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ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

: ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

(เรื่อง : ภาพประกอบ  พิมพร  ศะริจันทร์  วันที่ 29  มีนาคม 2554) 

 

ข้อความข้างต้นเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ด้านการอาชีวศึกษา  

การประเมินคุณภาพภายนอกจะเน้นที่การประเมินผลการจัดการศึกษา ในขณะที่การประกันคุณภาพภายใน

ต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์   

 

 

ค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้และการฝึกทักษะของผู้เรียน โดยความร่วมมือของ

สถานประกอบการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในสถานศึกษาและสถาน

ประกอบการเพื่อเพิ่มเพิ่มทักษะทุกด้านในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ จากการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่
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เกี่ยวข้องทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมหรือภาคชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา

วิชาชีพ1 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้นี้ แรกเห็นก็นั่งพิจารณาว่า ท าได้ง่ายเพราะ  การฝึกงาน2   ซึ่งในโครงสร้างของ

หลักสูตรในระดับ ปวช. และ ปวส. ก าหนดไว้ (รายวิชา ฝึกงาน ปวช. 2000-7001  ปวส. 3000-7001 )3 ก็เป็น

ความร่วมมือของสถานประกอบการกับสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติกันมาต่อเน่ืองและเนิ่นนานแล้ว แต่เมื่ออ่าน 

“นิยาม” การเรียนรู้จากประสบการณ์  (ชื่อตัวบ่งชี้) ระบุชัดเจนว่า  ไม่นับรวมการฝึกงานตามหลักสูตร  

ดังนั้น การฝึกงานตามที่นึกถึงตอนแรก ก็ไม่เข้าประเด็นนี้  

ท านองเดียวกัน เมื่อมาถึงประเด็นการพิจารณา ทั้งสามข้อ คือ 

1.  แต่ละสาขางานมีจ านวนผู้เรียนที่ได้เรียนโดยระบบความร่วมมือฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ผู้เรียนทั้งหมด 

2.  แต่ละสาขางานมีจ านวนชั่วโมงเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้เรียน โดยระบบความร่วมมือฯ ไม่น้อยกว่า 

20 ชั่วโมงต่อปี ส าหรับระดับ ปวช. และไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี ส าหรับประดับ ปวส. 

3.  แต่ละสาขางานด าเนินการให้ผู้เรียนที่เรียนโดยระบบความร่วมมือฯ ทุกคนได้รับการนิเทศจาก

ครูฝึกในสถานประกอบการ 

 

ทั้งสามข้อเป็นหัวข้อที่ต้องน ามาพิจารณาและต้องให้ครบทุกรายการ ข้อที่ 3 เห็นถึงความชัดเจนใน

เร่ือง ที่นักเรียน/นักศึกษาจะต้องฝึกในสถานประกอบการ ตอกย้ าใน “ข้อมูลประกอบการพิจารณา”  ได้แก่   

ข้อ 1 จ านวนสาขางานที่เปิดสอน ข้อ 2รายงานผลการฝึกประสบการณ์ พร้อมทั้งผลการประเมินการฝึก

ประสบการณ์ที่ประเมินโดยครูนิทศจากสถานประกอบการ และข้อ 3  สัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการฯ   โดยเฉพาะรายละเอียดข้อ 2 และข้อ 3   

ดังนั้น การจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  (ตัวบ่งชี้)  ผลจากข้อนี้ น้ันก็คือ  สถานศึกษา

ได้ด าเนินการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ ดีวีที  (Dual System) เร่ืองเก่าดั้งเดิมของเรานั้นเอง 

เพราะ ระบบทวิภาคีเป็นการน ารายวิชาที่สถานศึกษากับสถานประกอบการร่วมกันก าหนดขึ้นมา  ไม่นับรวม

การฝึกงานที่ระบบทวิภาคีก็มีเช่นกัน  จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยทั้งระดับ ปวช.และปวส.  (ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

และ 10 ชั่วโมงต่อปีตามล าดับ)ซึ่งทวิภาคีมีจ านวนชั่วโมงเกินกว่าที่ก าหนด  ได้รับการนิเทศจากครูฝึก 

เน่ืองจากฝึกอาชีพและประเมินจากสถานประกอบการ  รายงานผลการฝึกฯ ผลการประเมินการฝึก โดยผู้
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ควบคุมการฝึกหรือครูฝึก  และท้ายสุดสัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการฯ ผู้เรียนทวิภาคีจะต้องท าสัญญา

การฝึกตามระเบียบฯ4 ก าหนด 

ตัวบ่งชี้นี้จะสอดคล้องกับหลักการของหลักสูตร5  ข้อที่ระบุไว้ว่า มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะใน

การประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริง ทั้งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมี

ส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติสถานศึกษาหลายแห่ง ยังมีข้อจ ากัดไม่

สามารถจัดการระบบทวิภาคีได้ในทุกสาขางาน จะด้วยความไม่ชัดเจนในระเบียบการจัด ซึ่งผู้อยู่ในแวดวง

อาชีวศึกษารู้กันดีว่า ระบบนี้มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538  ข้อจ ากัดในเร่ืองสถานประกอบการ ในท้องที่หรือจังหวัด

ใกล้เคียง  ความยุ่งยากและขั้นตอนในการประสานงานกับสถานประกอบการ  จ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบ

งานทวิภาคีร่วมกันหรือการรับรู้ของบุคลากรที่พึ่งเร่ิมปฏิบัติงานกับ สอศ. หรือประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ    ฉะนั้น 

แนวทางในการรายงานตัวบ่งชี้นี้มีวิธีการอ่ืนหรือไม่อย่างไร 

ย้อนหลัง หลักสูตรปวช. และ ปวส.  ในระยะเร่ิมแรกที่ประกาศใช้ ได้ระบุ ให้สถานศึกษาน า

รายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดการเรียนการสอน/การฝึกในสถานประกอบการ อย่างน้อย 1 ภาคเรียน หาก

สถานศึกษาใดที่ได้ด าเนินการน ารายวิชาและรายวิชาการฝึกงาน ไปปฏิบัติก็สามารถรายงานผลการ

ด าเนินการตัวบ่งชี้นี้ไดบ้างส่วน  โดยสิ่งที่ต้องด าเนินการย้ าเตือนหรือเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับสถาน

ประกอบการ ก็คือ  ผลการนิเทศจากครูฝึก  รายงานผลการฝึก  การประเมินผลการฝึก และที่ต้องท าเพิ่มเติม

ได้แก่ สัญญาความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ส าหรับสถานประกอบการที่จัดระบบทวิภาคีและรับนักเรียน/

นักศึกษาฝึกงาน ก็น่าจะใช้เอกสารร่วมกันได้ 

ส าหรับสถานศึกษา ที่ไม่ได้จัดระบบทวิภาคี หรือ จัดฝึกงานเฉพาะใช้รายวิชาฝึกงานอย่างเดียว 

(ปวช. 2000-7001  ปวส. 3000-7001) ต้องจัดเตรียมแผนการเรียนและแผนการฝึกอาชีพส าหรับปีการศึกษา

ใหม่หรือปรับแผนการเรียนในภาคเรียนต่อไป   เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพฯ ส าหรับตัวบ่งชี้นี้ไว้แต่เนิ่น 

ๆ นั้นคือ ถ้าไม่จัดระบบทวิภาคีตามรูปแบบ ก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาน ารายวิชาไปฝึกประสบการณ์  ซึ่ง

วิธีการน้ี มีรายละเอียดต้องพิจารณาหลายหัวข้อประกอบ ได้แก่  จ านวนรายวิชา   รายละเอียดในค าอธิบาย

รายวิชาได้เพิ่มทักษะในสาขาวิชาชีพนั้น  ค าอธิบายรายวิชานั้นตรงกับสมรรถนะงานของสถานประกอบการ

แต่ละแห่งมากน้อยเพียงใด  จ านวนชั่วโมงที่ต้องการฝึกประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการฝึกงาน  ประเภท

ของสถานประกอบการในท้องที่ที่จะรองรับนักเรียน/นักศึกษาหรือสถานประกอบจังหวัดใกล้เคียง/

ต่างจังหวัด  ภาคเรียนที่จะฝึกประสบการณ์  การนิเทศการเรียนการสอน  การประเมินผลและสัญญาความ

ร่วมมือ เป็นต้น   
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วิธีการดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้เขียนน ามาเล่าสู่กันฟัง  ส าหรับบางสาขางานใน

สถานศึกษา ซึ่งไม่ได้จัดระบบทวิภาคีและไม่คิดจะจัดการเรียนการสอนระบบนี้ แต่ก็ไม่ได้ทิ้งหลักการของ

หลักสูตรอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้มีการปฏิบัติจริง มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม จุดมุ่งหมายร่วมกันทั้งของผู้เขียนและผู้อ่านคงจะไม่

พ้น ต้องการเห็นถึง ขั้นตอนของการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวัน ๆ  

นี่ยังไม่นับรวมถึงการก าหนดตัวบ่งชี้บางตัว ซึ่งไม่ง่ายในการสร้างความเข้าใจตรงกันและการลงสู่การปฏิบัติ

จริงได้ 
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