
บทความอาชีวศึกษา 

โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบานตาก  

1 

 

©2013  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร  บทความอาชีวศึกษา        http://pr.nsdv.go.th/main/                                                                                      หนา  1 

 

โรงเรียนโรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบานตาก 
เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (14 พฤษภาคม 2556) 

จากภาพท่ีเห็น ไดรับการบอกเลาวา อุปกรณช้ินมหึมาน้ีคือ  เตาอุตสาหกรรมอบเคลือบวานิช ของสถานประกอบการช่ือ 
บริษัท อินเตอรคลินส อินดัสตรีส จํากัด บริษัท ทิดาคลินสแอนดเปอรเนส จํากัด เครือขายของสถานประกอบการแหงน้ีมีอยู
อีก 3 แหงไดแก จังหวัดลําปาง จังหวัดชลบุรี และท่ีออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร เปนความรวมมือของสถานประกอบการกับ
วิทยาลัยการอาชีพบานตาก จัดการศึกษาท่ีเรียกวา โรงเรียนโรงงาน รวมกัน  การดําเนินการผานมาแลวมีแนวทางอยางไร 

แลวลูเดินของอนาคตเปนเสนทางเชนใด ลองมา
ติดตามกัน 

การฝก  มคีรูฝกของสถานประกอบการมาประจํา ณ 
โรงงาน (ในโรงเรียน) แหงน้ี จํานวน 1 ทาน ซึ่งเปน
ผูเช่ียวชาญในงาน มีบทบาทคอยฝก ใหคําปรึกษา
และแนะนําในการทํางาน ซึ่งก็คือ ลงมือปฏิบัติจาก
เครื่องไมเครื่องมือจริง กับหัวหนางานซึ่งไมใช
ครูผูสอนในหองเรียนจําลอง  
อุปกรณเครื่องมือและวัสด ุเปนของโรงงาน เพียงแต
วิทยาลัยฯ เอ้ือเฟอสถานท่ีคอยกํากับควบคุมดูแลให
นักเรียนนักศึกษา อยูในระเบียบกฎเกณฑของสถาน
ประกอบการ ใชวัสดุของจริงดังภาพ ซึ่งมีราคาสูง ทํา
เสร็จไดของจริง ทําไมดีก็เสียของจริง ๆ เชนกัน  
ชวงเวลาการทํางาน ฝกปฏิบัติเวลาปกติ 8.00-
17.00 น. 8 ช่ัวโมงการทํางาน เริ่มและเลิกตาม
เวลา ยกเวนวันอาทิตยหรือวันหยุดท่ีกําหนดไว  ใช
เวลาฝก หน่ึงปครึ่ง 

มีรายไดระหวางเรียน  โดยสถานประกอบการจัดเตรียมงบประมาณรายจายสวนน้ีไวใหกับนักศึกษาท่ีฝกงาน นักศึกษาคนใด
พัฒนาฝมือดีข้ึนก็จะไดรับรายไดเพ่ิมตามผลงานดวย  
สถานท่ีฝกงาน เปนพ้ืนท่ีทํางานในสถานศึกษาท่ีจัดเตรียมให และฝายบริหารกําลังอยูระหวางเตรียมแผนงานขยับขยายให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีทํางาน และบางครั้งนักศึกษาจะตองเดินทางไปฝกประกอบช้ินสวน ณ จังหวัดอ่ืน โดยสถานประกอบการ
เปนผูดูแลเรื่องคาใชจายการเดินทางและท่ีพัก  
เครื่องแบบนักศึกษา อนุญาตใหแตงกายเหมาะสมกับสภาพการทํางาน ความปลอดภัย รวมถึงความเปนระเบียบในการทํางาน
ในสถานศึกษา 

 

การจัดการเรียนการสอน  จัดแผนการเรียนปกติ ไมไดจัดในรูปแบบการจัดการแบบทวิภาคี เปนนักศึกษาระดับ ปวส.ของ
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ ใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2546 ใชวิธีการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ  มีครูประจําวิชา จะเปนผูสอนภาคทฤษฎีใน
วิชาน้ัน ๆ และคอยดูแลในการเรื่องการฝกงานและเก็บสมรรถนะท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับมาตรฐานวิชา คําอธิบายรายวิชา 
นํามาจัดการและติดตามดูแลใหนักศึกษารายงานการฝก แลวประเมินผลในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะดังกลาว  

นอกจากน้ัน ในระดับ ปวช. จะจัดนักเรียนบางสาขาวิชาหรือสาขางานท่ีเก่ียวของ เขาฝกประสบการณในสวนท่ีเก่ียวของกับ
สมรรถนะของรายวิชา เชน สาขาวิชาไฟฟาหัวขอ การติดตั้งระบบไฟฟา การฝกจะมีครูฝก ครูประจํารายวิชาและรุนพ่ีซึ่ง
ฝกงานอยู ดูแลและชวยฝกใหกับนักเรียนกลุมดังกลาว 
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ผลของการจัดการเรียนการสอน  สถานประกอบการมีแรงงานตรงกับความตองการ รวมถึงไดผลิตแรงงานในระดับฝมือ เพ่ือ
ปอนใหกับสถานประกอบการเองซึ่งมีสาขาอยูในหลายจังหวัด และรับประกันในระดับหน่ึงวา นักศึกษาท่ีจบและฝกจากสถาน
ประกอบการจะมีงานทํา  นักศึกษามีรายไดระหวางเรียน ทํางานใกลบาน ใกลครูและผูปกครองท่ีสามารถดูแลไดใกลชิด
ในขณะอยูในวัยเรียน การเรียนท่ีไดลงมือปฏิบัติจริง จากอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ท่ีมีอยูในโรงงานอุตสาหกรรม ณ เวลาน้ี 
จากทฤษฎีของฝงครูในสถานศึกษาและลงฝกปฏิบัติจริงจากฟากครูฝกท่ีเช่ียวชาญในงาน พบระบบการทํางานจริง ชํารุด 
เสียหายซึ่งเปนตนทุนของจริง ซึ่งนักศึกษาจะตองระมัดระวังและอยูในกฎระเบียบของสถานประกอบการ 

แนวทางในการพัฒนา  ฝายบริหารไดมีแผนงานในการจัดสถานท่ีเพ่ือเอ้ือใหกับสถานประกอบการในการจัดการขนสงวัสดุ
และอุปกรณซึ่งมีขนาดใหญ การปรับถนนก็เปนอีกสวนหน่ึงในแผนงาน การวางระบบใหเปนมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงาน
เผื่อไวสําหรับผูบริหารคนตอ ๆ ท่ีจะเขามาบริหาร เพราะหลายครั้งจะพบวา เมื่อเปลี่ยนผูบริหารระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ก็
เปลี่ยนใหมโดยสิ้นเชิงไมไดพบกันครึ่งทาง ทําใหสถานประกอบการตองรับภาระตนทุนสูงข้ึนหรือข้ันตอนในการดําเนินการกับ
สถานศึกษาท่ียุงยากมากข้ึน หลักสูตรประเภทวิชาท่ีใชอยูสามารถดําเนินการได แตการจัดการควรใหเปนรูปแบบทวิภาคี 
เพราะการบูรณาการในบางรายวิชาจะทําได แตไมครบสมรรถนะของงานในสถานประกอบการ  ครูผูสอนในสาขา จะตอง
ปรับตัวและพัฒนาในเรื่องหลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลตามสภาพจริง ครูผูสอนวิชาพ้ืนฐาน 
จะตองจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเฉพาะให
เหมาะสมกับการเรียนในระบบน้ี  จํานวนนักเรียนท่ีจะศึกษาตอ สาขาน้ี ตัวปอนเปนนักเรียนระดับ ปวช. ซึ่งวิทยาลัยฯ เปน
ผูผลิตเอง ยังติดปญหาในบางรายวิชา ซึ่งจะตองหาแนวทางปรับแกตอไป    

จากประเด็นของปญหา บางเรื่อง มีจุดแข็งซึ่งสามารถพัฒนาใหเปนระบบ น้ันคือ ในเรื่องหลักสูตรประเภทวิชาและการจัดการ  
การจัดการในรูปแบบทวิภาคี ครูในแผนกซึ่งอาจจะมีครูท่ีไมมีประสบการณในการจัดมากอน ซึ่งพบวา วิทยาลัยฯ แหงน้ีได
จัดการเรียนการสอนในแบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนตมานานพอสมควร ดังน้ัน บุคลากรดังกลาวจะสามารถให
คําแนะนําปรึกษาได โดยเฉพาะในเรื่องช่ือวิชา และคําอธิบายรายวิชา ในการจัดแบบทวิภาคี หรือเมื่อไดดําเนินการแลวก็
สามารถสงใหกับผูรูหรือผูท่ีเก่ียวของกับการจัดทําหลักสูตรชวยพิจารณาหรือแนะนําปรึกษาได เชนเดียวกันกับรายวิชาพ้ืนฐาน 
จะตองสรางความเขาใจกับครูในสาขา จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐานรายวิชา โดยไมไดยึดตําราท่ี
มีอยูในทองตลาดเปนเกณฑ  บุคลากรเปนคนหนุมสาว การรับรูและแรงผลักดันท่ีจะพัฒนาตนเองมีคอนขางสูง ผนวกกับใน
พ้ืนท่ีมีมหาวิทยาลัยซึ่งผลิตบุคลากรในดานวิชาชางอยู  แผนการเรียน จัดใหสอดคลองกับการฝกของสถานประกอบการ อีกท้ัง
สวนท่ีจะเพ่ิมเติม คือ สัญญาการฝกท่ีผูฝก สถานศึกษา สถานประกอบการจะตองจัดทําใหครบถวน ครูฝกของสถาน
ประกอบการ เปนอีกหน่ึงบุคลากรซึ่งเก่ียวของกับสถานศึกษา จัดทําคําสั่งของสถานศึกษา เพ่ือแตงตั้งเปนครูฝกหรือ
ผูเช่ียวชาญเฉพาะทางของสถานศึกษา 

การจัดโรงเรียนโรงงาน เปนเรื่องท่ีทาทายของสถานศึกษาซึ่งจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ วิสัยทัศนของผูบริหารเปนเรื่อง
จําเปนลําดับตน ๆ การเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน ลดลําดับข้ันตอนการทํางานระบบราชการท่ีเปนจุดดอยบางเรื่องออกไป 
เมินเฉยกับคําพูดท่ีใครหลายคนมักพูดใหไดยินเขาหูบอย ๆ ในเรื่อง สถานประกอบการตองการแรงงานราคาถูก ใหหันกลับมา
มองในดานบวกยกกําลังสองมากกวาเดิม  ถือเสียวา เปนการใหโอกาสกับเด็กหนุมสาวในทองถ่ินไมตองอพยพโยกยายตัวเอง
ออกจากบานเกิด สรางความมั่นใจและวางใจใหกับผูปกครองเปนการสรางฐานระบบครอบครัวในชุมชนใหแข็งแกรงข้ึน  

ตัวอยางท่ีนํามาเลาสูกันฟงยังมีรายละเอียดปลีกยอยอีกหลายอยางท่ีขาม ๆ ไปและบางขอมูลอาจจะมีตกหลนบาง  แลวท่ีสุดก็
คงจะไมใชตัวอยางสุดเพอรเฟค เพราะจะตองมีอะไรตองปรับตองแกไขตลอดเวลาของการทํางาน แมปญหาใหญและหลัก ๆ ก็
ไดปรับแกไปจํานวนหน่ึงแลว  ซึ่งสถานศึกษาขนาดเล็กประจําอําเภอแหงน้ีก็ไดพิสูจนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงท่ีจะผลิตบุตร
หลานของชุมชนไดมีอาชีพและงานทํา ตามจุดประสงคของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา แมจะไดไมเทากับท่ีใครหลาย 
คนคาดหวังไวก็ตาม    

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร  เขียนวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  
จากสมุดบันทึกเลมแรกของป 2013 และขอขอบพระคุณ ผอ.สุภาพ สายทองอินทรและคณะครูทุกคนของวก. บานตาก 
การนําขอความไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 
อีเมล pomdvt@hotmail.com   ผลงานและส่ิงพิมพของผูเขียน   
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