวังที่ประทับ ปอมปราการ วัด และ
กํ าหนดใหมีการจัดหมวดหมูของชางฝมือขึ้นที่เรียกวา ชางสิบหมู ไดแก ชางเขียน ชางปน ชางแกะ
ชางปูน ชางกลึง ชางแกะสลัก ชางหลอ ชางหุน ชางบุ ชางรัก นอกจากนั้น ยังมีชางฝมือในดาน
อ่ืนๆ เชน ชางกระดาษ ชางมกุ เปนตน ซึ่งอาชีพเหลานี้นับเปนอาชีพที่มีความสํ าคัญและไดรับการ
สนบัสนนุสงเสริมเปนอยางมาก การสอนวิชาชีพยังนิยมทํ ากันในครอบครัวและสมาชิกในชุมชน มี
การประกอบอาชีพอิสระกันอยางแพรหลาย ตอมา เมื่อประเทศไดมีการติดตอคาขายกับตาง
ประเทศมากขึน้ และมีการสงคนไทยไปศึกษาตอในตางประเทศอยางตอเนื่อง จึงไดมีการนํ าเอา
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วทิยาการและความรูจากประเทศตางๆ เขามาแพรหลายรวมทั้งการวางแผนจัดระบบการบริหาร
งานและการศึกษาในรูปแบบใหม ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจนถึงยุคปจจุบัน

อาชีวศกึษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ในอดีตการพัฒนาทางดานอาชีวศึกษาในฐานะที่เปนแหลงผลิตแรงงานเติบโตควบคู
กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศที่มีอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงทํ าใหมีความตองการแรงงานจํ านวนมากเพื่อพัฒนาประเทศโดยเฉพาะแรงงานระดับ
ฝมือ

เมือ่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
ทรงมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาใหใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ระหวางระยะเวลา
2504 ถึง 2506 ถึง 2509 นับวาเปนแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรกในประวัติ
ศาสตรของประเทศไทย ผลจากการวิเคราะหขอมูลที่แสดงถึงววิฒันาการของการพัฒนาอาชีว
ศกึษาในประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1- ฉบับที่ 5 มี
ประเด็นสํ าคัญโดยสรุปดังนี้

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509)

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที ่ 1 ไดบัญญัตินโยบายทางดานการศึกษา
อยางกวางๆ วา รัฐจะใหการสงเสริมอาชีวศึกษาเปนพิเศษ เพ่ือฝกฝนผูที่จะประกอบอาชีพใหมี
ความช ํานาญ ในทางปฏิบัติงานมากขึ้นกวาที่เปนอยูในเวลานี้

การสงเสริมอาชีวศึกษาเปนพิเศษ หมายความถึงจดัใหมีการฝกและอบรม เพ่ือใหมีผู
ชํ านาญงาน และชางฝมือ ตามความตองการของกิจการอุตสาหกรรม การวางแผนกํ าลังคนใหสอด
คลองกับแผนพฒันาการเศรษฐกิจ ในการที่จะใหการผลิตวัตถุที่เปนสินคาและการบริการดํ าเนิน
ไปโดยสมํ ่าเสมอและราบรื่นนั้น จํ าตองอาศัยความกาวหนาทางวิชาการ ฉะนั้น การปรับปรุงการ
อาชีวศกึษา เพ่ือใหสัมพันธกับความตองการของผูชํ านาญงาน จึงเปนสิ่งที่ตองนํ ามาพิจารณา ใน
ขณะเดียวกันยังจะตองทํ าการประเมินความตองการผูชํ านาญงานประเภทตางๆ สํ าหรับใชเปน
กํ าลังในการพัฒนาเศรษฐกิจ และดํ าเนินการผลิตบุคคลประเภทนี้ ใหมีจํ านวนเพียงพอแกความ
ตองการ
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อนึง่ เปนที่นาสังเกตุวาจํ านวนนักเรียนที่สมัครเขาเรียนมัธยมศึกษาสายอาชีพมีอัตราสวน
เพียงรอยละ 10 ของจํ านวนนักเรียนที่เรียนตอในชั้นมัธยมศึกษา แมกระนั้นยังปรากฏวาจํ านวน
นกัเรียนอาชวีศึกษาไดลดนอยลงดังนี้ จํ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาขั้นตน (ม.ศ. 1 – ม.ศ. 3) ได
ลดนอยลงนับตั้งแต พ.ศ. 2501 เปนตนมา จากจํ านวนนักเรียน 23,257 คน ใน พ.ศ. 2501
เหลือ 17,561 คน ใน พ.ศ. 2504 และ 10,481 คน ใน พ.ศ. 2505 ตามลํ าดับ สวนจํ านวนนัก
เรียนอาชีวศึกษาขั้นปลาย (ม.ศ. 4 – ม.ศ. 5) ก็มีทีทาวาจะลดลงเชนเดียวกัน โดยจํ านวนนัก
เรียนลดจาก 29,633 คน ใน พ.ศ. 2504 เปนจํ านวนนักเรียน 27,011 คน ใน พ.ศ. 2505
สํ าหรับนักเรียนอาชีวะชั้นเทคนิคยังคงมีปริมาณใกลเคียงกับปกอน ๆ คือ มีจํ านวนนักเรียน
4,900 ใน พ.ศ. 2504 และใน พ.ศ. 2505 มีนักเรียน 4,761 คน

การทีจ่ ํานวนนักเรียนอาชีวศึกษาลดลงเรื่อยๆ เชนนี้ แสดงวาการอาชีวศึกษาบางประเภท
และบางระดับยังไมเปนที่นิยมของนักเรียนทั่วไป อันสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ประการ
สํ าคัญคือ โรงเรียนอาชีวศึกษาสวนใหญยังขาดครูที่มีคุณวุฒิ และขาดความชํ านาญในการสอน 
อาคารเรียนและโรงฝกงาน รวมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสอน ก็มีไมเพียงพอ จึงทํ าใหนักเรียน
ที่สํ าเร็จอาชีวศึกษาทุกระดับ ไดรับการฝกอบรมไมถึงขนาดที่ตลาดแรงงานตองการ สาเหตุอีก
ประการหนึง่ก็คือ การผลิตนักเรียนออกมาไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้เนื่อง
จากขาดขอมลู ทํ าใหเกิดปญหาวางงานขึ้นในกลุมนักเรียนอาชีวศึกษาที่สํ าเร็จออกมาหางานทํ า

โดยเหตทุีผู่เรียนจบอาชีวศึกษา จะมีบทบาทสํ าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน
โอกาสตอไป หากมีการวางแผนดํ าเนินงานโดยสมบูรณถูกตองแลว นักเรียนอาชีวศึกษาที่สํ าเร็จ
การศึกษาแขนงตาง ๆ จะเปนกํ าลังแรงงานที่เปนประโยชนแกแผนงานพัฒนาการเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางย่ิง และจะชวยขจัดปญหาการวางงาน อันเนื่องจากการเพิ่มของอัตราการเกิดของ
ประชากรในอนาคตอีกดวย จึงไดมีการกํ าหนดแนวทางการแกไขปญหาดานอาชีวศึกษาในชวงป
พ.ศ. 2507-2509 ดังนี้

1. พิจารณาปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาช้ันตน ใหเหมาะสมกับความ
ตองการของประเทศ และใหบังเกิดผลดีที่สุด ทั้งในดานตัวนักเรียนและแกสังคม

2. ใหการสนบัสนุนในดานการเงินแกโครงการอาชีวศึกษาเปนพิเศษ โดยเฉพาะการ
อาชีวศกึษาแขนงที่ประเทศมีความตองการมาก และขณะนี้ยังผลิตไมไดปริมาณและคุณภาพสูงพอ 
เชน อาชีวเกษตรชั้นสูง ชางกอสราง ชางโยธา ชางกล ชางส่ือสาร ชางไฟฟา และชางสํ ารวจรังวัด 
เปนตน
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3. จดัหาอุปกรณในการสอน และการฝกอาชีวศึกษาทุกระดับ ใหเพียงพอแกความ
ตองการ และผลิตครูอาชีวศึกษาซึ่งมีความรูความชํ านาญในการสอนวิชาอาชีวะแขนงตาง ๆ ให
เพียงพอ ในระยะที่ยังผลิตครูที่มีคุณวุฒิไมไดเพียงพอ ก็ควรจะใชครู และผูเช่ียวชาญจากตาง
ประเทศใหเขามาชวยเหลือกอนในระยะแรก

4. ปรบัปรุงหลักสูตรการสอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยถอืภาคปฏิบัติมีความสํ าคัญสูงสุด
ในหลกัสูตรการสอน และเพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสหางานไดโดยกวางขวาง ควรจะไดมีการติดตอ
ประสานงานกับหนวยราชการที่เก่ียวของ รวมทั้งบริษัท โรงงาน และรัฐวิสาหกิจตางๆ โดยใกลชิด 
เพ่ือน ําขอคิดเห็นจากวงการตางๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการสอนใหดีขึ้นเปนลํ าดับ

5. ในดานการอาชีวะทางเกษตรกรรม เพ่ือใหนักเรียนที่สํ าเร็จจากโรงเรียนเกษตรกรรม
สามารถออกไปปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานเกษตร หรือประกอบอาชีพกสิกรรมของตัวเองโดยอิสระ
จะดํ าเนินการใหมีการรวมมือกันอยางใกลชิด ระหวางโรงเรียนเกษตรกรรมและกระทรวงเกษตร
เชน ในเรื่องการกํ าหนดหลักสูตรและฝกปฏิบัติงานตามสถานีทดลองตางๆ เปนตน

โครงการปรับปรุงอาชีวศึกษาที่สํ าคัญในระยะ พ.ศ. 2507-2509

1. โครงการโรงเรียนเกษตรกรรม ไดแก โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะหและโรง
เรียนเกษตรกรรมทั่วไป เปนโรงเรียนสอนเฉพาะวิชาทางเกษตร ประเภทแรกสอนใน
เขตนคิมกรมประชาสงเคราะห ประเภทหลังสอนทั่วๆ ไป จะมีการปรับปรุงและขยายการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาเกษตรกรรมตามภาคตางๆ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไดเนนในการ
สอนวชิาพชืไรและเล้ียงสัตวเปนสํ าคัญ สวนภาคอื่นๆ ก็จะจัดหลักสูตรการสอนตามความเหมาะ
สมกับภูมิประเทศ โครงการเปดโรงเรียนอาชีวะชั้นสูงดานเกษตรกรรมขั้นมาตรฐานขึ้น 3 แหงใน
ภาคตางๆ ในจังหวัดที่เปนศูนยคมนาคม เพ่ือใหรับนักเรียนในจังหวัดใกลเคียงได ในขณะเดียว
กัน จะยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมบางแหงขึ้นเปนวิทยาลัยเกษตรกรรม เชน ที่จังหวัด
นครศรธีรรมราช สุรินทร พระนครศรีอยุธยา และกาฬสินธุ เปนตน สํ าหรับวิทยาลัยเกษตรกรรม
เชียงใหมซึ่งไดดํ าเนินงานมาเปนเวลานาน ก็จะมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงการของ
เกษตรศาสตรของมหาวิทยาลัยภาคเหนือ เพ่ือประโยชนแกการศึกษาดานเกษตรกรรมยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม ซึ่งใหการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เวลา
5 เดอืนแกผูมีที่ดินของตนเอง และตองการเรียนรูหลักวิชาแผนใหมเพ่ิมขึ้น ใน พ.ศ. 2507-
2509 ดํ าริจะขยายการจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมแผนใหม ไปยังจังหวัดที่ไมมีโรงเรียนเกษตร
กรรมทั้งสองประเภทที่กลาวมาแลว
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2. โครงการวิทยาลัยเทคนิค ใน พ.ศ. 2507-2509 จะมีการปรับปรุง
วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ และธนบุรี วทิยาลยัวิชาการกอสราง และวิทยาลัยเทคนิคในสวนภูมิภาค
คือ ทีส่งขลา นครราชสีมา และเชียงใหม มีโครงการขยายการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคเพิ่มขึ้นที่
อุดรธานีและตากอีก 2 แหง แขนงวิชาสํ าคัญที่ควรจัดสอน คือ ชางกล ไฟฟา ชางกอสราง ชาง
สํ ารวจรังวัด และพณิชยการ อุปสรรคสํ าคัญของการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิค ไดแก การขาดแคลน
ครทูีม่คีณุวฒุทิีเ่หมาะสม โดยเฉพาะครูชางทางวิศวกรรม การขยายงานดานนี้จึงจํ าเปนตองขึ้นอยู
กับความสามารถที่จะผลิตครูที่มีคุณวุฒิไดเพียงพอกับความตองการ

3. โครงการปรับปรุงและจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะชั้นสูง และโรงเรียนการชางแบบสปอ.
มกีารจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะมัธยมปลาย (จบ ม.ศ. 5) 4 โรงเรียน และปรับปรุงโรงเรียนการชาง 
สปอ. (จบ ม.ศ. 3) ที่มีอยูทั้ง 17 แหง ใหเขาระดับมาตรฐาน และขยายโรงเรียนการชาง สปอ. 
ระดบัมาตรฐาน ภาคละ 3 แหง แขนงวิชาที่จะเปดสอนในโรงเรียนการชาง สปอ. ไดแก วิชาชาง
กอสราง ชางกล ชางเครื่องยนต ชางโลหะ ชางไฟฟา ชางวิทยุและคมนาคม เปนตน นอกจากนั้น
จะจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคขอนแกน โดยขอความชวยเหลือจากเยอรมนี เชนเดียวกับโรงเรียน
เทคนคิพระนครเหนือ และโครงการอาชีวะหลักสูตรระยะสั้น โครงการนี้มุงสงเสริมประชาชนผูมี
เวลานอย ซึ่งจดัเปนหนวยฝกฝนอาชีพเคล่ือนที่ ปฏิบัติงานตามภาคตางๆ และมีนโยบายจะหมุน
เวยีนปฏิบัติงานไปทั่วประเทศ

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนอาชีวะศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค ส่ิงสํ าคัญประการ
แรกซึง่จะตองเรงรีบดํ าเนินการ คือ การผลิตครูอาชีวศึกษาทุกระดับ ใหมีจํ านวนเพียงพอกับความ
ตองการ โดยสนับสนุนใหมีการกอสรางโรงเรียนฝกหัดครูอาชีวะที่เขาระดับมาตรฐานกอน เพ่ือ
ผลติครอูาชีวะที่มีคุณวุฒิและมีความชํ านาญงานเหมาะสม เพ่ือจะไปทํ าการสอนในโรงเรียนอาชีวะ
ใหมคีณุภาพสูงขึ้น ควรพยายามจัดตั้งขึ้นใหไดสวนภูมิภาคละหนึ่งแหง

โครงการผลิตครูอาชีวะตามแนวที่ปรับปรุงใหม อาจจํ าแนกไดเปนโครงการระยะสั้น 
และโครงการระยะยาว โครงการระยะสั้นเปนโครงการ 4 ป เร่ิมแต พ.ศ. 2508 โดยกํ าหนดวา จะ
กํ าหนดผูสํ าเร็จอาชีวศึกษาช้ันสูง และวิชาชีพช้ันสูงปละประมาณ 50 คน เพ่ือเขาทํ าการฝกวิชาชาง
ในโรงเรียนที่ดํ าริจะตั้งขึ้นใหม โดยมีหลักสูตรอบรมผูที่สํ าเร็จวิชาชีพช้ันสูงเปนระยะเวลาเรียน 4 
ป และอบรมผูที่สํ าเร็จอาชีวะชั้นสูงเปนระยะเวลาเรียน 2 ป ครูอาชีวะที่ไดรับการฝกขั้นตนนี้ จะไป
สอนในโรงเรียนอาชีวะตอไป โครงการระยะยาวจะรับนักเรียนที่จบ ม.ศ. 3 (มัธยม 6) เขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตร 5 ป ซึง่ประมาณวาในระยะเวลาตอไป จะผลิตรูอาชีวะที่มีคุณวุฒิได
ประมาณปละ 460 คน จากโรงเรียนฝกหัดครูทั้งสอนโรงเรียนที่จะปรับปรุงหรือตั้งขึ้นใหม
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สํ าหรับครูอาชีวะเกษตรนั้น โรงเรียนเกษตรกรรมระดับมัธยมปลาย ยังขาดครูอีกเปน
จ ํานวนมาก เพ่ือจะขยายจํ านวนนักเรียนเกษตรกรรมระดับมัธยมปลาย จงึจ ําเปนตองผลิตครูทาง
เกษตรกรรมใหมากขึ้น การผลิตครูอาจจะทํ าไดโดยการอบรมผูที่สํ าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
เกษตรกรรมระดับอาชีวศึกษาช้ันสูงเพ่ิมขึ้นอีก 2 ป และผูสํ าเร็จ ป.ม.ก. จากวิทยาลัยเกษตรกรรม 
และผูที่จบปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514)

นโยบายการศกึษาของรัฐ เปนนโยบายสาธารณะทางการศึกษาที่จะเปนเครื่องช้ีนํ าให
ประชาชนไดเขาใจในความสนใจและความเขาใจของรัฐในปญหาการศึกษา ในอันที่จะนํ าไปสูการ
แกไขปญหาการศกึษาของรัฐที่จะสงผลกระทบตอการพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในชาติ รัฐ
บาลตองศึกษาประเด็นทางการศึกษาอยางลึกซึ้งกอนที่จะนํ าไปประกาศเปนนโยบายทางการศึกษา
ของรัฐตอไป  แผนพฒันาอาชีวศึกษาปรากฏอยูในบทที่ 12 วาดวย การพัฒนาการศึกษา มีสาระ
สํ าคัญโดยสรุปดังนี้

การพฒันาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคมจะไมบรรลุผลสํ าเร็จดวยดี ถาหาก
ประชากรของชาตขิาดการศึกษาหรือมีการศึกษาในระดับตํ่ า การวางแผนพัฒนาการศึกษาและการ
พัฒนาเศรษฐกิจจึงจํ าเปนตองประสานกันและมีสวนสนับสนุนซึ่งกันและกัน กลาวโดยทั่วๆ ไป
การใหการศึกษาเบื้องตนแกประชาชนนับวาเปนความจํ าเปนอันดับแรกในการพัฒนาการศึกษา 
และในขณะเดยีวกัน การจัดแนวการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศในดานกํ าลัง
คน นบัวาเปนสิ่งสํ าคัญมิไดย่ิงหยอนกวากัน ในระยะของการดํ าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกจิจงึไดกํ าหนดไววา ประเทศจะตองผลิตกํ าลังคนในระดับตางๆ ที่จะใชในแผนงานพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศแตละแขนงอยางเพียงพอ โดยเหตุที่ไดคํ านึงถึงความจํ าเปนดังกลาวขางตน
ในระยะ พ.ศ. 2507-2509 การวางแผนพัฒนาดานการศึกษา จึงมุงยึดหลักปฏิบัติใหสอดคลอง
กับผลการส ํารวจความตองการในดานกํ าลังคน เทาที่ไดศึกษาและสํ ารวจความจํ าเปนในการวาง
แผนก ําลังคนเพื่อใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาแลว สรุปขอแนะนํ าดังนี้

1. ความตองการในดานกํ าลังคนที่จะใชในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ 15
ปขางหนา (พ.ศ. 2509-2524) จะเนนหนักไปในดานความตองการนักเรียนสํ าเร็จขั้นมัธยม-
ศกึษา โดยเฉพาะอาชีวศึกษา ซึ่งจ ําเปนจะตองปรับปรุงทั้งคุณภาพและปริมาณ

2. สํ าหรับการศกึษาขั้นอุดมศึกษา ความตองการจะเนนหนักไปในดานการผลิตนัก
ศกึษาในแขนงวิศวกรรม วทิยาศาสตร และวิชาชีพสํ าคัญๆ แขนงตางๆ เปนจํ านวนมากขึ้น
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นโยบายของการพัฒนาทางดานอาชีวศึกษาที่สํ าคัญคือ ขยายและปรับปรุงการศึกษา
ระดบักลาง ทัง้ในดานสามัญและอาชีวศึกษาใหเปนรากฐานในการสรางกํ าลังแรงงานในแขนง
อาชีพตางๆ ใหทันความตองการอันรีบดวนของประเทศ ในดานการศึกษาสามัญ จะปรับปรุงมาตร
ฐานชัน้มธัยมศกึษาใหเขมแข็งเพ่ือเปนพื้นฐานที่มั่นคงของการศึกษาช้ันอุดมศึกษา อันเปนชั้นสูง
สุดในดานอาชวีศึกษาจะปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษาใหสูงขึ้น พรอมทั้งขยายการอาชีวศึกษา
ใหเหมาะสมกับความตองการทางเศรษฐกิจของประเทศ และจะสงเสริมโรงเรียนเอกชนใหมีมาตร
ฐานสงูขึน้ ผลิตอาจารยและครูใหเพียงพอกับความตองการ และสงเสริมครูใหครูมีคุณวุฒิเขา
ระดบัมาตรฐาน เปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการศึกษาโดยทั่วๆไป โดยเฉพาะครู
อาชีวศกึษา จะสงเสริมการผลิตครูที่มีคุณวุฒิใหเพียงพอทันกับการขยายตัวดานอาชีวศึกษา เพ่ือ
เปนรากฐานสงเสริมใหมีการผลิตกํ าลังคนใชในการพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศใหมากพอกับ
ความตองการ

เพ่ือใหนโยบายการพัฒนาการศึกษาไดผลสอดคลองกับนโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ 
ควรด ําเนินการปรับปรุงการศึกษาตามแนวทางตอไปนี้

• ปรบัปรงุมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตั้งแต ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีว
ศกึษา และอุดมศกึษา ใหไดมาตรฐานสูงกวาในปจจุบัน ในขั้นมัธยมศึกษาจะปรับปรุงใหมีมาตร
ฐานสงูขึน้ และเพงเล็งการจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสมที่มีมาตรฐานสูงใหมากขึ้น เพ่ือเปนแนว
ทางในการสนองความตองการของนักเรียน ทั้งในดานการเตรียมตัวเพื่ออาชีพและเพื่อการศึกษา
ตอสํ าหรับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายนั้น จะสนับสนุนอาชีวศึกษาใหเปนที่นิยมของประชาชนยิ่งขึ้น
สวนการจดัอาชวีศึกษาสํ าหรับในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น ก็จะไดวิจัยและพิจารณาวาจะเหมาะ
สมเพยีงใดหรือไมและจะพิจารณาโอกาสผอนใหนักเรียนไดออกไปศึกษาสายอาชีพไดหลายๆ ชวง

• กํ าหนดล ําดบัความสํ าคัญของโครงการพัฒนาการศึกษา โดยเนนการผลิต
กํ าลังคนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ซึ่งเก่ียวของกับความ
ตองการทางพัฒนาการเศรษฐกิจและการฝกอบรมครูใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น เพ่ือเปนการยกมาตรฐาน
การศึกษาโดยทั่วๆ ไป

• กํ าหนดจะทํ ารายละเอียดโครงการที่มีความสํ าคัญตอการพัฒนาการเศรษฐกิจ
โดยจดัสรรเงินงบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือจากตางประเทศ และเงินสมทบอื่นๆ เพ่ือใหโครง
การเหลานัน้ดํ าเนินไปไดผลสมบูรณในระยะของแผนพัฒนา โครงการดังกลาว ไดแก โครงการ
ปรบัปรุงมัธยมศึกษาและขยายวิทยาลัยเทคนิคตางๆ โครงการปรับปรุงวิทยาลัยเกษตรกรรม โครง
การปรับปรุงโรงเรียนฝกหัดครูดานอาชีวะและครูสามัญ
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)

นโยบายทีสํ่ าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 ไดแก การยก
ระดบัมาตรฐานความเปนอยู ตลอดจนปรับรายไดของประชาชนใหสูงขึ้น โดยก ําหนดเปาหมาย
และมาตรการเรงการผลิตทั้งทางดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช
ผลิตผลทางดานเกษตรใหเจริญกาวหนาและสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพและราคาที่จะแขงขัน
กับสนิคาจากประเทศอื่นได การที่จะทํ าไดสํ าเร็จนั้น นอกจากจะตองอาศัยเงินทุนและการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกจิที่เหมาะสมแลว ยังตองอาศัยกํ าลังคนที่มีความรูและความชํ านาญในสาขาวิชาการ
ตางๆ โดยเฉพาะกํ าลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคนิคในจํ านวนมากพอสมควร ตลอดจน
กํ าลังคนทีม่ีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาตางๆ ใหบรรลุเปาหมายที่วาง
ไว โดยเหตนุีรั้ฐบาลจึงไดมีนโยบายเรงรัดการพัฒนากํ าลังคนและการใชกํ าลังคนใหเปนประโยชน
อยางเต็มที่ โดยสนบัสนนุการวางแผนกํ าลังคนใหสอดคลองกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
แผนพฒันาการศกึษาของชาติ การวางแผนกํ าลังคนจะตองทํ าทั้งในดานการปองกันมิใหเกิดปญหา
ตางๆ ทางดานกํ าลังคน รวมทั้งการแกไขปญหากํ าลังคนที่มีอยูในปจจุบันใหลดนอยลงและหมด
ไปในที่สุดประการหนึ่งและการตระเตรียมกํ าลังคนที่เหมาะสมไวเพ่ือการพัฒนาประเทศอีก
ประการหนึ่ง

ในดานการปองกันและการแกไขปญหากํ าลังคนใหประสบผลสํ าเร็จนั้น ในการ
พิจารณาจัดเตรียมแผนฉบับที่ 3 ไดมกีารศกึษาและวิจัยเกี่ยวกับปญหากํ าลังคนที่มีอยูในปจจุบัน
เชน ปญหาการวางงานการทํ างานตํ่ าระดับ การขาดแคลนกํ าลังคน การใชกํ าลังคนผิดลักษณะ
และการกระจายกํ าลังคน ตลอดจนปญหาสมรรถภาพการผลิตในระดับตํ่ าของกํ าลังคน อันมีผล
กระทบกระเทือนกับรายไดของประชาชนสวนใหญ รวมทั้งปญหาตางๆ ทางดานกํ าลังคนของทาง
ราชการ และน ําผลที่ไดจากการศึกษาและวิจัยนี้มาใชเปนประโยชนตอการวางแผนกํ าลังคนใหสอด
คลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไป ปญหากํ าลังคนที่สํ าคัญๆ ซึ่งควรจะไดรับการ
พิจารณาแกไขอยางรีบดวน มี 3 ประการ คือ

1.  ปญหาของกํ าลังคนวัยกอนเขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งมี 2 ประการ ดังนี้ อัตราเพิ่มของ
ประชากรสูงทํ าใหมีเด็กมาก กอใหเกิดภาระหนักในดานการเลี้ยงดู การอบรม การใหการศึกษา
และบรกิารตางๆ เมื่อมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏผลวาในปจจุบันนี้ประชากรในวัยทํ างาน
ของไทยทกุ 100 คน จะตองทํ าการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่ ากวา 15 ป ถึง 89 คน นับ
เปนภาระการเลี้ยงดูที่หนักและทํ าใหประชาชนสวนใหญไมอาจเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในความรับ
ผดิชอบไดดเีทาที่ควร และไมอาจนํ าเงินรายไดมาลงทุนในดานอื่นเพื่อพัฒนาประเทศได เด็กออก
จากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ กอนวัยสมควร เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย
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และมภีาระในการเลี้ยงดูเด็กมากเกินกํ าลังความสามารถ จึงไดใหเด็กออกจากโรงเรียนมาชวย
ประกอบอาชีพชวยเหลือครอบครัวประการหนึ่ง และเนื่องจากผูปกครองโดยเฉพาะชาวชนบทใน
ทองถ่ินที่กันดารยังไมเห็นคุณคาที่บุตรหลานจะไดรับการศึกษาเลาเรียนในชั้นที่สูงกวาช้ันประถมป
ที ่ 4 จงึใหบุตรหลานของตนออกมาอยูกับบานหรือชวยทํ างานเล็กๆ นอยๆ เปนการตัดทอนราย
จายทีจ่ะตองใชไปเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนอีกประการหนึ่ง

2.  ปญหาของกํ าลังคนที่อยูในวัยทํ างานแลว มี 8 ประการดวยกัน คือ การวางงาน
ของก ําลังคนทุกระดับ เปนปญหาที่เกิดขึ้นในเมืองเปนสวนใหญซึ่งเกิดจากการอพยพแรงงานจาก
ชนบทมาอยูในเมือง การผลิตกํ าลังคนบางประเภทมากเกินไป โดยคํ านึงคุณภาพของกํ าลังคนที่
ผลติไดนอยเกินไปจนทํ าใหมีอุปทานมากกวาอุปสงค และเร่ืองกํ าลังคนที่ผลิตไดมีคุณสมบัติไม
ตรงตามความตองการ ผูสํ าเร็จอาชีวศึกษาช้ันสูงทั้งทางดานชางฝมือและดานอื่นๆ การวางงานนี้
นอกจากจะท ําใหเกิดปญหาการสิ้นเปลืองในการศึกษา ปญหาคนขาดรายไดอันควรแลว ยังเปนมูล
เหตใุหเกิดปญหาอ่ืนๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย

ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 คาดวากํ าลังแรงงาน
ของประเทศจะเพิ่มขึ้นกวา 2.6 ลานคน คือ เพ่ิมจาก 17.0 ลานคน เปนประมาณ 19.65 ลานคน
(ตาราง 2) จํ านวนที่เพ่ิมขึ้นนี้จะเปนชาวราว รอยละ 40 อัตราเพิ่มโดยเฉลี่ยสูงกวารอยละ 2.9
ตอป การเพิ่มนี้จะยังคงมีตอไปในระยะขางหนา ในระยะ 19 ป ระหวางป 2514 ถึง 2533 กํ าลัง
แรงงานจะเพิ่มขึ้นกวา 12.6 ลาน หรือเพ่ิมขึ้นอีกประมาณรอยละ 75 ของจํ านวนกํ าลังแรงงานใน
ปจจุบัน แตอยางไรก็ตาม อัตราการเพิ่มกํ าลังแรงงานของประเทศไทยจะเริ่มลดลงหากผลงานของ
โครงการวางแผนครอบครัวประสบผลสํ าเร็จในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่ 3 และแผนฉบับตอๆ ไป
นอกจากนั้นยังไดมีการประเมนิความตองการกํ าลังคนโดยสวนรวม จํ าแนกตามหมวดอาชีพ และ
ประเมนิความตองการและปริมาณกํ าลังคนที่ปฏิบัติงานในอาชีพที่สํ าคัญๆ พรอมกับเสนอมาตร
การแกไขปญหาดงัตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ความตองการกํ าลังคนเพิ่มขึ้น จํ าแนกตามหมวดอาชีพ
ป พ.ศ. 2515–2519

หมวดอาชีพ จํ านวน รอยละ
(ลานคน)

1. งานที่ใชวิชาชีพ วิชาการ และเทคนิค 0.78 3.0
2. งานบริหารและจัดการ 0.30 1.2
3. งานอาชีพและเสมียนพนักงาน 0.69 2.7
4. งานอาชีพเก่ียวกับการคา .450 17.4
5. งานเกษตร งานเหมืองแร และยอยหิน 0.560 60.3
6. งานอาชีพเก่ียวกับการคมนาคมและการขนสง .089 3.4
7. งานในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม .213 8.2
8. งานดานบริการ .097 3.8

ยอดรวม 2.586 100.0

สํ าหรับการผลติกํ าลังคนดานเกษตรนั้น คาดวาในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3
ประเทศไทยจะสามารถผลิตกํ าลังคนดานเกษตรในระดับมหาวิทยาลัยไดประมาณ 5,200 คน
ระดบัการศึกษา 15 ป ประมาณ 3,700 คน และระดับการศึกษา 13 ป ประมาณ 3,200 คน ผล
การเปรยีบเทียบความตองการและปริมาณกํ าลังคนดานเกษตรชี้ใหเห็นวา กํ าลังคนดานนี้ ซึ่งเคย
ขาดแคลนในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นั้น เร่ิมจะมีปริมาณการผลิตมากเกิน
ความตองการในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่3 ถึง 2 ระดับดวยกัน คือ กํ าลังคนระดับมหาวิทยาลัย
และระดบัอาชีวศึกษาช้ันสูง สวนความตองการกํ าลังคนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือ
ระดบั 15 ป มากกวาจํ านวนผลิตประมาณ 2,000 คน การที่เปนเชนนี้ เนื่องจากหนวยราชการ
สวนใหญ ประสงคจะแกปญหาการสงเสริมและเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการชั้นจัตวา จงึแสดง
ความประสงคจะรับผูสํ าเร็จวิชาเกษตรกรรมระดับ 15 ป เขารับราชการมากกวาระดับ 13 ป ถา
พิจารณาวากํ าลังคนระดับการศึกษา 15 ป กับระดับการศึกษา 13 ป อาจปฏิบัติงานแทนกันได
แลว ปรมิาณกํ าลังคนดานเกษตรทั้งหมดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 จะมมีากกวาความตองการอยู
ประมาณ 1,900 คน

ชางเทคนคิ ในระยะของแผน ความตองการกํ าลังคนที่สํ าเร็จการศึกษาระดับ 15 ป ใน
สาขาชางเทคนิค จะมีทั้งส้ินประมาณ 7,600 คน เพ่ือปฏิบัติงานในอาชีพครู (ประมาณ 5,000
คน) และอาชีพชาง (ประมาณ 2,600 คน) สํ าหรับปริมาณกํ าลังคนประเภทนี้จะมีประมาณ
15,300 คน นับวามีมากกวาความตองการ แตโดยเหตุที่ผูที่สํ าเร็จวิชาชีพแขนงนี้สามารถประกอบ
อาชีพอิสระ ประกอบกับผูมีสํ าเร็จสวนหนึ่งนิยมไปทํ างานในประเทศเพื่อนบานที่ขาดแคลนกํ าลัง
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คนประเภทนี้ เชน ประเทศลาว เปนตน และมีบางสวนไปศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ฉะนั้น
ปญหาสวนเกินของกํ าลังคนประเภทนี้จึงจะยังไมเกิดขึ้นในระยะแผนที่ 3 แตประเทศไทยยังจะ
ตองขาดแคลนชางเทคนิคที่มีประสบการณ เนื่องจากความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในระยะนี้
ไดซบเซาลงจากในดานการฝกอบรมผูสํ าเร็จใหม ซึ่งจะเปนการเพิ่มคาใชจายของบริษัทใหสูงขึ้น
หนวยงานเอกชนจึงมีความตองการกํ าลังคนที่มีประสบการณ ความรู ความชํ านาญ เก่ียวกับงาน
มาเปนอยางดีแลว แทนที่จะฝกอบรมกํ าลังคนซึ่งตองใชจายเงินมาก

การแกไขปญหาความขาดแคลนชางเทคนิคที่มีประสบการณและความรูความชํ านาญ
จํ าตองทํ าทั้งในดานการปรับปรุงหลักสูตรใหสอนเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมภาคปฏบิตัใิหมากขึ้น พรอมกับลดวิชาที่ไมจํ าเปนสํ าหรับผูเตรียมจะไปประกอบอาชีพชาง
เทคนคิ ในขณะเดียวกันก็จัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับปญหาและความรูที่จํ าเปนสํ าหรับการปฏิบัติ
งานโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณทํ างานสูง และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาตางๆ
อยางแทจริงเปนผูบรรยาย อนึ่ง ไมควรจะจัดตั้งโรงเรียนประเภทนี้เพ่ิมขึ้นอีกจนกวาจะทํ าการปรับ
ปรุงโรงเรียนตางๆ ทีม่อียูแลว ใหดีมีความสามารถผลิตกํ าลังคนที่มีคุณภาพสูงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานไดทุกโรงเรียนแลว

ผูสํ าเร็จโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ปญหาสํ าหรับกํ าลังคนประเภทนี้
ควรไดรับการพจิารณาแกไขโดยรีบดวน ทั้งนี้ เพราะในปจจุบันผูมีสํ าเร็จการศึกษาระดับนี้เปน
จ ํานวนมากที่ประสบปญหาในการหางานทํ า มลูเหตุสํ าคัญที่กอใหเกิดปญหาดงักลาว คือ ขณะนี้มี
โรงเรียนอาชีวศึกษาช้ันสูงอยูทั้งหมด 121 โรงเรียน ในประเทศไทย โรงเรียนเหลานี้ สวนใหญ
กํ าลังประสบปญหารุนแรงเกี่ยวกับการขาดแคลนครูผูมีวุฒิและประสบการณเหมาะสม ตลอดจน
ปญหาเกีย่วกบัหลักสูตรและแนวการสอน ซึ่งยังย้ํ าในดานทฤษฎีเกินกวาทางภาคปฏิบัติ ผูจบจาก
โรงเรียนเหลานี้จึงมีคุณภาพไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานปญหาในดานงานมีทํ าจึง
เกิดขึ้น

การอาชีวศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง

นกัเรียนระดับอาชีวศึกษาช้ันสูง (เทคนิค) ในโรงเรียนรัฐบาลหลักสูตร ๒ ป หลักสูตร ๓
ป และหลักสูตร ๓ ๑/๒ ป มีจํ านวนทั้งส้ินประมาณ ๑๔,๓๐๐ คน และเปนนักเรียนฝกหัดครูอาชีว
ศกึษา ๒,๕๐๐ คน
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มธัยมอาชีวศึกษา

จ ํานวนนกัเรียนมัธยมสายอาชีวศึกษาในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๒ มีจํ านวนนัก
เรียนรับไดจริง ๖๒,๓๐๐ คน ใกลเคียงกับเปาหมายที่กํ าหนดไว

อาชีวศึกษาช้ันสูง

นกัเรียนอาชีวศึกษาช้ันสูง(เทคนิค) ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (๒๕๑๔) มีจํ านวน
นกัเรียนที่รับไดจริง (รวมนักเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา) ๑๖,๘๐๐ คน ตํ ่ากวาเปาหมายที่กํ าหนด
ไวจํ านวน ๒,๓๐๐ คน หรือตํ่ ากวาเปาหมาย รอยละ ๑๒

การปรบัปรุงคุณภาพของอาชีวศึกษา เนื่องจากอุตสาหกรรมีการพัฒนาใหเจริญรุดหนา
อยางรวดเร็วตลอดจนการนํ าเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาใช ไดกอใหเกิดความจํ าเปนที่จะตองมีการ
ปรบัปรงุระบบการอาชีวศึกษาอยางขนานใหญ ดวยเหตุนี้ ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง จึง
ไดมโีครงการกูเงินจากธนาคารโลกเพื่อปรับปรุงกิจการ   อาชีวศกึษาโดยเฉพาะตามโครงการนี้โรง
เรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรม การชาง อุตสาหกรรม จํ านวน ๒๕ โรง ไดรับการปรับปรุงทั้งในดาน
อาคาร สถานที่ หลักสูตร ครูอาจารย เครื่องมือและอุปกรณการเรียน การสอน เพ่ือใหสามารถ
ผลิตผูสํ าเร็จอาชีวศึกษาผูมีคุณภาพและปริมาณพอเพียงแกความตองการกํ าลังคนทั้งในดานอุต
สาหกรรมและเกษตรกรรม

ในระดับอุดมศึกษา ถึงแมการขยายตัว ของนสิิตศึกษาในมหาวิทยาลัยยังไมรวดเร็วเทาที่
ควร แตก็ไดมีการเนนหนักในสาขาวิชาชีพหลายสาขา เชน แพทยศาสตร การศึกษา วิศวกรรม
ศาสตร และเกษตรศาสตร ปรากฎวาคณะวิชาใหมๆ ที่ไดตั้งขึ้นระหวางการพัฒนาตามแผนฉบับที่
สองเปนคณะวิชาในสาขาดังกลาวแลวเกือบทั้งส้ิน โดยมีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรขึ้นหนึ่งคณะ
คณะเกษตรศาสตรหนึ่งคณะ คณะศกึษาศาสตรหาคณะ และคณะวิศวกรรมศาสตรส่ีคณะ นอกจาก
นียั้งไดมกีารจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกลา เพ่ือฝกอบรมชางเทคนิคระดับสูง และไดเปด
มหาวทิยาลยัรามคํ าแหงเปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชาขึ้นอีกในป พ.ศ.๒๕๑๔ เปนการเปดโอกาสให
และสนองความตองการของประชากรที่ตองการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอยางเต็มที่

ปญหาและอุปสรรคสํ าคัญซึ่งทํ าใหการขยายการผลิตนักเรียนอาชีวศึกษาระดับตางๆ 
ด ําเนินไปไมไดผลเต็มที่ ก็คือ

1. การขาดแคลนครูอาจารยทั้งดานปริมาณและคุณวุฒิ โดยเฉพาะอยางย่ิงครูวุฒิวิชาชาง
แขนงตางๆ และในดานอาชีวเกษตรกรรม การขาดครูนี้มีสาเหตุสวนใหญสืบเนื่องมาจากการที่ครู
อาชีวศกึษาของสวนราชการไดรับเงินเดือนในอัตราตํ่ าเมื่อเทียบกับเงินเดือนของเอกชน จึงทํ าใหผู
มวีฒุใินแขนงวิชาชีพนี้ออกไปรับจางทํ างานกับเอกชนเปนสวนใหญ
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2. ปญหาของโรงเรียนเกษตรกรรม นอกจากการขาดแคลนครูที่มีวุฒิดังกลาวแลว โรง
เรียนเกษตรกรรมยังประสบปญหาการขาดแคลนบุคคลากรในดานเกษตรกรรมในแขนงวิชาการ
ปรบัปรงุทีด่ิน การสรางและจัดหาแหลงนํ้ าเพ่ือการทดลองทางเกษตรกรรม และขาดเจาหนาที่ซึ่งรู
เทคนคิในการใชเครื่องมือเคร่ืองจักรกลทางเกษตร และอาจกลาวไดวายังขาดการประสานงานโดย
ใกลชิดกับหนวยสงเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตร จงึทํ าใหการเรงรัดปรับปรุงคุณภาพ
โรงเรยีนเกษตรกรรมดํ าเนินไปลาชากวาที่ควร เพราะขาดการสาธิตและการฝกภาคปฏิบัติที่จํ าเปน

3. ปญหาเกีย่วกับการดํ าเนินงานโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา โรงเรียนอาชีวะใน
โครงการเงินกู รวม ๒๕ แหง ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง ไดประสบปญหาและอุปสรรคบาง
ประการ เชน ความลาชาในเรื่องการออกแบบกอสราง การประมูล และการกอสรางอาคารเรียน
และอาคารประกอบไมเสร็จทันระยะเวลาที่กํ าหนด เนื่องจากยังขาดประสบการณในระยะเริ่มแรก
นอกจากนีม้ีปญหาเรื่องการสั่งซื้อและติดตั้งอุปกรณการสอนและการฝกในโรงงานตางๆ ซึ่งจํ าเปน
ตองส่ังจากตางประเทศตามหลักเกณฑเงินกูจากธนาคารโลก ทํ าใหไดรับวัสดุอุปกรณบางประเภท
ในราคาแพงและลาชาอันเปนเหตุใหโรงเรียนเปดทํ าการสอนไมไดทันตามเวลาที่กํ าหนดไวในแผน
พัฒนาฯ

4. หนวยฝกฝนอาชีพเคล่ือนที่และโรงเรียนสารพัดชาง ในสวนภูมิภาคมีปญหาเรื่องการ
ปฏิบตังิานซํ ้าซอนกับหนวยงานอื่นๆ เชน การฝกอาชีพของสํ านักงานเรงรัดพัฒนาชนบท และศูนย
พัฒนาชมุชนของกรมพัฒนาชุมชน รวมทั้งหนวยการศึกษาผูใหญ และโครงการพัฒนา
เยาวชน จงึจ ําเปนตองมีการประเมินผลโครงการดังกลาวโดยใกลชิด เพ่ือหาทางแกไขและ
ประสาน-งานใหสอดคลองกันตอไป

ปญหาเฉพาะหนาของการอาชีวศึกษา ที่สํ าคัญก็คือปญหาการขาดแคลนครูอาจารยที่มีวุฒิ
วชิาชางอุตสาหกรรมแขนงตางๆ และครูในแขนงอาชีวเกษตรกรรม การแกไขปญหาในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่าม จึงอยูที่การเรงรัดขยายการผลิตครูอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นทุกสาขาวิชา โดย
ปรบัปรงุและขยายงานสถาบันอาชีวศึกษาช้ันสูงทุกแหงเพ่ือขยายการรับนักเรียนเพิ่มขึ้น และจะ
สนบัสนนุโครงการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาใหเปนโครงการที่มีลํ าดับความสํ าคัญสูง โดย
เนนดานการผลติครูดวย และติดตามการดํ าเนินงานใหไดผลตามเปาหมาย อนึ่ง โดยเหตุที่การลง
ทนุเพือ่การอาชีวศึกษาจํ าเปนตองใชเงินเปนจํ านวนมาก จงึไดดํ าริจัดเตรียมโครงการเงินกูเพ่ือ
พัฒนาอาชวีศกึษาอีกสวนหนึ่ง โดยเริ่มโครงการในตนระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่สาม อัน
ประกอบดวย โครงการเงินกูเพ่ือปรับปรุงโรงเรียนอาชีวเกษตรและอุตสาหกรรม ทีไ่ดรับการคัด
เลือกใหปรับปรุงอีกจํ านวนหนึ่ง อยางไรก็ดีความสํ าเร็จในการปรับปรุงโครงการดังกลาว ยอมขึ้น
อยูกับความพรอมเพรียงในการจัดหาครูอาชีวะที่มีคุณวุฒิไดจํ านวนเพียงพอ ในเรื่องนี้จํ าเปนตอง
ปฏิบตัพิรอมกันไปทั้ง ๓ ดาน คือ การเพิ่มคุณวุฒิครูอาชีวะโดยใหรับการฝกอบรมเพิ่มเติมจาก
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ตางประเทศ การผลิตครูอาชีวะที่มีวุฒิเพ่ิมขึ้นภายในประเทศ และการปรับปรุงแกไขระเบียบการ
กํ าหนดอตัราเงินเดือนและเงินเพิ่มครูอาชีวะซึ่งถือวามีความจํ าเปนในอันดับสูง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัทีส่าม ไดกํ าหนดนโยบายและเปาหมายโดย
มุงค ํานงึที่จะสงเสริมประสิทธิภาพของประชากรทุกวัย ทั้งภายในและภายนอก ระบบการศึกษา
ใหมบีทบาทสมบูรณย่ิงขึ้นในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเนนหนักการให
ความรูและทักษะแกประชากรในเรื่องการผลิต การสงวนและใชทรัพยากรเพื่อเพ่ิมผลผลิต ลด
ปญหาการวางงานในชนบท การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและการปองกันปญหาดานสังคมอื่นๆ
อันเกดิจากประชากรในวัยเรียนที่ขาดพนการศึกษา

ระดบัมัธยมศึกษาสายอาชีพ

1. ปรับปรุงและขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาตอนปลายเพื่อสนองความตองการ
กํ าลังคนในระดับกลางของประเทศและเนนการศึกษาสาขาเกษตรกรรมเปนพิเศษ

2.  ลดการอาชวีศกึษาระดับมัธยมตนโดยจัดโครงการใหสอดคลองกับระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนสายสามัญ

3. หาทางสนับสนุนอาชีพครูอาชีวะและสงเสริมสวัสดิการของครูอาชีวศึกษาบางประเภท
ทีต่องอาศัยความรูและทักษะเปนพิเศษ

4. ปรบัปรุงโครงการอาชีวศึกษาประเภทหลักสูตรระยะสั่น เพ่ือใชสถานที่และ
เครื่องมือที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

มธัยมศึกษาสายอาชีพ

เนือ่งจากยังขาดขอมูลที่เช่ือถือได การคาดคะเนจํ านวนนักเรียนในโรงเรียนราษฎรยังไม
อาจท ําได เปาหมายนักเรียนตอไปนี้จึงเปนตัวเลขในโรงเรียนรัฐบาลโดยเฉพาะ

มธัยมศกึษาตอนตนและตอนปลายสายอาชีพ (มศ.๑ - ๖)

เปาหมายปริมาณนักเรียนจัดทํ าขึ้นโดยอาศัยสมมติฐานดังตอไปนี้

1. ในระดับมธัยมอาชวีศกึษาตอนตน กํ าหนดเปาหมายโดยลดจํ านวนนักเรียนอาชีวะลง
เร่ือยๆ โดยมีวัตถุประสงควาในระหวางชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่ี่ จะเลิกโรงเรียนประเภทนี้
เสียทั้งหมด
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2. ในระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายวางเกณฑไววาจํ านวนผูสํ าเร็จ ม.ศ.๖ จะเพิ่มขึ้น
ปละ ๘% เพ่ือสนองความตองการกํ าลังคนของประเทศ ขณะเดียวกันมีการลดอัตราการซํ้ าช้ันและ
การออกกลางคันลงตามสมควร คาดวาในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่าม จะขยายการรับนักเรียน
มธัยมอาชีวะศึกษาตอนปลายไดประมาณ ๗๔,๘๐๐ คน เพ่ิมขึ้นจากปจจุบันรอยละ ๒๘

วิชาชีพช้ันสูงระดับเทคนิค

เปาหมายจํ านวนนักเรียนของการศึกษาระดับนี้คํ านวณไดจากการคะเนความตองการ
กํ าลังคนระดับชางเทคนิค และจากการพิจารณาขอบเขตความสามารถในการรับนักเรียนของ
สถานศกึษาตางๆ ในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ จะขยายการรับนักเรียนอาชีวศึกษาระดับวิชาชีพ
ช้ันสูง (เทคนิค) รวมทุกหลักสูตรไดประมาณ ๒๒,๒๐๐ คน หรือเพ่ิมขึ้นจากปจจุบันรอยละ ๕๕

การฝกหัดครูอาชีวศึกษา

เปาหมายจํ านวนนักเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษาไดจากการคํ านวณความตองการของครู
วฒุติางๆ โดยเฉพาะการขยายหลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ ใหกวางขวางออกไป ทํ า
ใหเกิดความจํ าเปน ตองมคีรูเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเปนตน ขณะเดียวกัน การขยายปริมาณ
นกัเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษา ก็เปนเหตหุนึ่งที่จํ าตองผลิตครูเฉพาะวิชาเพิ่มมากขึ้น ในระยะแผน
พัฒนาฯ ฉบบัทีส่าม คาดวาจะมีนักเรียนฝกหัดครูอาชีวศึกษา จํ านวน ๔,๕๐๐ คน หรือเพ่ิมขึ้น
จากปลายระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่สอง รอยละ ๘๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

สํ าหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลานั้น การกํ าหนดเปาหมายอาศัยความตองการ
กํ าลังคนระดบักลางและระดับสูงเปนสมมุติฐานในการคํ านวณ สํ าหรับนักศึกษาที่เรียนในภาคบาย
ซึง่มอียูจ ํานวนมากไมนับรวมในที่นี้ ปปจจุบันมีนักศึกษาประมาณ ๒,๕๐๐ คน และคาดวาในปสุด
ทายของแผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่าม สถาบันเทคโนโลยีจะขยายการรับนักศึกษาไดประมาณ ๓,๘๐๐
คน เพ่ิมขึ้นจากปปจจุบัน ๑,๓๐๐ คน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕๒

เปาหมายการปรับปรุงคุณภาพการอาชีวศึกษา

จะปรบัปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.๔-๕-๖) โดยเฉพาะ
ในแผนกวิชา เกษตรกรรมโดยหาทางปรับปรุ งคุณภาพและเ พ่ิมปริมาณรับนักเ รียน  
เกษตรกรรมตามโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีอยูเดิม ๒๔ แหง และจะจัด
ตัง้โรงเรียนเกษตรกรรมในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้นใหม ประมาณ ๑๐ แหง เพ่ือกระจายการศึกษา
เกษตรกรรมไปยังทองถ่ินใหทั่วถึง และเพ่ือผลิตบุคคลากรสนองความตองการพัฒนาการเกษตร
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ของประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่สามและตอไปดวย นอกจากนี้จะมีการประเมินผล
การด ําเนินงานโรงเรียนในโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๕ แหง โดยเนนการปรับ
ปรงุคณุภาพการสอนและการฝกในโรงเรียนอาชีวอุตสาหกรรม รวมทั้งเนนดานการปรับปรุงวุฒิ
ครอูาจารย และขยายการผลิตครูอาชีวศึกษา เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาในโรง
เรียนทกุระดับ และปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาใหทันสมัยเหมาะสมกับความตองการของสังคม
โดยเปดแผนกชางสาขาวิชาตางๆ เพ่ิมขึ้นในโรงเรียนการชางอุตสาหกรรมใหครบและเปดแผนก
วชิาพาณชิยการในโรงเรียนการชางสตรีในสวนภูมิภาค เปาหมายสํ าคัญในแผนกการพัฒนาอาชีวะ
ระดบัสงูไดแก การสงเสริมการดํ าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาใหเขมแข็งย่ิงขึ้นใน
แผนพัฒนาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่สาม

ในระยะของแผนพัฒนาฉบับนี้มีการพิจารณาจัดลํ าดับโครงการโรงเรียนอาชีวเกษตรและ
อุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคอีกจํ านวนประมาณ ๑๕ โรงเรียน เพ่ือเสนอขอรับการปรับปรุงใหได
ระดบัมาตรฐาน ในการนี้อาจจํ าเปนตองใชเงินกูจากตางประเทศอีกสวนหนึ่งดวย

ความคาดหมายในอนาคต

กลาวโดยสวนรวม แนวโนมในการพัฒนาดานอาชีวศึกษาของประเทศในระยะ ๑๐ ปขาง
หนาไดกํ าหนดใหสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่าม ดังนี้ เปาหมายระดับอุดมศึกษา
การศกึษาเทคนิค และวิชาชีพช้ันสูง คาดวาจะเพิ่มจากรอยละ ๒ ของประชากรในกลุมอายุ (อายุ
๑๙–๒๒ป) ในปจจุบันเปนรอยละ ๓.๔ ของประชากรในกลุมอายุในป ๒๕๒๓ สวนมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) จะเพิ่มจํ านวนจากรอยละ ๓.๘ ของประชากรในกลุมอายุ
(อาย ุ๑๗–๑๙ ป) ในปจจุบันเปนรอยละ ๕.๗ ของประชากรในกลุมอายุ ในป ๒๕๒๓

การศกึษาจะมบีทบาทสํ าคัญยิ่งขึ้นในการพัฒนาประเทศ โดยจะมีการศึกษาวิจัยและปรับ
ปรงุสถิตใินดานแรงงานเกี่ยวกับงานที่มีใหทํ า และความเคลื่อนไหวของแรงงานประเภทตางๆ ให
กวางขวางยิง่ขึ้น เพ่ือประเมินกํ าลังคนใหใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง กับจะพัฒนาระบบการ
ศกึษา โดยเนนการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทย การอาชีวศึกษา และเทคโนโลยี ในสถาบัน
ระดบัอดุมศกึษานอกจากจะสรางกํ าลังคนระดับสูงเพ่ือสนองความตองการของประเทศแลว จะสง
เสริมใหมแีผนงานฝกผูชํ านายงานในหลายสาขา นอกจากนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรมีบท
บาทรวมวิจัยปญหาดานตางๆ ของชาติใหกวางขวางเปนประโยชนย่ิงขึ้น กับทั้งสามารถมี
บทบาทใกลชิดกับสังคมยิ่งขึ้น ในระยะ 10 ป ขางหนาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยควรจะมีอิสระ
ในดานการปกครองตนเอง เพ่ือจะดํ าเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพสูง

ในดานอาชวีศึกษาคาดวาจะไดมีการรวมมือกับโรงงานอุตสาหกรรม หนวยงานเอกชน
และสถาบนัฝกอาชีพอ่ืนๆ โดยใกลชิดยิ่งขึ้น และสํ าหรับครูอาจารยทางวิศวกรรมและศึกษาควรมี
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โครงการแลกเปลี่ยนครูระหวางสถาบันกับครูของหนวยงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เปนครั้งคราว และ
จดัสวัสดิการครูใหเปนที่จูงใจกวาที่แลวมา

โครงการพัฒนาการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่สาม

มธัยมอาชีวศึกษา

เนือ่งจากมีการขยายจํ านวนนักเรียนอยางรวดเร็วในระดับมัธยมสายสามัญ รวมทั้งมีการ
ปรบัปรงุหลักสูตรใหกวางขวางขึ้น ความจํ าเปนที่จะตองจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ
จงึมอียูนอยมาก ดวยเหตุนี้ในชวงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่าม จํ านวนนักเรียนสายอาชีพใน
ระดบัมธัยมตนจะลดลงเรื่อยๆ และอาจมีการยุบเลิกโรงเรียนประเภทนี้ในชวงของแผนพัฒนาฯ
ฉบบัทีส่ี่ สวนในระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายจะมุงดํ าเนินงานปรับปรุงโครงการเดิมซึ่งไดรับ
ความส ําเร็จมาแลวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง กลาวคือ ขยายจํ านวนนักเรียนเพื่อสนองความ
ตองการก ําลังคนระดับกลาง โดยเนนในดานเกษตรกรรม ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใชใหทันสมัยรวมทั้งยกระดับวุฒิ
ครใูหสูงขึ้น โครงการพัฒนามัธยมอาชีวศึกษาที่สํ าคัญมีดังนี้

โครงการขยายปริมาณ

โครงการโรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียนการชางอุตสาหกรรม โรงเรียนพาณิชยการและ
ภาษาตางประเทศ จะลดจํ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพลง จากจํ านวน ๓,๘๐๐ คน
ในป ๒๕๑๔ ใหเหลือประมาณ ๑,๗๐๐ คน ในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่สาม เพ่ือจะยุบเลิกการ
รับนกัเรียนอาชีวศึกษาระดับนี้ในที่สุด แตจะขยายการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
(ม.ศ.๔-๕-๖) เพ่ิมขึ้นประมาณ ๑๖,๓๐๐ คน คาดวาในปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สามจะ
มนีกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ เปนจํ านวนทั้งส้ิน ๗๔,๘๐๐ คน

นอกจากนี้ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบบัทีส่าม จะไดพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม
ขึน้ใหมในสวนภูมิภาคอีก ๑๐ โรง โดยจะพิจารณาจัดตั้งปละ ๒ โรง คาดวาในปสุดทายของแผน
นกัเรียนเกษตรกรรมระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน (ม.ศ.๑-๓) จะลดเหลือเพียงจํ านวน ๑๙๕
คน แตจะขยายระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔-๕-๖) เปนจํ านวน ๖,๒๓๑ คน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงวิชาเกษตรกรรม (ป.ว.ส., ป.กศ. และ ป.ม.ก.) จํ านวนทั้งส้ิน
๔,๑๖๕ คน คาดวาในปสุดทายของแผนจะมีนักเรียนโรงเรียนการชาง โรงเรียนพาณิชยการและ
ภาษาตางประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนตน(ม.ศ.๑-๓) จํ านวน ๑,๔๒๙ คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนหลาย (ม.ศ. ๔-๕-๖) จํ านวน ๕๗,๘๐๙ คน ระดับวิชาชีพช้ันสูง(ป.ว.ส., ป.ป.ช., ป.ม.ช.
และ ป.ม.) จํ านวนทั้งส้ิน ๕,๔๘๑ คน
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โครงการปรับปรุงคุณภาพ

1.  โครงการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรรม จะปรับปรุงโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมที่
มีอยูเดิม ๒๔ แหง (ในจํ านวนนี้เปนโรงเรียนที่เคยปรับปรุงมาแลวตามโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอา
ชีวศกึษาในแผนพัฒนาฯ ระยะที่สอง ๑๐ โรง จงึเหลือที่ปรับปรุงในระยะของแผนที่สามนี้เพียง ๑๔
โรง) ใหสามารถผลิตกํ าลังคนดานเกษตรกรรมสนองความตองการของประเทศทั้งทางดานปริมาณ
และคุณภาพ โดยวธิกีอสรางปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จัดหาแหลงนํ้ า
และปรบัปรงุพ้ืนที่ดินเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณการสอน จัดใหครูไดศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญา
ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ และสนับสนุนการขอความชวยเหลือจากตางประเทศ งบ
ประมาณคาใชจายโครงการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรรมทั้งส้ิน ๓๔๕,๗๐ ลานบาท

2. โครงการพัฒนาโรงเรียนการชางและพาณิชยการ เปนการปรับปรุงและขยายโรงเรียน
ประเภทเหลานี้ใหสามารถผลิตกํ าลังคนในสาขาตางๆ ทัง้ระดับชางฝมือและชางเทคนิคเพื่อสนอง
ความตองการดานกํ าลังคนของประเทศ ตามโครงการจะปรับปรุงการเรียน การสอน การวัดผล
ตลอดจนการฝกงานโดยเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณการสอนใหไดมาตรฐาน และจางผูเช่ียวชาญ
สาขาวิชาตางๆ มาใหการอบรม จัดอบรมครูอาจารยและเจาหนาที่เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้นในการนี้จะปรับปรุงโรงเรียนการชาง ๗๒ โรง (เปนโรงเรียนการชางอุตสาหกรรมที่ไดรับ
การปรบัปรงุมาแลวตามโครงการเงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาในแผนพัฒนาฯ ระยะที่สอง ๑๔ โรง)
และปรับปรุงโรงเรียนชางตอเรือพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โรง
เรียนชางเย็บหนัง วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนการชางอุตสาหกรรม ๑๑ แหง และโรงเรียนพาณิชย
การและภาษาตางประเทศ รวม ๖ แหง งบประมาณคาใชจายโครงการพัฒนาโรงเรียนการชางและ
อุตสาหกรรม จํ านวนทั้งส้ิน ๗๓๙.๓๖ ลานบาท โครงการพัฒนาโรงเรียนพาณิชยการและภาษา
ตางประเทศเปนเงิน ๔๒๒.๐๓ ลานบาทในระยะ ๕ ป

ระยะวิชาชีพช้ันสูง

โครงการขยายปริมาณ จะขยายการรับนักศึกษาระดับเทคนิคในวิทยาลัยเทคนิค ๕ แหง
เพ่ิมขึ้นประมาณ ๑๐,๔๐๐ คน คาดวาในปสุดทายของแผนจะมีนักศึกษาระดับเทคนิคจํ านวนทั้ง
ส้ิน ๒๒,๒๐๐ คน

โครงการปรับปรุงคุณภาพ

โครงการพัฒนาโรงเรียนวิชาชีพช้ันสูง หรือโครงการปรับปรุงวิทยาลัยเทคนิคในกรุงเทพฯ
และจังหวัดตางๆ รวม ๖ แหง โดยวิธีหาครูวุฒิสูงเพ่ิมขึ้นใหเพียงพอกับจํ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น
จดัหาครสํู าหรับสอนรอบบายอีกชุดหนึ่ง เพ่ือใหการเรียนการสอนทั้ง ๒ รอบมีคุณภาพเต็มที่ นอก
จากนี้จะมีการปรับปรุงเคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณ โดยจัดหาของใหมทดแทนเครื่อง
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อุปกรณเกาลาสมัยรวมทั้งจัดหาใหมีปริมาณเพียงพอกับจํ านวนนักศึกษาดวย และจะจัดหาผูเช่ียว
ชาญในสาขาวิชาการตางๆ มาทํ าการฝกสอนใหเพียงพอ กับจะสงเสริมใหครูอาจารยในโรงเรียน
เหลานีไ้ดมโีอกาสศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศในทุกแขนงวิชา งบประมาณ
คาใชจายเพื่อการนี้ ๔๒๑,๕๘ ลานบาท

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา จะดํ าเนินการสอน การวิจัย และผลิตบัณฑิตทางดาน
เทคโนโลยี และครปูรญิญาการอาชีวศึกษา (ทั้งครูทฤษฎีชางและครูโรงงาน) วิศวกรระดับปริญญา
ในแขนงวศิวกรรมตางๆ รวมทั้งชางเทคนิคระดับปริญญาและระดับอนุปริญญา และจะขยายการ
ผลติชางฝมือใหแกวงการอุตสาหกรรม โดยการขยายการดํ าเนินงานที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาที่ธนบุรี,พระนครเหนือ และนนทบุรี ตามเปาหมายดังนี้

สถาบนัเทคโนโลยีธนบุรี จะรับนักศึกษารุนใหมระดับปริญญาและอนุปริญญาจํ านวน ๕๒๕
คน ในป ๒๕๑๕ และจะขยายการรับเพิ่มขึ้นเปนปละประมาณ ๗๗๐ คน ในป ๒๕๑๙

สถาบนัเทคโนโลยีพระนครเหนือ จะรับนักศึกษารุนใหมในระดับประกาศนียบัตรปละ
๔๒๕ คน ในระยะตนของแผน และจะขยายการรับเพิ่มเปนปละ ๔๘๐ คน ในระยะปลายแผนจะรับ
นกัศกึษาระดับปริญญาตรีปละ ๑๔๐ คน ในป ๒๕๑๕ และจะขยายการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปนป
ละ ๑๙๐ คน ในป ๒๕๑๙ สวนนักศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งจะเริ่มสอนในป ๒๕๑๖ นั้น จะเปดรับ
ประมาณปละ ๑๒ คน

สถาบนัเทคโนโลยีนนทบุรี ในป ๒๕๑๕ มเีปาหมายจะรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาปละ
๓๐๐ คน ระดับปริญญาตรีปละ ๖๐ คน และจะขยายการรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพ่ิมเปน
ปละ ๑๓๐ คน ใน ๒๕๑๙ สวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งจะเปดสอนในป ๒๕๑๗ นั้น กํ าหนด
จะรับปละประมาณ ๒๐ คน

จ ํานวนนกัศกึษาในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกลาทั้งสามแหงจะเพิ่มจากจํ านวน ๓,๑๐๐
คน ในป ๒๕๑๕ เปนประมาณ ๓,๘๐๐ คน ในป ๒๕๑๙ งบประมาณคาใชจายโครงการนี้ในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่สาม ประมาณ ๑๑๖.๕๐ ลานบาท
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524)

วตัถปุระสงคสํ าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ไดมุงการแกปญหาเรงดวนในการที่จะเรง
ฟนฟเูศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถขยายกํ าลังการผลิตของประเทศได ในอัตราที่จะลดปญหา
การวางงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่ 3 นอกจากนั้นก็ไดมุงการลด
อัตราเพิ่ม และปรบัปรงุคุณภาพของประชากร ใหสอดคลองกับความตองการกํ าลังคน ในระยะ
ยาวดวย

ประชากรเปนทรัพยากรกํ าลังคนของชาติ ที่มีบทบาทสํ าคัญตอความสํ าเร็จหรือความ 
ลมเหลว ในการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาดังกลาว ดังนั้นจึงมีความจํ าเปนที่จะ
ตองวเิคราะหสถานการณดานประชากร กํ าลังคน แรงงาน และการมีงานทํ าที่เปนอยูในปจจุบัน 
และกํ าหนดแนวทางการพัฒนาแกปญหาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 แยกเปนเรื่องสํ าคัญ 7 
ประการ คือ

(1) การเพิ่มประชากรและกํ าลังแรงงาน
(2) การกระจายของประชากรและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย
(3) การพัฒนาคุณภาพประชากร
(4) แรงงานและการมีงานทํ า
(5) การยกระดับรายไดและคาจาง
(6) การพัฒนาการบริหารและจัดการ
(7) การพัฒนากํ าลังคนในวงราชการและรัฐวิสาหกิจ

การพัฒนาคุณภาพประชากรแมวาจะไดเร่ิมทํ ามาชานานแลว ทั้งในดานการใหบริการสา
ธารณสุขซึ่งครอบคลุมถึงเร่ืองสุขภาพและอนามัย และการใหบริการดานการศึกษาและฝกอบรม
ตลอดจนการฝกอาชีพใหแกกํ าลังคนของประเทศ คุณภาพประชากรของไทยก็ยังไมดีเทาที่ควร 
เนือ่งจากปญหาหลายประการดวยกัน ทีสํ่ าคญัไดแก ปญหาดานอาหารและโภชนาการ ปญหาดาน
สาธารณสุข และปญหาการพัฒนากํ าลังคน ในบทเกี่ยวกับการกระจายบริการทางสังคมไดมีสาระ
สํ าคญัเกีย่วกบัปญหา และแนวทางแกไขดานอาหารและโภชนาการไวโดยละเอียดแลว ในบทนี้จึง
จะพจิารณาเฉพาะเรื่องการพัฒนากํ าลังคนเทานั้น

การพัฒนากํ าลังคน การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรกํ าลังคน เปนเรื่องเก่ียวของกับการ
พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการฝกอบรมและการฝกอาชีพ แตละเร่ืองสรุป
ปญหาไดดังนี้
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1.  การศึกษาในระบบ กลาวโดยสรุป ที่แลวมาระบบการศึกษาทุกระดับในประเทศ
ประสบปญหา และอุปสรรครุนแรงหลายดานที่สํ าคัญๆ ไดแก การขาดแคลนโรงเรียน หองเรียน
ต ําราเรยีน อุปกรณการสอนและการทดลอง ตลอดจนการขาดแคลนครูผูทรงคุณวุฒิและประสบ
การณที่เหมาะสมนอกจากนั้นในระยะที่แลวมา การศกึษาภาคบังคับก็ยังไมสามารถขยายขอบเขต
ใหครอบคลุมทั่วประเทศได สวนการศึกษาระดับสูงขึ้นไป ก็ยังมปีญหาในดานผลิตคนไมตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงานในหลายๆ ดาน ทั้งระบบการบริหารก็ยังขาดเอกภาพ และมี
ปญหาหรอือุปสรรคหลายประการ ดวยเหตุนี้ในระยะของแผนจึงจะไดมีการพัฒนาการศึกษากัน
อยางจรงิจงั ซึ่งจะมีสาระสํ าคัญกลาวไวโดยละเอียดในสวนที่เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาในสวนที่
3 บทที ่7 ของแผนวาดวยการกระจายบริการทางสังคม

2.  การศึกษานอกระบบ การใหการศึกษานอกระบบในที่นี้ จะกลาวเฉพาะเรื่องการฝก
อาชีพและฝกอบรมระยะสั้น เพ่ือเตรียมคนที่จะเขาสูกํ าลังแรงงานใหม หรือชวยคนวางงานและ
ทหารทีถู่กปลดจากประจํ าการใหมีความรูความชํ านาญ สามารถออกไปประกอบอาชีพไดในระยะ
ส้ัน และฝกอบรมผูมีงานทํ า เพ่ือยกระดับฝมือใหสูงขึ้นสามารถทํ างานมีรายไดเพ่ิมขึ้นตามความ
สามารถ

ปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินงานตามโครงการฝกอาชีพระยะสั้นที่ผานมาสรุปไดดังนี้ 
คอื การจัดฝกอาชีพระยะสั้นที่จัดทํ าโดยหนวยงานของรัฐใหแกประชาชนยังไมสอดคลองสัมพันธ
กับการจางงานและการประกอบอาชีพ ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรเกือบรอย
ละ 80 มอีาชีพเปนเกษตรกร แตการจัดฝกอาชีพสวนใหญดังที่สรุปไวในตารางที่ 5.5 ไดเนนดาน
อุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งดํ าเนินการโดยหลายหนวยงาน สวนการฝก ยกเวนเฉพาะบางกรณี จัด
วายังไมไดมาตรฐานและไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เพราะครูฝกภาคปฏิบัติ
ยังขาดประสบการณเก่ียวกับอาชีพในอุตสาหกรรมที่ตนสอน และขาดความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี
ใหมๆ  ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนั้น การจัดฝกอาชีพระยะสั้นที่หนวยงานของรัฐทํ าอยู
โดยเฉพาะการจัดฝกอาชีพใหแกบุคคลทั่วไปปรากฏวาประมาณรอยละ 50 ของผูเขารับการฝก
อาชีพไดลาออกกอนจะเรียนสํ าเร็จตามหลักสูตรเนื่องจากขาดทุนทรัพยสํ าหรับซื้ออุปกรณการ
เรียนบาง ขาดความสนใจในวิชาที่เรียนบาง ฯลฯ เปนเหตุใหเกิดการสูญเสียทางการศึกษา และไม
สามารถชวยผูยากจนที่มีรายไดนอยใหมีโอกาสเขารับการฝกอาชีพเพ่ือการทํ างานและยกระดับ
ความเปนอยูของครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนการฝกอาชีพเพ่ือยกระดับฝมือแรงงานนั้น 
นายจางสงไปรับการฝกอบรมโดยตรงเปนสวนใหญ

นโยบายและแนวทางดํ าเนินการเกี่ยวกับ การฝกอาชีพและฝกอบรมระยะสั้น ในระยะของ
แผนพฒันาฯ จะไดมีการพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแนวทางฝกอาชีพ อยางกวางขวางเพื่อให
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สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจ โดยใหบริการฝกอาชีพไปถึง
กลุมเปาหมายที่สํ าคัญ 4 กลุม คือ

1.  กลุมชนที่มีรายไดนอยทั้งในเมืองและชนบท
2. ผูเขาสูกํ าลังแรงงานใหมซึ่งกํ าลังหางานทํ า
3. ผูวางงานท่ีมีฝมือและความรูดอยกวาหรือไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
4. กลุมบุคคลที่มีปญหาบางประเภท เชน บคุคลตองโทษ คนตาบอด คนพิการ หญิง

โสเภณี ฯลฯ

โครงการและแผนการฝกอาชีพที่จะจัดขึ้นในแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่4 นอกจากจะตองไปถึง
เปาหมายแลวยังจะตองบรรลุเปาหมายตอไปนี้ คือ

1.  ใหมคีวามสมดุลของกํ าลังคนที่ตองการกับกํ าลังคนที่มีอยูแลวและที่จะผลิตไดทั้งใน
ดานปริมาณและคุณภาพ
          2.   ยกระดบัความรูของชาวชนบทใหสามารถพัฒนาอาชีพหลักของตนเองและประกอบ
อาชีพรองบางอยางได
          3.   ยกระดบัรายไดและฐานะความเปนอยูของตนและครอบครัวใหดีขึ้น
          4.   ยกระดบัฝมือแรงงานในเมืองใหสามารถทํ างานที่มีรายไดเพ่ิมขึ้นตามความสามารถ
ลดปญหาความไมสงบทางดานแรงงาน ดวยการปรับปรุงงานดานแรงงานสัมพันธ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529)

การพฒันาการศึกษาของประเทศไทยในชวงระยะเวลา 20 ปที่ผานมา รัฐไดทุมเททั้ง
ดานงบประมาณ และการระดมทรัพยากรจากตางประเทศมาลงทุนในดานการศึกษาในแตละแผน 
หากไดมกีารเปรียบเทียบกับการลงทุนในสาขาอื่นๆ ทั้งในภาคเศรษฐกิจและในภาคสังคมแลว จะ
เห็นวาการจดัสรรเงินลงทุนในสาขานี้ไดรับการจัดอันดับความสํ าคัญอยูในอันดับสูงสุด หรือถาจะ
เทยีบกบัสดัสวนของงบพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 คดิเปนรอยละ 32.82 และ ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 คดิเปนรอยละ 37.8 อยางไรก็ดี แมจะไดรับความสํ าคัญและรับจัดสรร
เงินลงทุนอยางมากแลวก็ตาม ก็ยังพบวาการพัฒนาการศึกษา ยังประสบกับปญหาอีกหลาย
ประการทีจ่ะตองรีบเรงดํ าเนินการ และหาทางแกไขในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5

การลงทุนดานการศึกษา เพ่ือพัฒนาคณุภาพของประชากรใหสนองตอบความตองการ
ของสังคมไดมากเพียงไร ยอมเปนผลดีตอประเทศเปนสวนรวม แตในสภาพของความจํ ากัดดาน
เศรษฐกจิ ขอบเขตการลงทุนจึงตองไดรับการพัฒนา ใหมีสัดสวนที่เหมาะสมตามสภาพและความ
ตองการของสังคม โดยเฉพาะความตองการของตลาดแรงงาน เพราะการลงทุนทางการศึกษาใน
หลายลกัษณะงาน โดยเฉพาะอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา มีการลงทุนตอหัวสูง การลงทุนใน
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ดานนียั้งมลัีกษณะมุงขยายปริมาณอยางรวดเร็ว โดยยังไมสอดคลองกับคุณภาพและความตองการ
ของตลาดแรงงาน สวนใหญมุงผลิตบุคลากรเพื่อสนองความตองการของทางราชการ มากกวาการ
ผลติบคุลากรเพื่อสถานประกอบการเอกชนและประกอบอาชีพสวนตัว เปนเหตุใหเกิดปญหาการ
วางงานกวางขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้การผลิตบุคลากรระดับกลาง ทีม่ปีญหาการวางงานและเรียนตอ
สูง มเีกือบทุกสาขายกเวนสาขาอุตสาหกรรมบางสาขาเทานั้น

นโยบายหลักที่สํ าคัญในการพัฒนาอาชีวศึกษา

1. ประสานการก ําหนดนโยบาย การวางแผน การผลิต และการใชโดยคํ านึงถึงตลาด
แรงงาน ตลอดจนการดํ าเนินการอาชีวศึกษา ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนเพื่อใหเกิดเอกภาพ

2. ปรบัปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนวิชาชีพใหเบ็ดเสร็จในตัวเองและสง
เสริมการมีคุณธรรม ทั้งนี้เพ่ือใหเหมาะสมกับอาชีพอิสระ และสนองความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน

3. เรงผลติและปรับปรุงคุณภาพของครูอาชีวะศึกษาทั้งทางดานวิชาการและจริยธรรม
ใหประสานและสอดคลองกันระหวางหนวยผลิตและหนวยใช พรอมทั้งปรับปรุงมาตรฐานของ
สถานศึกษาใหมีระดับใกลเคียงกัน

4. พัฒนาการอาชีวศึกษาและการอาชีวศึกษาระยะสั้น ใหกวางขวางขึ้นโดยเฉพาะใน
ชนบทใหเหมาะสมกับสภาพและสอดคลองกับทรัพยากรในทองถ่ิน

5. ใหสถานศึกษารวมมือกับหนวยงานของรัฐ เชน กรมแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงและสหกรณ องคการธุรกิจอุตสาหกรรมและสถานประกอบการของภาคเอกชน เพ่ือ
ใชประโยชนในการศึกษา ฝกงาน และสนองความตองการซึ่งกันและกัน

มาตรการการพัฒนาการอาชีวศึกษา

1. ปรบัปรงุหลักสูตร เนนภาคปฏิบัติรอยละ 80 สวนภาคทฤษฎีและวิชาสามัญลดเหลือ
รอยละ 20 ปรับปรุงวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหใกลเคียงกัน

2. ปรบัปรงุระบบการติดตามผูสํ าเร็จการศึกษาใหเห็นผลในแงการมีงานทํ าใหชัดเจนยิ่ง
ขึ้นและดํ าเนินการอยางใกลชิดและสมํ่ าเสมอ ตลอดจนปรับปรุงการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติผู
สํ าเร็จและการมีงานทํ าใหสอดคลองกันภายในหนวยงานเดียวกัน

3. เรงใหมีกฎหมาย กํ าหนดใหรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการเอกชนมีสวนรวมใน
การฝกอาชีพแกนักเรียน นักศึกษา
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4. การขยายและปรับปรุงสถานศึกษาทางดานเกษตร และอุตสาหกรรม พิจารณาให
สอดคล องกับแผนการขยายและพัฒนาเมืองหลัก  เ พ่ือการผลิตแรงงานขนาดกลาง  
สนองตอบการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายเกษตรกรรมในพื้นที่นั้นๆ เชน การพัฒนาจังหวัด
ชายฝ งทะเลภาคตะวันออก โดยจัดทํ าแผนรวมกันระหวางกระทรวงศึกษาธิการและทบวง
มหาวิทยาลัย สวนในพื้นที่นอกเขตจะเนนการพัฒนาดานคุณภาพและพัมนาสถานศึกษาาที่มีอยู
แลวเปนหลัก เพ่ือสนองความตองการตลาดแรงงานในทองถ่ิน และการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให
กวางขวางยิ่งขึ้น สวนการผลิตในสาขาพณิชยกรรม คหกรรม รัฐจะชะลอขยายการผลิตในดานนี้

5. ทบทวนนโยบายการผลิตบุคลากรทางดานอาชีวศึกษา เพราะการผลิตของแตละ
สถาบนัไดมีการแบงซอยออกเปนหลายระดับ เชน ปวช., ปวส., ปม. และปริญญาตรี ทํ าใหเกิด
การสบัสนและลงทุนซํ้ าซอนเกิดการสูญเปลาทางการศึกษา

6. สนบัสนนุใหเอกชนไดมีบทบาท เขามารวมรับภาระการลงทุนในระดับนี้ ใหมากขึ้น
โดยเฉพาะในสาขาพณิชยกรรม คหกรรม โดยรัฐจะชะลอการขยายตัวในสาขานี้

7. จะเนนการผลิตในสาขาชางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในปริมาณเหมาะสม และสอด
คลองกับการพัฒนาดานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และพลังงาน ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ิมการผลติในสาขาวิชาที่จํ าเปนใหมๆ โดยเฉพาะดานพาณิชยนาวี การพัฒนากาซธรรมชาติ และ
ชางฝมอืในสาขาที่หายากและกํ าลังจะขาดแคลน คือ ชางไม ชางปูน และชางเชื่อม ขณะเดียวกัน 
ลดการผลติในสาขาที่เกินความตองการ เชน พณิชยกรรมและชางอุตสาหกรรมบางสาขา สวนใน
ดานการเกษตรจะเรงผลิตบุคลากรเกษตรกรรมในดานสัตวบาล และสาขาการประมงใหมากขึ้น

8. พิจารณาใหมีการปรับปรุง เงินบํ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใหอยู
ในอตัราที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง

9. เรงระดมการฝกอบรมครูวิชาชีพทุกสาขา ทั้งครูกอนประจํ าการ และครูประจํ าการ
อยางสมํ่ าเสมอ ใหทันกับความเจริญทางเทคโนโลยีของโลก

10. กํ าหนดเกณฑมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาทุกประเภท จัดทํ าแผนแมบทและแผน
การพฒันาสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย

11. ปรบัปรงุระเบียบหนวยงาน ที่ดํ าเนินการดานการบริหารงานบุคลากรอื่นๆ เก่ียวกับ
การคดิค ํานวณอัตราเงินเดือน ใหคํ านึงถึงประสบการณความสามารถ ความมีทักษะมากกวาวุฒิ
บัตร ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และใหมีการกํ าหนดสาขาวิชาที่จะปฎิบัติในแตละตํ าแหนง ให
แคบและตรงตามลักษณะของงานมากที่สุด

12. เรงขยายการจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยเนนการฝกอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพ
ของแตละทองถ่ิน และเมืองฝกอาชีพแลวสามารถนํ าไปประกอบอาชีพใหเกิดรายไดทันที หรือ
สามารถน ําไปใชปรับปรุงอาชีพที่ทํ าอยูเดิมเพื่อใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้โดยความรวมมือจากชุมชน 
สวนเจาหนาที่ของรัฐทํ าหนาที่เปนพี่เล้ียงในดานสาธิตวิธีการผลิต การออกแบบ และการหาตลาด
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สรุปประเด็นสํ าคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการพัฒนาอาชีวศึกษา
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 - 5

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ           วัตถุประสงคสํ าคัญของการพัฒนา
                      ฉบับที่ 1 ขยายและปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษาให

เหมาะสมกับความตองการทางเศรษฐกิจของ
ประเทศพรอมนี้จะเนนการผลิตครูอาชีวศึกษา
เพ่ือใหเพียงพอ และทันกับการขยายตัวดานการ
อาชีวศึกษาดวย

                      ฉบับที่ 2 เนนการผลิตกํ าลังคนระดับกลางทั้งในดานปริมาณ
และคณุภาพ เพ่ือสนองความตองการทางเศรษฐกิจ
โดยมนีโยบายจัดระบบมัธยมศึกษาใหสนองความ
ตองการดานอาชีพ โดยเฉพาะอยางย่ิงการเตรียมคน
ทีม่คีวามรู ความชํ านาญในระดับกลางใหเพียงพอ
กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

                      ฉบับที่ 3 ปรบัปรุงและขยายโรงเรียนอาชีวศึกษาตอนปลาย
ลดการอาชีวศึกษาระดับมัธยมตน หากทางสนับสนุน
อาชีพครูอาชีวศึกษา ปรับปรุงโครงการอาชีวศึกษา
ประเภทหลักสูตจรระยะสั้นเพื่อใชสถานที่และ
เครื่องมือใหเกิดประโยชนสูงสุด

                      ฉบับที่ 4 เพ่ือผลิตกํ าลังคนในระดับกลางประเภทชางฝมือ
ในสาขาวิชาชีพตางๆ เพ่ือสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 สงเสริมการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อชวยใหประชาชน
มคีวามรูความสามารถประกอบอาชีพได

                       ฉบับที่ 5 เรงพัฒนาและปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ของการอาชีวศึกษาใหสามารถฝกอาชีพที่เหมาะสม
ไดอยางกวางขวาง เพ่ือสนองความตองการทั้งการ
ประกอบอาชีพอิสระและตลาดแรงงาน
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ลํ าดบัเหตุการณที่สํ าคัญของการพัฒนาอาชีวศึกษา
(กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5)

ระยะเวลา เหตุการณสํ าคัญ
1 เมษายน 2435 จัดตั้งกระทรวงธรรมการ
ป พ.ศ. 2441 กํ าหนดใหมีโครงการศึกษาพิเศษทางอาชีพ

มกีารจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาอาชีพ
ป พ.ศ. 2445 กระทรวงธรรมการไดมีการแบงการศึกษาเปน 2

ประเภท คือ สามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา
ป พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการไดแบงสายวิสามัญเปน ช้ันตํ่ า

ช้ันกลาง และช้ันสูง เทียบเทาสายสามัญศึกษาตอนตน
ตอนกลาง และตอนปลาย

ป พ.ศ. 2458 เพ่ิมวสิามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นอีกระดับหนึ่ง
ป พ.ศ. 2453 จดัตั้งโรงเรียนพาณิชยการ และโรงเรียนเพาะชาง
ป พ.ศ. 2459 ปรบัปรุงสวนราชการในกรมศึกษาธิการ แยกเปน

2 กรม ไดแก กรมวิสามัญศึกษา และกรมสามัญศึกษา
ป พ.ศ. 2460 จดัตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม

แบงการศึกษาเปน 2 ประเภทคือ สายสามัญและ
วสิามัญ ระดับประถมศึกษามี 5 ป แบงเปนประถม
สามัญศึกษา 3 ป และประถมวิสามัญศึกษา 2 ป
ระดับมัธยมศึกษามี 8 ป แบงเปน 3 ระดับ คือ
ระดบัมธัยมศึกษาช้ันตน ช้ันกลาง ช้ันละ 3 ป ช้ัน
ปลาย 2 ป

ป พ.ศ. 2475 จดัใหวิสามัญศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาชีพ ซึ่งจัดให
เหมาะกับภูมิประเทศ เชน กสิกรรม หัตถกรรม
พาณิชยกรรม

ป พ.ศ. 2479 กระทรวงธรรมการไดประกาศแผนการศึกษาแหงชาติ
ใหม โดยแบงช้ันอาชีวศึกษาเปน 3 ตอนคือ
     อาชีวศึกษาตอนตน รับชวงจากประถมปที่ 4
     อาชีวศึกษาตอนปลาย รับชวงจากชั้นมัธยมปที่ 3
     อาชีวศึกษาช้ันสูง รับชวงจากชั้นมัธยมปที่ 6
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                        ระยะเวลา                       เหตุการณสํ าคัญ
ป พ.ศ. 2482 ยุบกรมศึกษาธิการ และตั้งกรมใหม 2 กรม คือ

กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ (มีกองอาชีวศึกษา
สังกัดอยู)

ป พ.ศ. 2485 กรมวิชาการเปลี่ยนชื่อเปน กรมอาชีวศึกษา
ป พ.ศ. 2512 จดัตัง้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ป พ.ศ. 2417 โอนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาไปสังกัดทบวง

มหาวิทยาลัย
ป พ.ศ. 2518 ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา
ป พ.ศ. 2519 เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรีในวิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา โดยรับผูสํ าเร็จประกาศนียบัตร
วชิาชีพช้ันสูงเขาศึกษา

ป พ.ศ. 2521 ยกเลิกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ
ป พ.ศ. 2522 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ป พ.ศ. 2524 ปรบัปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

2518 เปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2524



29

                     การจดัหลักสูตรที่เก่ียวของกับอาชีวศึกษา

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                      หลักสูตร

ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2504-2509)

เปดสอน 3 ระดับ
     มัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ
     มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2510-2514)

เปดสอน 4 ระดับ
     มัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ
     มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
     ฝกหัดครูอาชีวศึกษา

ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2515-2519)

เปดสอน 4 ระดับ
     มัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ
     มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
     ฝกหัดครูอาชีวศึกษา
อนึง่ ในแผนฉบับนี้ไดมีกํ าหนดนโยบายลด
การอาชีวศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนสาย
อาชีพ ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง และฝกหัดครูอาชีวศึกษา และปรับปรุง
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
ปรบัปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
และฝกหัดครูอาชีวศึกษา

ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2520-2524)

เปดสอน 5 ระดับ
     มัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
     ฝกหัดครูอาชีวศึกษา

   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                       หลักสูตร
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หลักสูตรอาฃีวศึกษาจํ าแนกเปน 5 ระดับ
     ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพฃ้ันสูง
     ระดับประกาศนียบัตรครูมัธยม
     ระดับปริญญา

ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525-2529)

กรมอาชวีศึกษาไดจัดการศึกษาดานวิชาชีพ
2 ลักษณะ คือ
     ศึกษาอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จํ าแนกเปน 2 ระบบ
     การศึกษาวิชาชีพในระบบ มี 3 หลักสูตร

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
การศึกษาวิชาชีพนอกระบบ มี 3 หลักสูตร
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชางฝมือ
2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3. เสริมวิชาชีพมัธยม

     ฝกอบรมและสงเสริมวิชาชีพเกษตรกรรม
แกประชาชน มี 2 หลักสูตร

1. ฝกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
2. ฝกอบรมอาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่
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