
ตอนที่ 25  อาชีวศึกษา เตรียมเข้าสู่อาเชียน 

 จากตอนท่ี 15-18 ชาวเขตร้อนได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมด้านการศกึษาขัน้อดุมศกึษาสู่

ประชาคมอาเซียน ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ) และตอนท่ี 19-24 เป็นการเตรียมความ

พร้อมด้านการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ) กนัแล้ว ฉบบันีม้า

พบกบัการเตรียมความพร้อมของสถานศกึษาอาชีวศกึษาเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน โดย สํานกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา (สอศ) กนันะคะ 

 

สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ได้เตรียมการบริหารจดัการอาชีวศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน ดงันี ้

              กาํหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา มุง่มัน่ในการบริหารการ

จดัการอาชีวศกึษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือผลิตและพฒันากําลงัคนให้มีสมรรถนะวิชาชีพก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558  

              พันธกิจ (Mission) ประกอบด้วย 

1. พฒันากําลงัคนอาชีวศกึษาในทกุระดบัด้านการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การมีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

2. พฒันาระบบเครือขา่ยความร่วมมือการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษานานาชาตใินระดบัอาเซียนและ

ภมูิภาค 

3. จดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามสาขาวิชาชีพสอดคล้องกบัความต้องการและ

เป็นไปตามมาตรฐานของประชาคมอาเซียน 

4. สง่เสริมการเรียนรู้ในด้านศาสนา ศลิปะและการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในอาเซียน 

 

เป้าประสงค์ (Purpose) ประกอบด้วย 

1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศทาํให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

โดยมีหลักสูตรท่ีเป็นสากลและเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 

             ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

1) จํานวนหลกัสตูรท่ีได้รับการพฒันาและเป็นท่ียอมรับในเป็นมาตรฐานสากล ตลอดจน ถกูนํามาใช้ในการ

เทียบโอนผลการเรียนระหวา่งประเทศอาเซียน 
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2) ระดบัความสําเร็จในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารของผู้ เรียนในระดบัตา่ง ๆ 

3) จํานวนสาขาวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 

4) ระดบัสมรรถนะของผู้ เรียนและผู้ สําเร็จการศกึษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

5) จํานวนผู้ เรียนท่ีผา่นเกณฑ์คณุลกัษณะ ท่ีพงึประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

6) จํานวนอาสาสมคัรจากเครือขา่ยและชาติตา่ง ๆ เพ่ือช่วยสอนวิชาชีพโดยใช้ภาษาตา่งประเทศอ่ืน เชน่ 

ภาษาจีน ญ่ีปุ่ นและภาษาอาเซียนอ่ืน ๆ 

 

2. สถานศึกษาจัดประชุม สัมมนา วิชาการ แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง

ครู และผู้บริหาร และศึกษาดูงานในอาเซียนและภูมิภาคต่าง ๆ 

              ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

1) จํานวนเครือขา่ยความร่วมมือระหวา่งองค์กรระหวา่งประเทศ และสถาบนัการศกึษาในอาเซียน 

2) จํานวนครัง้ในการจดัประชมุสมัมนาระหวา่งประเทศระหวา่งผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษาใน

ระดบันานาชาตใินด้านการพฒันาการบริหารสถานศกึษาและการจดัการเรียนรู้ 

3) ระดบัความสําเร็จในการนําผลการศกึษาดงูานของผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษามาพฒันา

สถานศกึษา 

4) จํานวนครัง้ในการจดักิจกรรมประชมุวิชาการขององค์การวิชาชีพของผู้ เรียนและผู้ สําเร็จการศกึษาในระดบั

นานาชาติ 

5) ระดบัความสําเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมการแขง่ขนัทกัษะในด้านตา่งๆ ระหว่างประเทศ 

 

3. สถานศึกษามีการจัดหาคู่มือ ตาํรา และหนังสืออ่านนอกเวลา ที่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งวิชาชีพ และ

วิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

           ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

1) ระดบัความสําเร็จในการจดัสิ่งสนบัสนนุและให้ความรู้ในการเป็นประชาคมอาเซียน 

2) จํานวนครัง้ในการจดักิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมท่ีสนบัสนนุการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

 



4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายระหว่างนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็น

ตัวแทนจากประเทศต่างๆ ท้ังระดับสถานศึกษาและระดับนานาชาต ิ

           ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

1) จํานวนครัง้ในการจดักิจกรรมด้านศลิปะ ศาสนา และวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 

2) ระดบัความสําเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ศาสนา และวฒันธรรมระหวา่งประเทศ 

 

5. สถานศึกษามีการพัฒนาด้านการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดษิฐ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ตลอดจนมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มสถาบันอาชีวศึกษาอาเซียน 

           ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

1) ระดบัความสําเร็จในการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศกึษาท่ีเช่ือมโยงกิจกรรมสูอ่าเซียน 

2) ร้อยละของงานวิจยั นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและผา่นมาตรฐานร่วมกบัสถานศกึษาและ

สถาบนัอาชีวศกึษานานาชาติ 

 

6. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถงึและเสมอภาค

ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับของกลุ่มประเทศในอาเซียน 

           ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

1) ระดบัความสําเร็จในการจดัทํามาตรฐานวิชาชีพเพ่ือสร้างบทบาทการเป็นผู้ นําในการจดัการอาชีวศกึษาแหง่

อาเซียน เช่น ด้านวิชาชีพเกษตร ทัง้ในหลกัสตูรระยะสัน้และระยะยาว เป็นต้น 

  

7. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจและมีความ

พยายามในการพัฒนาตนเองในทุกมิต ิ

           ตัวชีวั้ดความสาํเร็จ 

1) ระดบัความสําเร็จในการพฒันาตนเองสูม่าตรฐานของผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศกึษา ตลอดจน

นกัศกึษาเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์ (Strategy) ประกอบด้วย 



1. สถานศกึษาทกุแหง่เร่งรัดการสอนภาษาองักฤษ ท่ีเป็นภาษากลางของอาเซียน และกําหนดให้มีการประเมิน 

ผลความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของนกัศกึษาอย่างเป็นรูปธรรมและกําหนดให้นกัศกึษาในสาขา

การทอ่งเท่ียว การโรงแรม เรียนภาษาอ่ืนเพิ่มอีก 1 ภาษา และดําเนินการตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ

ท่ีกําหนดให้ทกุคนในสถานศกึษาส่ือสารด้วยภาษาองักฤษสปัดาห์ละ 1 วนั 

2. พฒันาส่ือการสอน ตําราท่ีเป็นภาษาองักฤษ เชน่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาปิโตรเคมี และสาขาวิชา

เคร่ืองมือวดั ได้ร่วมมือกบัสถานประกอบการจดัตําราภาษาองักฤษใช้ในการสอน 

3. สถานศกึษาท่ีมีความร่วมมือกบัประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อยูแ่ล้ว ขยายความร่วมมือไป

ยงัประเทศอ่ืนๆ ให้ครบทัง้ 10 ประเทศ 

4. สร้างความตระหนกัให้กบันกัศกึษาและผู้บริหารเพ่ือให้เข้าใจการเป็นประชาคมอาเซียน 

5. เปิดสอน English Program ในปีการศกึษา 2555 โดยคดัเลือกสถานศกึษาเปิดสอนประเภท วิชาละ 1 สาขา 

 

แนวทางการบริหารจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ 

1. เน่ืองจากสงัคมมีความคาดหวงัอยากให้อาชีวศกึษามีบทบาทสําคญัในการเตรียมกําลงัคนเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนอยา่งมีประสิทธิภาพ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จงึได้เตรียมการให้สถานศกึษาใน

อาชีวศกึษาได้แก่ ประเภทวิทยาลยัทัว่ไป เน้นการเรียนการสอนท่ีใช้ภาษาองักฤษเข้มข้นขึน้ ใช้

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวนั ใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร สปัดาห์ละ 1 วนั จดัการเรียน

การสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระดบัชา่ง ใช้ภาษาองักฤษเพ่ือในการสัง่งาน-รับงานตามสาขาอาชีพ

ได้ สามารถใช้ศพัท์เทคนิคแตล่ะสาขาได้ ประเภทวิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษแบบ

เข้มทัง้ใช้ภาษาอาเซียน เชน่ ภาษามาเลเซีย ภาษาพมา่ ภาษากมัพชูา ฯลฯ รวมทัง้ภาษาท่ีมีการใช้อย่าง

แพร่หลายเชน่ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี  เป็นต้น รวมทัง้ภาษาท่ีร่วมกบัสถานศกึษาตา่งประเทศ 

2. เตรียมมาตรฐานฝีมือชา่งอาเซียน 

3. เตรียมส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั เชน่ สิ่งตีพิมพ์ E-Learning, Social Media 

4. คดัเลือกนกัเรียนนกัศกึษาเข้าเรียนในกลุม่”อาชีวะอินเตอร์” ซึง่เรียนเป็นบางสาขา เชน่ สาขาวิชาปิโตรเคมี 

วิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ กลุม่ท่ีเรียนในชัน้ ปวช.1-3 ควรมีกิจกรรมได้พฒันาตนเอง เชน่ เข้าคา่ยอาเซียน 

อบรมภาษาองักฤษ กลุม่ท่ีเรียนชัน้ ปวส. ควรมีหลกัสตูร วิธีการเรียนท่ีเหมาะสม 

5. ควรมีคํารับรองวา่ผู้ สําเร็จการศกึษาอาชีวศกึษามีมาตรฐานฝีมือ คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เป็นท่ียอมรับ

และตอบคําถามสงัคมได้วา่นกัเรียนนกัศกึษาสําเร็จการศกึษาไปแล้วต้องมีงานทํา 



6. ควรปรับเปล่ียนวฒันธรรมของนกัเรียนนกัศกึษาอาชีวศกึษา เชน่ การกล้าแสดงออก การเสนอความคิดเห็น 

กล้าพดู วิธีการนําเสนอ  ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ฯลฯ 

7. ทําความร่วมมือกบักลุม่ประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือกลุม่อาเซียน เชน่ เกาหลี  จีน อิสราเอล ฯลฯ เพ่ือเป็นการ

เตรียมกําลงัคน ให้มีความเช่ือมัน่และสามารถแขง่ขนัในกลุม่ประเทศอาเซียนได้ 

8. ส่ือการเรียนการสอนควรเน้นการใช้ภาษาองักฤษ ปัจจบุนัสามารถสืบค้นทางอินเทอร์เนต็ได้สะดวก คําสัง่ท่ี

ใช้ในชัน้เรียนหรือทัว่ไปควรเป็นภาษาองักฤษ นกัเรียนอาชีวศกึษาควรใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ทํางาน (Working Language) ได้ ให้ผู้ เรียนมีโอกาสใช้ภาษาองักฤษกบัเจ้าของภาษา ใช้ภาษาองักฤษโดย

ครูเร่ิมต้นส่ือสารระหวา่งครูด้วยกนั และบคุลากรอ่ืนๆ โดยไมต้่องกงัวลความถกูผิดของไวยากรณ์ 

9. จดักิจกรรมการพดูภาษาองักฤษบอ่ยครัง้หรือเป็นชว่งเวลาของทกุๆ วนั หรือใช้เป็นชีวิตประจําวนั จดัอบรม

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารหลกัสตูร 30-60  ชัว่โมง การประชมุสมัมนาใช้ภาษาองักฤษ ตัง้เขต English 

Zone โดยเป็นเขตใช้ภาษาองักฤษ 100%  จดัเพลงสากลและจดัรายการเสียงตามสายเป็นภาษาองักฤษ 

จดัการเรียนการสอนโดยบรูณาการกิจกรรมให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการ วิธีการและทกัษะชีวิต ครูท่ีสอน

ภาษาองักฤษควรใช้ภาษาองักฤษส่ือสารตลอดคาบการเรียนการสอน แม้นอกห้องเรียนก็ให้ใช้บอ่ย ๆ 

นกัเรียนนกัศกึษาจะได้เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง ครูท่ีสอนในรายวิชาอ่ืนควรใช้คําสัง่เป็นภาษาองักฤษ วิธีการ

ขัน้ตอน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเนือ้หาท่ีสอนควรใช้เป็นภาษาองักฤษมากขึน้ บางรายวิชาสามารถใช้เป็น

ภาษาองักฤษตลอดหลกัสตูรได้ เชน่ วิชาพลศกึษาสามารถบรูณาการกบัภาษาทา่ทางได้ง่าย 

10. ควรจบัคูก่บัโรงเรียนในกลุม่อาเซียนเป็นลกัษณะ Sister School โดยมีการแลกเปล่ียนครูและนกัเรียนทกุ ๆ  

ปีหรือเรียนร่วมกนัในเวลาเดียวกนัโดยใช้การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 

11. สํานกัความร่วมมือ สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาได้แบง่กลุม่วิทยาลยัท่ีจดัการเรียนการสอน

โดยใช้ภาษาองักฤษ ดงันี ้

 1) กลุ่ม EP (English Program) โดยเน้นให้ผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลกด้วยการพฒันาหลกัสตูร

และการสอน การบริหารคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล โครงการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร

กระทรวงศกึษาธิการเป็นภาษาองักฤษ 

 2) กลุ่ม Bilingual การศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนสองภาษาเนือ้หาสาระทางวิชาการในทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 3) กลุ่ม MINI  EP ใช้ภาษาองักฤษสอนอยา่งน้อย 4 รายวิชา 



 4) กลุ่มท่ัวไป โดยจดักิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษทัง้การอา่นเขียนฟังพดู โดยครูตา่งประเทศ 

ศกึษาดงูาน การเรียนผา่นส่ือ กิจกรรมกลุม่ ฯลฯ 

 

คุณลักษณะของนักศึกษาท่ีจบอาชีวศึกษา  

1. คุณลักษณะท่ัวไป ได้แก่ 

1) สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ดี 

2) ผา่นการฝึกงานจากสถานประกอบการในตา่งประเทศอยา่งน้อย 1 ภาคเรียน 

3) มีวินยัและผา่นกิจกรรมด้านคณุธรรมและจิตอาสา 

4) สามารถใช้ IT ในการส่ือสารและค้นคว้าข้อมลู 

5) มีความรู้ภาษาตา่งประเทศ นอกเหนือจากภาษาองักฤษ อีก 1 ภาษา 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 

1) ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้รับใบรับรองในการสมคัรไปทํางานในตา่งประเทศได้ 

2) ผา่นมาตรฐานภาษาองักฤษ ตามตําแหนง่งาน 

3) สามารถศกึษาตอ่ในสถานศกึษาอาชีวศกึษาภายใต้ประชาคมอาเซียนได้ 

4) ผา่นกระบวนการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประกอบการ 

กลา่วได้ว่า หากสถานศกึษาอาชีวศกึษาบริหารจดัการและฝึกอบรมวิชาชีพอยา่งมีทิศทาง จะทําให้นกัเรียน

นกัศกึษาอาชีวศกึษา มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพ่ือสามารถแขง่ขนัในเวทีระดบัประชาคมอาเซียนได้ 

 

แหลง่ท่ีมา : ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

                  โดย ดร.อนนัท์ งามสะอาด ผู้ อํานวยการวิทยฐานะเช่ียวชาญ  

                         วิทยาลยัเทคนิคกาญจนาภิเษก  สมทุรปราการ 
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