
ข้อมลูการนิเทศท่ีสถาบนัการอาชีวศึกษา 
อมัพร  พรีพลานันท ์

 
 จากการนิเทศสถานศกึษาทีเ่ปิดสอนระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคตะวนัออก
เฉียง เหนือ ๒ และ ๔ ระหวา่งวนัที ่๒๙ กรกฎาคม – ๒ สงิหาคม ๒๕๕๖   มขีอ้มลูการนิเทศทีผู่น้ิเทศให้
ความส าคญัและจะน ามาขยายความเพิม่เตมิ คอื ความคดิเหน็ของผูน้ิเทศทีไ่ดใ้หไ้วใ้นการนิเทศดงักล่าว
เกีย่วกบั เป้าหมายของการจดัการเรยีนการสอนในระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัการอาชวีศกึษา เพื่อการ
พฒันาคุณภาพชวีติ และการขยายโอกาสการเขา้ถงึการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีก่ประชาชนทุก
กลุ่ม  

เป้าหมายการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีองสถาบนัการอาชวีศกึษา ทีผู่น้ิเทศตอ้งการขยาย
ความและยกตวัอยา่ง เพื่อสรา้งความชดัเจนในการก าหนดแนวทางการปฏบิตังิาน มดีงันี้ 

เป้าหมายการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีของสถาบนัการอาชีวศึกษา เพื่อ 
๑.  เป็นการขยายโอกาสทางการศกึษาใหท้ัว่ถงึและเป็นธรรม 
๒.  เชื่อมโยงเครอืขา่ยธุรกจิในชุมชน / การต่อยอดธุรกจิ / ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมของ

ชุมชน  
๓.  สรา้งการมสี่วนรว่มแกป้ญัหาชุมชนตามนโยบายรฐับาลและทอ้งถิน่ 
กระบวนการทีเ่สนอแนะ คอื การพฒันาคุณภาพงานวจิยัดว้ยเทคนิควธิกีารจดัท าประชาพจิารณ์  

การจดัเวทสีาธารณะ  การจดักลุ่มสมัมนา (Focus Groups)  และรปูแบบอื่นๆ ทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 
สิง่ทีต่อ้งเรง่พฒันา คอื การเชื่อมโยงเครอืขา่ยภายในสถาบนัการอาชวีศกึษาและส านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา เพื่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการใชท้รพัยากรร่วมกนั  
 

๑.  เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
 สถาบนัการอาชวีศกึษาในปจัจบุนั เป็นหน่วยงานหน่ึงในส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
มจีุดมุ่งหมายในการจดัตัง้เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงและเป็นธรรม เพื่อการใช้ทรพัยากร
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และให้การจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) 
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง และเทคโนโลยบีณัฑติ (ปรญิญาตรต่ีอเนื่อง) มคีวามต่อเนื่องกลมกลนืกนั
ทัง้เนื้อหาและสมรรถนะ (ในแนวตัง้) และสอดคลอ้งกบัความต้องการของชุมชนและทอ้งถิน่ (ในแนวนอน) 
มศีกัดิแ์ละศรใีนความเป็นปรญิญาตรเีทยีบไดก้บัสถาบนัอุดมศกึษาอื่น  แต่มวลชนสามารถเขา้ถงึบรกิาร
ทางการศกึษาของรฐัได้ง่ายขึน้ มคี่าใช้จ่ายเพื่อการศกึษาน้อยลง  การจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
ดัง้เดมิ จงึเป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม  
 การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาที่ตัง้อยู่ในชุมชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เรยีน เช่น ค่าเช่า
หอพกัรายเดอืนตลอดภาคการศกึษา อาจจะมกีารเช่าเฉพาะวนัทีม่กีารจดัการเรยีนการสอน  เช่น วนัศุกร ์
เสาร ์อาทติย ์ทัง้ยงัช่วยลดค่าครองชพี เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไกล (เพราะสถานศกึษาตัง้อยู่ใกล้)   
ท าใหผู้ท้ ีม่คีรอบครวัแลว้ เช่น พ่อบา้นสามารถส่งตวัเองเรยีนและส่งบุตรเรยีนไดพ้รอ้มกนั  ช่วยใหผู้ม้งีาน
ท าไดม้โีอกาสพฒันาตนเองโดยไม่ต้องลาออกหรอืหยุดท างานเพื่อเรยีนอย่างเดยีว  ทัง้ยงัช่วยใหผู้ส้ าเรจ็
การศึกษาที่จบใหม่ได้มโีอกาสเรยีนตามที่ต้องการพร้อมกบัการมงีานท าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายท าให้มี



 ๒ 

โอกาสในการส าเรจ็การศกึษาสงู (ไมต่อ้งกงัวลกบัเรือ่งเศรษฐกจิ) และช่วยลดช่องว่างในการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสิง่แวดล้อมใหม่ของผู้เรยีน (สาเหตุหนึ่งของนักศกึษาที่ไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาคอืเมื่อมาอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีต่อ้งมกีารปรบัตวัอยา่งสงู เช่น มสีถานบนัเทงิ มรีา้นเกม มกีารแข่งขนัในเรื่องสถานภาพ
และความจ าเป็นที่ต้องอยู่หอพกั ท าให้ต้องมกีารจดัระเบยีบตวัเอง หากรูไ้ม่เท่าทนัสงัคมใหม่เกดิความ
ฟุ้งเฟ้อ โอกาสส าเรจ็การศกึษากน้็อยลง)  

นอกจากนี้การทีผู่เ้รยีนทีม่อีาชพีหลากหลายรปูแบบในสาขางานเดยีวกนั และมาจากหน่วยงานที่
ต่างกนั มาเขา้ชัน้เรยีนเดยีวกนัจะไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู ้น าเอาประสบการณ์ทีส่ ัง่สมทัง้ในดา้นความส าเรจ็
และปญัหาอุปสรรคต่างๆ มาพฒันาเพื่อสรา้งสิง่ทีด่ขี ึน้ หรอืดกีว่าเดมิ หรอืเพิม่ทางเลอืกใหม่ (อาชพีเสรมิ) 
เป็นตน้ ย่อมเป็นสิง่ทีด่ ีแมอ้าจจะมผีูค้ดัคา้นดา้นความเขม้ขน้ของเนื้อหาหลกัสูตรน าไปสู่ความน่าเชื่อถอื
ของผู้ส าเรจ็การศึกษา และการขอใบประกอบวชิาชพี เช่น วชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เนื้อหา
หลกัสตูรทีใ่กลเ้คยีงกบัชวีติ (เรยีนสิง่ทีใ่ช ้ใชส้ิง่ทีเ่รยีน) บางครัง้อาจถูกมองว่าอ่อนทางดา้นวชิาการ แต่ผู้
ทีส่ามารถน าประสบการณ์จรงิมาใชห้รอืพฒันานวตักรรม เช่น ปราชญ์ชาวบา้น สรา้งภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ก็
ยงัมกีารมอบปรญิญากติตมิศกัดิ ์ การจดัการศกึษาของสถาบนัการอาชวีศกึษา กค็อื การช่วยให้ผูเ้รยีน
บูรณาการความรู้ ทกัษะ เจตคติ และวถิีชีวติในชุมชน ท้องถิ่น เข้าด้วยกนั ท าให้องค์ความรู้มคีวาม
สมบูรณ์ขึน้สามารถใชไ้ดใ้นสถานการณ์จรงิ และอาจลดค่าใชจ้่ายในการใชเ้ทคโนโลยขีองต่างประเทศมา
เป็นการสรา้งนวตักรรมจากการพฒันาเทคโนโลยทีี่เป็นของตนเอง ผู้เรยีนสามารถเลอืกหรอืกลัน่กรอง
ขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างถูกต้องถอืเป็นการส่งเสรมิวถิแีห่งประชาธปิไตย และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงันัน้
จงึเป็นการจดัการศกึษา เพื่อให้ก าลงัใจแก่คนในชุมชนให้พฒันาตนเองเป็นปราชญ์ชุมชน และคงไว้ซึ่ง
ความงดงามของชาวสยาม (เมือ่ไดร้บั ย่อมเรยีนรูก้ารส่งต่อความสุขทีเ่กดิจากการให้) จงึเป็นการศกึษาที่
น่าส่งเสรมิ 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา     จงึได้ตัง้ความหวงัไว้กบัสถาบนัการอาชวีศกึษาใน
การสรา้งผูน้ าชุมชนยคุใหมข่องประเทศไทย 
 

๒.  เช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจในชุมชน / การต่อยอดธุรกิจ / ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมของ
ชุมชน  
 ขอ้มูลในส่วนนี้ ผู้นิเทศขอยกตวัอย่างจากวารสารอุตสาหกรรมสาร ที่คณะผู้จดัท าได้กรุณาส่ง
ข้อมูลดีๆ มาเปิดโลกทัศน์ให้ดิฉันได้ใช้ในการนิเทศอย่างสม ่ าเสมอ ถ้าผู้อ่านสนใจติดตามได้ที ่
www.dip.go.th/e-jounal   
 ๒.๑  การเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจในชุมชน ด าเนินการอย่างไร ผู้นิเทศขอยกตวัอย่างท่ี ๑ 
จากวารสารอุตสาหกรรมสาร ปีที่ ๕๐ ฉบบัเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม ๒๕๕๐  เรื่อง “คลสัเตอรข์า้ว
พษิณุโลก”  ซึง่พอจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานใหก้บัสถานศกึษา   

ขอ้มูลดงักล่าวแสดงเหน็ว่า บางครัง้ขอ้มูลต่างๆ มอียู่แล้ว  หน่วยงานบรกิารต่างๆ ก็พร้อมให้
ความช่วยเหลอื ขาดแต่เพียงผูป้ระสานงาน  หรอืบางครัง้ขาดผูน้ าข่าวสารไปประชาสมัพนัธใ์หร้บัทราบ
ทัว่กนั  หรอืบางครัง้ขาดผู้น าทีต่้องเสยีสละเวลาและแรงงาน (บางกรณีอาจต้องบรจิาคทรพัยเ์ริม่ต้นเพื่อ
การด าเนินงาน)  และนี่คอืบทบาทที่สถาบนัการอาชวีศกึษาสามารถหยบิยื่นให้แก่ผู้เรยีน และท าหน้าที่
ผูส้นบัสนุนขอ้มลู ใหก้ าลงัใจ สนบัสนุนงบประมาณ (งบประมาณบางส่วนแลว้แต่กรณี)  และอ านวยความ

http://www.dip.go.th/e-jounal


 ๓ 

สะดวกต่างๆ ในฐานะหน่วยงานรฐั  เช่น  เอกสารแสดงตนของผู้เรยีน เพื่อเสรมิสรา้งความน่าเชื่อถอืแก่
ผู้เรียนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานกับหน่วยงานอื่น   หรือรบัรองการปฏิบัติงาน (หัวข้อ
งานวจิยั) ของผูเ้รยีน  หรอืประสานหวัขอ้งานวจิยัจากสถานประกอบการใหผู้เ้รยีน  การจดัตารางการใช้
ครภุณัฑใ์นการวจิยัเพื่อพฒันานวตักรรม  เป็นตน้ 

ประโยชน์ของการเชื่อมโยงเครอืข่ายธุรกจิในชุมชน  ตวัอย่างเช่น  ชาวบ้านมกีารพฒันาเครื่อง
เรอืนจากการจกัสาน เริม่จากวสัดุในทอ้งถิน่ แต่เมื่อธุรกิจเตบิโตวสัดุในท้องถิน่ไม่เพยีงพอ การรวมกลุ่ม
จะช่วยใหม้อี านาจสงูขึน้ทัง้ในเรื่องการออกแบบ การต่อรองในการจดัซือ้จดัจา้งเพื่อหาวสัดุ อุปกรณ์ หรอื
บางครัง้ครุภณัฑ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงเร็ว ชาวบ้านทุกครวัเรอืนอาจไม่ต้องมคีรุภณัฑ์ดงักล่าวอาจ
รวมกลุ่มบรจิาคเป็นส่วนกลางเพื่อใช้ร่วมกนั  หรอืบรจิาคงบประมาณให้สถาบนัการอาชวีศึกษาเป็น
ผู้สร้าง/พฒันานวตักรรม  หรอืสถาบนัการอาชีวศึกษาอาจช่วยด าเนินการในการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการจากการใหแ้นวคดิการด าเนินงาน (เป็นทีป่รกึษาโดยส่งผูเ้รยีนเขา้ไปในชุมชน หรอืใหผู้เ้รยีนเป็นผู้
น าเสนองาน) สนับสนุนการพฒันาบุคลากรของชุมชน (จดัฝึกอบรมตามความต้องการ) การเชื่อมโยง
ขอ้มลูทางธุรกจิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ชุมชน เป็นต้น สิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวมานอกจากจะช่วยลดต้นทุนการ
ผลติ ยงัช่วยใหธุ้รกจิสามารถด าเนินต่อไปได ้

๒.๒  การต่อยอดธรุกิจ  ธุรกจิจ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงตามยุคสมยั ตามความต้องการของ
ผูบ้รโิภค  การวจิยัตลาดนับวนัจะมบีทบาทส าคญัมากขึน้เรื่อยๆ เพราะการจะเป็นผูน้ าทางการตลาดขาด
ไม่ได้ซึ่งการวจิยัตลาด  ความรูด้งักล่าวสถาบนัการอาชวีศกึษาจะต้องหยบิยื่นให้กบัชุมชน  การเขา้ถึง
โลกข้อมูลข่าวสารภาษาเป็นส่วนหนึ่ง  ชุมชนต้องมีกลัยาณมิตร (สถาบนัการอาชีวศึกษา) จงึจะ
แหวกว่ายได้ในธุรกิจ  บางครัง้เพื่อความงดงามทางจิตใจและการคงไว้ซึ่งวิถีชุมชน จึงอาจต้องมี
หน่วยงานบรกิารขอ้มลูด้านการตลาดให้แก่ชุมชน หรอืสอนให้ชุมชนรูว้ธิกีารเขา้ถงึ/การใช้ขอ้มูลในการ
บรหิารจดัการ  สถาบนัการอาชวีศกึษาอาจตอ้งเป็นกระจกส่องเงาใหก้บัชุมชนว่าขณะนี้เกดิอะไรขึน้ ภาพ
ในอนาคตที่ชุมชนควรเป็น  สร้างผู้น าด้านต่างๆ ที่มจีติสาธารณะให้แก่ชุมชน  ช่วยให้ชุมชนสามารถ
แขง่ขนัไดอ้ย่างเป็นธรรมและมธีรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ  ดว้ยการคดัเลอืกเนื้อหา บทเรยีนอย่าง
ระมดัระวงั เพื่อคงความงดงามของวถิชีวีติดัง้เดมิ (เช่น ทีจ่งัหวดัยโสธร เมื่อรบัประทานอาหารนอกบา้น  
ส่วนใหญ่รา้นอาหารจะมบีรกิารกล้วยน ้าว้าให้ฟรหีลงัอาหาร หรอืผลไมอ้ื่น ความงดงามเช่นนี้น่าจะคง
รกัษาไวใ้ห้คงอยู่ตลอดไปกบัยโสธร เพยีงไดร้บัประทานกลว้ย ๑ ลูก แต่มคีวามสุขอย่างมหาศาลส าหรบั
ชวีติทีต่อ้งต่อสูใ้นปจัจบุนั) 

๑)  การสร้างมลูค่าเพ่ิม (Value - added) ให้กบัสินค้าและบริการ จ าเป็นตอ้งผกูกบั 
เรื่องราว (story /theme) ซึง่อาจเป็นประวตัคิวามเป็นมา  การสรา้งความน่าเชื่อถอืทีร่อ้ยเรยีง ผูกโยงให้
เกิดคุณค่าในผลติภณัฑ์ เช่น ข้าวฮาง ของจงัหวดัสกลนคร แบบดัง้เดมิมปีระวตัิศาสตร์ความเป็นมา
อย่างไร การคงความหอมของขา้วและคุณค่าทางอาหารทีเ่พิม่ขึน้  เมื่อพฒันาเป็นขา้วฮางหรอืขา้วฮางง
อก จะตอ้งมกีารทดสอบการยอมรบัผลติภณัฑอ์ย่างไร  ผลการทดสอบทางวทิยาศาสตร์ของหน่วยงานใด
ไดร้บัการยอมรบั   สถาบนัการอาชวีศกึษาจะต้องใหข้อ้มลูได ้ การผูกโยงภูมปิญัญาทอ้งถิน่กบัการสรา้ง
ความเป็นวชิาการจะต้องถูกน ามาร้อยเรยีงเข้าด้วยกนั จะช่วยขยายฐานการบรโิภค และท าให้เกดิการ
บรโิภคทีช่่วยพฒันาคุณภาพชวีติ ผูน้ิเทศเชื่อว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษามบีุคลากรพรอ้ม



 ๔ 

ส าหรบัทุกๆ เรื่อง อาจต้องค้นหา (การเชื่อมโยงเครือข่าย) และนี่คือศักยภาพที่ยิง่ใหญ่ของการใช้
ทรพัยากรร่วมกนั เหลือเพียงการหาวธิีด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มแีนวทางการปฏบิตัิงานที่
เหมาะสมเท่านัน้  อกีหนึ่งตวัอย่างคอื จกัรยานไมไ้ผ่ของเยอรมนัซึ่งจ าหน่ายคนัละประมาณ ๔๐,๐๐๐ 
บาท (เผยแพรท่างทวีปีระมาณเดอืนกนัยายน ๒๕๕๖) ผูส้ ื่อขา่วทีน่ าเสนอขา่วดงักล่าวใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า 
รถสามลอ้ไมไ้ผ่ของเรามมีานานมากแลว้ จกัรยานไมไ้ผ่ของเยอรมนัจงึไม่ใช่สิง่ประดษิฐใ์หม่  แต่สามารถ
จ าหน่ายไดใ้นราคาสูงเพราะผูกโยงกบัเรื่องของการรกัษาสิง่แวดลอ้ม เบาขนยา้ยสะดวก ประกอบเองได้ 
และอกีตวัอย่างของการสรา้งมูลค่าเพิม่จากคอลมัน์เปิดฟ้าส่องโลกของคุณนิต ินวรตัน์ ตอนคุณร าเพย
พรรณกบัดว้งขีค้วาย โดยสรปุ (หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั ปีที ่๖๔ ฉบบัที ่๒๐๓๗๗ วนัองัคารที ่๕ พฤศจกิายน 
๒๕๕๖ หน้า ๒) ในตวัอย่างท่ี ๒ 

๒) การต่อยอดธุรกิจ อาจรวมถงึ การลดต้นทุนหรือความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในภาค
การผลิต   

ซึง่เป็นหวัขอ้ในงานวจิยัส าหรบัผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี เช่น  ความสูญเปล่าในภาคการผลติแบบลนี (Lean 
Manufacturing) โดยทัว่ไปมีอยู่ ๘ ประการ ได้แก่ ๑) ผลิตมากเกินไป (Over Production)  ๒) มี
กระบวนการมากเกินไป (Over Processing)  ๓) การขนย้าย (Conveyance)   ๔) สินค้าคงคลัง 
(Inventory)  ๕) การเคลื่อนไหวทีไ่ม่จ าเป็น (Unnecessary movement / Elimination of time batching)  
๖) การรอคอย (Waiting)  ๗) การเกดิของเสยีและการแก้ไขชิ้นงานเสยี (Defect & Rework)   และ ๘) 
ศักยภาพหรือความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานที่ไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (Underutilized 
People) (ดร.พสุ โลหารชุน , ๒๕๕๒ : ๙)  ผูเ้รยีนจะต้องถูกสอนใหส้ามารถวเิคราะหด์ูว่าภาคการผลติ
แห่งนัน้มปีญัหาตรงไหน และจะก าหนดแนวทางการแกไ้ขอย่างไรเพื่อพฒันาศกัยภาพ   

๓) นอกจากนี้การต่อยอดธุรกิจ อาจรวมถึงการส่งเสรมิการขาย  การหาช่องทางจดั
จ าหน่ายที ่

เหมาะสม  ดงันัน้ ผูน้ าชุมชนที่สถาบนัการอาชวีศกึษาสรา้งจะต้องถูกปลูกฝงักระบวนการวจิยัจนเป็นวถิี
การด าเนินชวีติแบบถา้ไปทางนี้ไม่ไดต้้องเรยีนรูว้่าจะถอยหรอืไม่ การถอยคอืการหาวธิีการใหม่ แบบการ
สร้างปราชญ์ชาวบ้านหรอืภูมปิญัญาท้องถิ่น (ต้องเรยีนรู้การก้าวไปข้างหน้า และการถอยหลงัอย่าง
ภาคภูมเิพื่อก้าวใหม่อย่างสง่างามไปเรื่อยๆ หรอืถ้าไม่ถอยกต็้องมขีอ้มลูสนับสนุนทีพ่ยีงพอใหก้้าวต่อไป 
เป็นตน้) 

อกีประการทีล่มืไม่ได้ส าหรบัการต่อยอดธุรกจิ คือ การเกบ็ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน หากไม่มี
ข้อมูลพื้นฐานการมองอนาคตและการพยากรณ์จะให้ความคลาดเคลื่อนสูง ก็คอื มคีวามแนวโน้มที่จะ
เกดิขึน้ไดน้้อย 

ดังตัวอย่างท่ี ๓ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ส าหรับข้าวไทย ” (วารสาร
อุตสาหกรรมสาร ปีที่ ๕๐ ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๐) การก าหนดยุทธศาสตร์ได้
จ าเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐาน  หากไม่เริ่มสะสม ไม่มีการบันทึกเมื่อถึงเวลาจะน ามาใช้อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อนหรอืไมม่ขีอ้มลูได ้ ดงันัน้จงึควรมอบหมายใหผู้เ้รยีนเกบ็รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การเรยีนการสอนในสาขาวชิาในแต่ละปี (ท าซ ้าถา้พจิารณาว่ามกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในรอบปี หรอือาจ
มอบหมายงานต่อเนื่องตามล าดบัขัน้ตอน) เช่น สาขายานยนต์ อาจให้ผู้เรยีนรวบรวมข้อมูลในปีแรก



 ๕ 

เกี่ยวกบั การศกึษาประวตัศิาสตรย์านยนต์ของทอ้งถิน่ (ภูมปิญัญาทอ้งถิน่เกี่ยวกบัยานยนต์ เช่น การใช้
ไม่ไผ่ท ารถสามล้อรบัจ้าง เป็นต้น) และของประเทศไทย  ผู้เรยีนรุ่นต่อไปอาจศกึษาสภาพปจัจุบนัและ
ค่าใชจ้่ายครวัเรอืนที่เกี่ยวขอ้งกบัยานยนต์ของครอบครวั เพื่อปีต่อไปอาจศกึษาสภาพปจัจุบนั (ปรมิาณ
รถยนต์แต่ละรุ่น แต่ละแบบในชุมชน การใช้งาน ฯลฯ) และแนวโน้มในอนาคตของการใช้ยานยนต์ใน
ชุมชนเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล รุ่นต่อไปวางแผนพฒันาศกัยภาพของยานยนต์ในทอ้งถิน่ 
(การพจิารณาด าเนินการขึน้อยู่กบัคณาจารยว์่าจะด าเนินการทัง้หมดใน ๑ ปี และท าซ ้าในทุกๆ รุ่น หรอื
ท าทีละรุ่นดังที่เสนอ แต่ทุกรุ่นสามารถสืบค้นข้อมูลของรุ่นก่อนๆ ได้) สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการพฒันา
แหล่งข้อมูลการต่อยอดธรุกิจ และเป็นการหาค าตอบให้กบัสงัคม เช่น จงัหวดัยโสธร ถอืเป็นแหล่ง
ขา้วอนิทรยีท์ีม่ชีื่อเสยีงของประเทศ  แต่รายได้ของชาวนาต ่ากว่าเกณฑ ์เกดิขึน้จากเหตุใด จะช่วยเหลอื
ชุมชนไดอ้ยา่งไร 

สถติเิหล่านี้ คอื พืน้ฐานของการพฒันางานวจิยัทีส่ถานศกึษาจ าเป็นต้องม ีเมื่อรวมแต่ละสถาบนั
การอาชวีศกึษาก็จะเป็นสถติขิองประเทศ  นอกจากนี้ขอ้มูลเหล่านี้ยงัมคีุณค่าทางวฒันธรรม เป็นมรดก
ของประเทศ (จะต้องพิจารณาในการเผยแพร่อย่างเหมาะสม อาจเพียงบอกว่ามี เรื่องอะไรบ้างแต่
รายละเอียดอาจต้องขอโดยตรงต่อสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อประหยดังบประมาณและพื้นที่การ
ประชาสมัพนัธ)์ 

๒.๓  การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของชุมชนหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่และน าออกสู่ตลาด ของวทิยาลยัการอาชพีตระการพชืผล (๒๕๕๖ : 
๑๓-๑๕) ม ี๖ ขัน้ตอนดงันี้ 

๑)  การแสวงหาความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม่ (Exploration) 
๒)  การแสดงแนวคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม ่(Theme / Story) 
๓)  การวเิคราะหเ์ชงิธุรกจิ (Business Analysis) 
๔)  การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) 
๕)  การทดสอบตลาด (Market Testing) 
๖)  การวางตลาดสนิคา้ (Commercialization) มรีายละเอยีดดงันี้ 
๑)  การแสวงหาความคดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑใ์หม่ (Exploration)  ในระดบัชุมชนอาจไม่

จ าเป็น 
ตอ้งจดัท าอยา่งมรีะเบยีบแบบแผนหรอืเป็นทางการเสมอไป เพราะเป็นเพยีงการจุดประกายว่าจะท าอะไร
ด ีโดยทัว่ไปมจีดุเริม่ตน้ ดงันี้ 

การส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมของชุมชน  ขณะน้ีประเทศทางฝ ัง่ยุโรปและอเมรกิาเริม่
หา 

ข้อมูลภูมปิญัญาท้องถิ่นในอดตีเพื่อท าการวิจยั ค้นคว้าเพิ่ม พฒันาเป็นนวตักรรมใหม่ เช่น ต ารายา
สมนุไพรเก่าๆ สามารถขายไดถ้งึเล่มละสีแ่สนบาท ในอนาคตอาจขายไดเ้ล่มละเป็นลา้นบาท น่าเสยีดายที่
ภูมปิญัญาเหล่าน้ีไม่ไดอ้ยู่ในประเทศไทยใหลู้กหลานเราไดศ้กึษา นอกจากน้ีต่างประเทศก าลงัศกึษาและ
วเิคราะห์สารต่างๆ ในน ้าซาวขา้วเพราะทางเอเชยีใช้น ้าซาวขา้วล้างหน้า เป็นต้น (ปจัจุบนัอาจพบสารที่



 ๖ 

สามารถสกดัมาใช้ประโยชน์แล้วก็ได้)  หรอืภูมปิญัญาของชาวญี่ปุ่นที่ท าเขื่อนเก็บน ้าใต้ดนิ เป็นต้น ที่
กล่าวมาลว้นสามารถจดุประกายการพฒันานวตักรรมได ้

การศึกษาประวตัิศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น พพิธิภณัฑ์ อาจท าให้เกิดแนวคดิ
ใหม่ๆ  ใน 

การพฒันาผลติภณัฑ ์แนวคดิที่เคยท าไม่ได้ในอดตี เทคโนโลยใีนปจัจุบนัอาจท าให้แนวคดิเหล่านัน้เป็น
จรงิไดใ้นปจัจุบนั เช่น การเล่นแร่แปรธาตุอื่นใหเ้ป็นทองค า ในอดตีอาจไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ปจัจุบนันา
โนเทคโนโลยชี่วยไดแ้ลว้ เป็นตน้ หรอืการวางผงัเมอืง การพฒันาของใหม่ควรเริม่จากการวางแผนอย่างด ี
ของเก่าเมื่อเสื่อมสลายก็ต้องซ่อมหรอืเปลี่ยนใหม่ก็ด าเนินการตามผงัเมอืงใหม่ได้ หรอืแฟชัน่เครื่องแต่ง
กายทีม่กีารเวยีนเอาแบบทีม่ใีนอดตีกลบัมาปรบัใหมใ่หท้นัยคุทนัสมยั เป็นตน้  

การศกึษาความตอ้งการของลกูคา้/ตลาด ถอืเป็นแหล่งขอ้มลูทีส่ าคญัทีสุ่ด สามารถน ามา 
แปรสภาพเป็นผลติภณัฑ์หรอืนวตักรรมได้ทนัท ีเช่น ค าติชม ขอ้เสนอแนะของลูกค้า ผลติภณัฑ์ที่วาง
จ าหน่ายของคู่แข่ง (ขอ้บกพร่อง / สิง่ทีท่ าให้ไม่ประสบความส าเรจ็)  การทดลองใชผ้ลติภณัฑข์องคู่แข่ง
หรอืทีม่อียูใ่นทอ้งตลาดเพื่อการศกึษา  

ความคดิสรา้งสรรคข์องพนกังาน,หุน้ส่วน/กล่องรบัความคดิเหน็ของทุกฝา่ยทีม่ต่ีอองคก์ร 
หรอืผลติภณัฑ ์

งานวจิยัของฝา่ยต่างๆ  ของนกัศกึษาหรอืของสถาบนัการอาชวีศกึษา รวมทัง้บทความ 
ของนกัวชิาการ 

สถาบนัการอาชวีศกึษาในฐานะผูน้ าการสรา้ง / เชื่อมโยงระบบเครอืขา่ยของสถานศกึษา  
และระดับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระบบ
เครอืขา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพจะตอ้งมผีูน้ า  ผูป้ระสานงาน  มศีูนยก์ลางการด าเนินงานของระบบเครอืข่าย  มี
กจิกรรมใหส้มาชกิไดม้สี่วนร่วมในการปฏบิตังิาน (เช่น การประชุม การมอบหมายงาน)  และทีข่าดไม่ได้
คอืการประชาสมัพนัธ์ / เผยแพร่ผลการปฏบิตังิาน / การตดิตามขอ้มลูข่าวสารจากภายนอกเพื่อแจง้แก่
ผูน้ าและสมาชกิทราบ น าเขา้ทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาคดัเลอืกสิง่ทีจ่ะนาใชป้ระโยชน์ เช่น การใหข้อ้มลูการ
แขง่ขนัหรอืการประกวดของหน่วยงานต่างๆ แก่สมาชกิรว่มกนัตดัสนิใจว่าจะเขา้ร่วมหรอืไม่ หรอืน ามาใช้
พฒันาเครอืขา่ยอยา่งไร (เครอืขา่ยทีย่ ัง่ยนืจ าเป็นตอ้งมกีจิกรรมใหส้มาชกิไดร้่วมกนัปฏบิตั)ิ/น ามาก าหนด
แนวทางการปฏบิตังิาน / การศกึษาค้นคว้า / ก าหนดประเด็นการพฒันาอย่างต่อเนื่องว่าจะด าเนินการ
อยา่งไร  ตวัอยา่งเช่น แนวโน้มในอนาคตประชากรเพิม่สงูขึน้ / อายยุนืขึน้ แต่ทรพัยากรลดน้อยลงและหา
ยากขึน้ ความต้องการอาหารจงึมสีูงขึน้  เราจะหาขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องต่อไปนี้น าเสนอสมาชกิได้อย่างไร 
ขอ้มลูเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรใหป้ระหยดัสุดประโยชน์สงูสุด  ในฐานะนกัการศกึษาจะท าอย่างไรต่อกรณี
ดงักล่าว  และจะสนับสนุนการเป็นครวัโลกที่รกัษาสมดุลของทรพัยากรได้อย่างไร จะศึกษาขอ้มูลอะไร
เพื่อให้สามารถก าหนดแนวคิด ตวัเลขการส่งออกที่เหมาะสม แนวโน้มความต้องการในอนาคต การ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของเพื่อนบ้านเพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัคนไทย    แนวโน้มการใช้พลงังาน
ทดแทนทีเ่หมาะสมส าหรบัคนไทย สถาบนัการอาชวีศกึษาควรด าเนินการวจิยัเรื่องใด  พลงังานไฟฟ้าจาก
การเผาไหมข้ยะอยา่งสมบรูณ์เหมาะสมหรอืไม ่ฯลฯ 

๒) การสรา้งแนวคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หม ่(Theme / Story) คอื การสรา้งมลูค่าเพิม่ให ้



 ๗ 

ผลติภณัฑห์รอืนวตักรรม  ด้วยการสร้างเรื่องราว (Story) หรอืการสนับสนุนด้วยผลงานวจิยั (Theme) 
เป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น ผลงานศลิปะ หากมปีระวตัผิูจ้ดัท า  ความยากและการใชค้วามอุตสาหะในการผลติ 
ขัน้ตอนทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น (โดยไม่ต้องลงรายละเอยีดที่เป็นเคลด็ลบั)  คุณค่าทางใจที่ได้รบัหากเป็น
เจ้าของ การมงีานวจิยัรองรบั  ดงันัน้จงึควรมกีารลงบนัทกึหรอืจดสถิตต่ิางๆ  เป้าหมายของการสร้าง
แนวคดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑใ์หม่  การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีเพื่อใช้ขอ้มลูในการสรา้งความรูส้กึว่าคุ้มค่าใน
การลงทุนแก่ลกูคา้ 

นอกจากนี้ยงัตอ้งค านึงถงึ ความพรอ้มของทรพัยากรการผลติ  การกระจายผลติภณัฑ์ /  
การส่งมอบลกูคา้  หากมกีารน าผลติภณัฑห์รอืนวตักรรมสู่ตลาด 

๓) การวเิคราะหเ์ชงิธุรกจิ (Business Analysis) คอื  การกลัน่กรองความคดิใน 
การพจิารณาความเหมาะสมของการน าผลติภณัฑส์ู่ตลาด  เช่น  หากความต้องการของตลาดมน้ีอยอาจ
ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุน มผีลต่อราคาขายที่สูงเกนิกว่าผูซ้ือ้จะยอมรบัได ้ จะวางแผนอย่างไร  จะต้องผลติ
จ านวนเท่าไรจงึจะคุม้ค่าการลงทุน การวางแผนงบประมาณดา้นเครื่องจกัร  แรงงาน เทคโนโลยกีารผลติ 
การออกแบบ การประเมนิความคุม้ค่าการลงทุน 

๔)  การพฒันาดา้นผลติภณัฑ ์(Product Development)  จะเกีย่วขอ้งกบัการหากรรมวธิ ี
การผลิตให้ได้คุณภาพ ประสิทธิภาพ รูปแบบ ขนาด สีสันของผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม บรรจุภัณฑ ์ 
จ าเป็นต้องศกึษากลุ่มเป้าหมาย / ลูกค้าว่าคอืใคร เพื่อก าหนดแนวทางการศกึษา เช่น พฤติกรรมการ
บรโิภค รสนิยม ราคาทีต่อ้งการ  แนวโน้มในอนาคตทีน่กัวชิาการคาดว่าจะเกดิ เป็นการพฒันาทมีงานการ
ผลติใหเ้ขา้ใจถงึความต้องการของตลาดได้อย่างถ่องแท ้ การใชต้้นทุนเพื่อใหผ้ลติภณัฑม์คีวามคุม้ค่าจะ
ท าใหร้าคาสงูหรอืไม ่(ขึน้อยูก่บัความต้องการของตลาดมมีากหรอืน้อย)  หรอืการใชเ้วลาในการผลตินาน
เกินไปก็อาจจะไม่ทันกับความต้องการของตลาด (ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไม่)  จะ
ด าเนินการอยา่งไร 

๔) การทดสอบตลาด (Market Testing) คอื การตดัสนิใจน าผลติภณัฑ/์นวตักรรมเขา้สู่ 
ตลาดขัน้ตอนนี้ย่อมมคีวามเสี่ยงอยู่บ้าง อาจเริม่โดยการทดลองน าผลิตภณัฑ์จ านวนน้อยๆ ไปวาง
จ าหน่ายในตลาดเลก็ๆ เพื่อดูปฏกิริยิาการตอบรบัของลูกค้า อาจต้องวางแผนการรณรงค์เผยแพร่ขอ้มูล
ใหลู้กคา้รบัรูร้ปูแบบผลติภณัฑ ์คุณภาพ สิง่ทีต่้องระวงัในขัน้ตอนแรกคอื ขอ้มลูเกี่ยวกบัผลติภณัฑท์ีเ่ป็น
ความลบัอาจหลุดลอดไปสู่คู่แข่งขนั ดงันัน้อาจต้องหาวธิกีารทดสอบตลาดทีม่คีวามปลอดภยัจากการช่วง
ชงิคู่แขง่ได ้

๖) การวางตลาดสนิคา้ (Commercialization)  สิง่ทีต่อ้งพจิารณาคอื เงนิทุนทีจ่ะใชใ้น 
การผลติ วธิกีารจดัหาอุปกรณ์ วตัถุดบิในการผลติ สิง่ก่อสรา้ง การเลอืกเวลาและโอกาสทีเ่หมาะสมในการ
ออกวางตลาด การประชาสมัพันธ์ ขอบเขตของตลาด/การกระจายผลิตภณัฑ์ลงสู่กลุ่มเป้าหมาย ใน
ระยะแรกต้องเลอืกเป้าหมายกลุ่มแรกที่มคีวามไวต่อการซื้อผลติภณัฑ/์มศีกัยภาพ หากผดิพลาดโอกาส
ประสบความส าเรจ็จะลดลงทนัท ี

สถานศกึษา/สถาบนัการอาชวีศกึษา อาจตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืโดยเป็นหน่วยด าเนินการ 
วจิยัร่วมกับชุมชน  เพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณาขอยกตัวอย่างท่ี ๔ เรื่อง “ข้าวเคลือบสมุนไพร      
B-Herbs” (วารสารอุตสาหกรรมสาร ปีที่ ๕๒ ฉบบัมนีาคม – เมษายน ๒๕๕๒) เป็นแนวทางการ



 ๘ 

ปฏบิตังิานและการน าเสนอผลงาน (การเขยีน) ซึ่งมขี ัน้ตอนการน าเสนอได้เหมาะสม เขา้ใจได้ง่าย หาก
สถานศกึษาหรอืนกัศกึษาตอ้งน าเสนองานเขยีนจะไดม้ตีวัอยา่ง  
 

๓.  สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาชุมชนตามนโยบายรฐับาลและท้องถ่ิน 
 เนื่องจากสถาบนัการอาชวีศกึษาจดัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีการจดัท าโครงงานหรอืการ
วจิยัเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร  การเชื่อมโยงโครงงาน / งานวจิยัสู่การแกป้ญัหาชุมชน 
หรอืการสนบัสนุนนโยบายของรฐับาล เป็นการสรา้งความเจรญิแก่ทอ้งถิน่โดยปรยิาย และหากสามารถใช้
เครอืขา่ยและทรพัยากรรว่มกนัของส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา จะเป็นเครอืขา่ยทีม่ศีกัยภาพ
สงูของประเทศ ดงัจะกล่าวต่อไปนี้ 

นโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา การส่งเสรมิการจดัตัง้ชมรมวชิาชพี (ความ
คิดเห็นที่จะกล่าวต่อไปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ)  น่าจะมีการประชุมครูในวิชาชีพ ร่วมทัง้
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง (โดยก่อนการประชุมให้ครูไปศกึษาขอ้มูลก่อน) เพื่อระดมความคดิเหน็ว่า มี
ความก้าวหน้าอะไรในวชิาชพีที่เพื่อนครูได้ท าไปแล้วบ้างเพื่อเป็นข้อมูลการประชาสมัพนัธ์สถานศกึษา 
และมขีอ้มลูปญัหาและอุปสรรคอะไรทีม่ผีลต่อการพฒันาวชิาชพีทีส่ามารถด าเนินการในรปูแบบงานวจิยัที่
ให้นักศกึษาด าเนินการได้บา้ง หรอืต่างประเทศได้พฒันาวชิาชพีนี้ไปอย่างไร มเีทคโนโลยหีรอืแผนการ
พฒันาอะไรที่เราน ามาศึกษาได้ (วางแผนการวจิยัระดบัประเทศ) เพื่อสรุปเป็นรายงานผลการวจิยัต่อ
ภาครฐั   เช่นตวัอยา่งที ่๔  เรือ่ง “โอกาสทางธุรกจิ” ของ ดร.บญัชร  ส่งสมัพนัธ ์(เอกสารเผยแพร่ โอกาส
และความทา้ทายของธุรกจิและบรกิารสิง่แวดล้อม วนัองัคารที่ ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ โรงแรมโนโวเทล 
สยามสแควร)์  เป็นตวัอย่างการแก้ปญัหาให้ชุมชนด้วยมกีารวเิคราะห์องค์รวม ของกลุ่มคนที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อการเขา้ถงึปญัหาอยา่งแทจ้รงิ และหามาตรฐานการปฏบิตังิาน 
 นอกจากนี้ยงัพบว่านโยบาย/มาตรการ/แผนงาน/กฎ/ระเบยีบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใน
ปจัจุบนั   มกัถูกสัง่ให้ด าเนินการโดยไม่มมีาตรฐานการปฏบิตังิานก ากบั หรอืไม่มตีวัชี้วดัที่เหมาะสม จงึ
เปรยีบเสมอืนการลองผดิลองถูก  สถาบนัการอาชวีศกึษามสี่วนช่วยในการหาขอ้มลูเพื่อสรา้งบรรทดัฐาน
ในเรือ่งดงักล่าวไดอ้ยา่งสงู เพราะถอืเป็นหน่วยงานทางการศกึษาทีอ่ยู่ในชุมชน   ครแูละนักศกึษาจงึเป็น
ผูใ้กลช้ดิหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง ยอ่มมศีกัยภาพในการเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงได้ 
 ส่วนเรื่องของการบรหิารทรพัยากรของสถาบนัการอาชวีศึกษา ในระยะเริม่ต้น   ๑) เมื่อมกีาร
ส ารวจความพรอ้มของครุภณัฑ ์และความเขม้แขง็ของบุคลากร (ความเชีย่วชาญของคร)ู  ๒) ควรมกีาร
ท าเรื่องขอบรจิาคเครื่องมอื ครุภณัฑ์ที่สถานประกอบการยนิดใีห้บรจิาคแต่ด าเนินการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ๓) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญประเมนิ/
ตรวจสอบประโยชน์การใชง้านของเครือ่งมอื ครุภณัฑท์ีไ่ดร้บั ประเมนิการซ่อมบ ารุง ความคุม้ค่า เช่น ถ้า
การซ่อมบ ารงุไมคุ่ม้ค่า  การถอดประกอบเพื่อศกึษาระบบการท างานมคีวามคุม้ค่ากว่า กค็วรใชเ้พื่อศกึษา
ระบบการท างาน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัการออกแบบและการพฒันานวตักรรมต่อไป ก็วางแผนการ
บรหิารงานเครื่องมอืหรอืครุภณัฑล์กัษณะนี้ เช่น ควรจดัตัง้ทีไ่หน แผนงานการใช ้เป็นต้น  ๔) หากไม่มี
เครื่องมอื ครุภณัฑท์ี่สถานประกอบการบรจิาค กรณีที่จดัซื้อจดัจา้ง การพจิารณาความเหมาะสม เมื่อมี
งบประมาณจ ากดั กล่าวคอื หากไม่สามารถด าเนินการให้ทุกสถานศกึษามคีวามเท่าเทยีมกนั กอ็าจต้อง
ออกแบบการใช้ครุภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มขี้อมูลว่าสถานศึกษาใดมีครุภัณฑ์ที่สามารถ



 ๙ 

ใหบ้รกิารอะไรแก่ชุมชนและสถานศกึษาอื่น ตารางเวลาการใหบ้รกิาร ส่วนการจดัซือ้วสัดุฝึกสถานศกึษาที่
เปิดการเรยีนการสอนควรเป็นผูจ้ดัซือ้ มคี่าล่วงเวลาใหแ้ก่ผูดู้แลการใช้ครุภณัฑน์อกตารางเวลา (บรกิาร
ชุมชนหรอืบุคคลภายนอก) เพื่อให้ครุภณัฑค์งสภาพการใชง้านไดต้ลอดเวลา สถานศกึษาอาจต้องมหีอ้ง
ประชุม หอ้งน ้าทีส่ามารถรบัรองแขกผูม้าเยอืน เป็นตน้ 
 ก่อนจบผูน้ิเทศไดร้บัของฝากจากท่านรองวทิยาลยัเทคนิคยโสธร ซึง่น่าสนใจมาก คอื ท่านกล่าว
ว่าจะให้คนเรยีนอาชวีะ ก็ต้องสรา้งความภาคภูมใิจให้ผู้เรยีน เช่น โครงการที่ใช้งบประมาณของรฐับาล
ควรวศิวกรไทยหรอืนกัศกึษาเขา้รว่มแมช้าวต่างชาตจิะประมลูไดก้ค็วรมเีงือ่นไขดงักล่าว   

ซึ่งตรงกับข้อมูลการนิเทศที่ให้คือ เมื่อมกีารแข่งขนัของอาชีวศึกษาจะต้องมผีู้แทนร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสิน เช่น ครูต่างสถาบัน เพราะจะได้น าข้อมูล ความคิดเห็นดีๆ / ข้อวิพากษ์ของ
คณะกรรมการท่านอื่นมาต่อยอด  การประเมนิมใิช่เพยีงการตดัสนิแต่ถา้ใชใ้หถู้กกค็อืการพฒันา 

ท่านรองผู้อ านวยการวทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี ได้เสนอแนวคดิที่น่าสนใจ คอื สถาบนัการ
อาชวีศกึษาดงักล่าวมศีกัยภาพของบุคลากรสูง ดฉิันจงึฝากความหวงัการสรา้งรถยนต์แบรนดข์องไทยรุ่น
แรกไว ้ท่านเสนอแนวคดิว่า งบประมาณครุภณัฑท์ีไ่ดน่้าจะน ามาจดัซือ้รถยนต์ยหีอ้ต่างๆ มาใหน้ักศกึษา
ถอดประกอบจนช านาญอาจเป็นสิง่ทีน่ าไปสู่สิง่ทีด่ฉินัตัง้ความหวงัไว ้  

ครหูลายท่านตัง้ความหวงัเรื่องการฝึกอบรมนวตักรรมใหม่ๆ ดฉิันฝนัว่าจะมหีน่วยงานทีป่ระสาน
กบัภาคเอกชนจดัตารางเวลาใหค้รูได้ฝึกอบรมเทคโนโลยใีหม่ๆ ในสถานประกอบการ  หรอืประสานกบั
ผู้เชี่ยวชาญหรอืครูที่มแีนวคิดใหม่ๆ และได้พฒันานวตักรรมให้มาถ่ายทอดสู่กันโดยมาเป็นวิทยากร
ฝึกอบรมทีส่ านักงานสมรรถนะครแูละบุคลากรอาชวีศกึษาซึง่มคีรุภณัฑ ์ หรอืฝึกอบรมในสถานศกึษาทีม่ ี
ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เช่น วิทยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ. แม่เมาะ ถ้าจ าไม่ผิดท่าน
ผู้อ านวยการเคยให้ข้อมูลว่าเป็นสถานศึกษาแห่งเดยีวในส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาที่มี
ระบบแอรท์ีใ่หญ่มากสามารถใหค้รูและนักศกึษาทุกท่านไปเรยีนรูร้ะหว่างปิดภาคเรยีน และมศีกัยภาพใน
เรื่องที่พกั (หรอืถ้าสถานศกึษาทีไ่ม่มศีกัยภาพเรื่องที่พกั ดฉิันว่าหอ้งประชุมกน่็าจะใช้เป็นทีพ่กัชัว่คราว
ได้)  หรือวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีอาจเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องยานยนต์ในอนาคตก็ได้ค่ะ  หรือ
วทิยาลยัเทคนิคเดชอุดมพฒันาเทคโนโลยกีารก่อสรา้งรูปแบบใหม่น าเสนอให้ครูและนักศกึษาได้อบรม  
หรอืวทิยาลยัเทคนิคยโสธรร่วมกบัวทิยาลยัเทคนิคสกลนครพฒันาหมอ้แปลงไฟฟ้าพลงังานธรรมชาตทิี่
สามารถเก็บพลงังานใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมออกจ าหน่าย สถานศึกษาเหล่านี้สามารถเป็นแหล่ง
วทิยาการได ้ เราควรมฐีานขอ้มลูของสถานศกึษาในเรือ่งดงักล่าวและฐานขอ้มลูของสถานประกอบการทัว่
ประเทศเพื่อใหค้รแูละนกัศกึษาสามารถขา้มเขตในการฝึกอบรม  

และฝนัต่อไปว่าการคดัเลอืกผูบ้รหิาร น่าจะใหผู้ส้มคัรมกีารเขยีนแผนงานการพฒันาสถานศกึษา
โดยใหท้ าล่วงหน้ามาส่งและส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาประทบัตราใหทุ้กหน้าพรอ้มลงวนัที่
น าเสนอเพื่อป้องกันการถกเถียงในอนาคตว่าใครคือผู้แรกที่น าเสนอแนวคิดดงักล่าว เพราะครูและ
ผูบ้รหิารหลายท่านมวีสิยัทศัน์ทีน่่าสนใจมาก และเมือ่ท่านไดเ้ป็นผูบ้รหิารท่านกจ็ะมแีนวทางในการพฒันา
สถานศกึษาทนัท ีเพราะผูบ้รหิารมคีวามส าคญัต่อการพฒันาสถานศกึษาอย่างยิง่  หากไม่มแีผนงานมา
ก่อนเมือ่เขา้รบัต าแหน่งผูบ้รหิารจะใชเ้วลานานมากกว่าจะมกีารพฒันาหรอือาจไม่เกดิการพฒันาใดๆ เลย
กเ็ป็นได ้



 ๑๐ 

 และท้ายสุดที่ขอฝาก คือ สถาบนัการอาชีวศึกษาควรเก็บข้อมูลทุกแบบให้เป็นระบบ เช่น มี
จ านวนผู้เรยีนแรกเขา้ก็ควรมขีอ้มูลผู้เรยีนที่จบ การแสดงถึงการพฒันาถ้าใช้ภาพถ่ายก็ควรแสดงการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปจัจุบนั ถ้าจะขอใช้งบประมาณในด้านใดก็ควรมขี้อมูลทางสถิติประกอบ ถ้า
กล่าวถงึการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาแห่งเดยีวในละแวกดงักล่าวต้องมแีผนที่สถานศกึษาทัง้หมดในเขตที่
อ้างถงึ และการสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ตให ้down load เกบ็ไว ้(ระบุวนัทีส่บืคน้ แหล่งขอ้มลู) เพราะ
ขอ้มลูบนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เป็นตน้   
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