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แผนบริหารการสอน

วิชา  5505201   ปรัชญาอาชีวะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา 2(2-0)
ชือ่ภาษาอังกฤษ    Philosophy of Vocational Industrial and Technology Education
คณะอาจารยประจํ าวิชา ผศ. เล็ก  แสงมีอานุภาพ

วาที่ ร.ต. ดร. ทองเหมาะ  จํ าปาเงิน
รศ. ดร. เปรื่อง  กิจรัตนภร
รศ. บุญชัด  เนติศักดิ์

ติดตออาจารย    email : netisak@lpru.ac.th  ,  netisak@thaimail.com  , Tel. 01 2887483
          Home page : http://pittajarn.lpru.ac.th/~netisak/

ค ําอธิบายรายวิชา  (Course  Content)
            ประวัติ ปรัชญาอาชีวศึกษา อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา การศึกษาอาชีพ (Occupational
Education) การศึกษาเพื่ออาชีพ (Career Education) ความสมัพันธและความแตกตางระหวางการศึกษา
สายสามญัและสายอาชีพ ศึกษาองคประกอบ ปจจัย และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สงผลตอการ
จดัการศึกษาในประเทศไทยและประเทศตางๆ โดยเนนถึงปรัชญา หลักสตูรการเรียนการสอน การจัด
โปรแกรมการศึกษา การฝกอบรมคณาจารยและผูบริหารการศึกษา

จุดมุงหมาย  (Objectives)
1. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเกีย่วกบัประวัติปรัชญา ปรัชญาและทฤษฎีอาชีวศึกษา อุต

สาหกรรมศึกษาและเทคโนโลยีศึกษา
2. เพื่อใหมีความรูและความเขาใจความสัมพันธของการศึกษาระดับตางๆ ทั้งสายสามัญและ

สายอาชีพ
3. เพื่อใหสามารถวเิคราะหองคประกอบ ปจจัย และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่สงผล

ตอการจัดการศึกษาในประเทศไทยและประเทศตางๆ
4. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปรัชญาในการจัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรม เทคโนโลยีของ

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการตางๆ
5. เพื่อใหสามารถแสดงแนวคดิ วางแผน กํ าหนดยุทธศาสตร ในการพัฒนาการศึกษา อาชีพ

อุตสาหกรรม เทคโนโลยี ทีส่อดคลองกับทองถ่ินในปจจุบันและอนาคต

mailto:netisak@lpru.ac.th
mailto:netisak@thaimail.com
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เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน (Schedule Plan)

วัน / เวลา เรียน
/ ชั่วโมงที่

หัวขอ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน

ผูสอน / วิทยากร
/ ผูรับผิดชอบ

เสาร 2 ก.ค. 2548
14.00 – 18.00 น.
(ช่ัวโมงที่ 1 - 4)

• มนุษยกับปรัชญาการดํ ารงชีวิต
• เทคนิควิทยา สังคมวิทยา อุดมการณ

วิทยา
• การศึกษาสายสามัญและสายอาชีว

ศึกษา
• ลัทธิปรัชญา  ปรัชญาการศึกษา

ภววิทยาประยุกต    คุณวิทยา
ประยุกต

แนะนํ า เนื้อหาวิชา
ขอตกลงการเรียน
งานตลอดภาคเรียน
การวัดผลประเมินผล

บรรยายเนื้อหา
อภิปราย

รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ

วาที่ ร.ต. ดร. ทองเหมาะ
จํ าปาเงิน

อาทิตย 3 ก.ค. 2548
08.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
(ช่ัวโมงที่ 5 – 12)

• ปรัชญาอาชีวศึกษา
• ประวัติการศึกษาทางอุตสาหกรรม
• ปรัชญาการศึกษาเพื่ออาชีพ   การจัด

การศึกษาเพื่ออาชีพของไทย
• การจัดระบบทวิภาคีและไตรภาคีทาง

อาชีวศึกษา
• ปรัชญาอุตสาหกรรมศึกษา ปรัชญา

เทคนิคศึกษา ปรัชญาเทคโนโลยีอุต
สาหกรรม

บรรยายเนื้อหา
อภิปราย
วิเคราะหกรณีศึกษา
น.ศ. คนควารายงาน

วาที่ ร.ต. ดร. ทองเหมาะ
จํ าปาเงิน

รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

เสาร 16 ก.ค. 2548
14.00 – 18.00 น.
(ช่ัวโมงที่ 13 – 16)

• ปรัชญาและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีศึกษา ภววิทยาของวิชา
เทคโนโลยีศึกษา ญาณวิทยาของวิชา
เทคโนโลยีศึกษา

• หลักสูตรเทคโนโลยีศึกษาของ
ประเทศอังกฤษ อเมริกาและของ
ประเทศไทย

บรรยายเนื้อหา
อภิปราย
วิเคราะหกรณีศึกษา /
เปรียบเทียบ
น.ศ. คนควารายงาน

วาที่ ร.ต. ดร. ทองเหมาะ
จํ าปาเงิน

รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
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อาทิตย 17 ก.ค. 48
08.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.
(ช่ัวโมงที่ 17 – 24)

• จิตวิทยาการเรียนรูเทคโนโลยีศึกษา
และครูอุตสาหกรรมศึกษา

• ปรัชญาโครงการในพระราชดํ าริ
• ปรัชญาวิสาหกิจชุมชน
• การบมเพาะวิสาหกิจขนาดเล็ก /

ขนาดยอม

บรรยายเนื้อหา
อภิปราย
วิเคราะหกรณีศึกษา
น.ศ. คนควารายงาน

วาที่ ร.ต. ดร. ทองเหมาะ
จํ าปาเงิน

รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

เสาร 6 ส.ค. 2548
14.00 – 18.00 น.
(ช่ัวโมงที่ 25 – 30)

• สรุป ปรัชญา แนวคิด การศึกษา
อาชีพ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
นวัตกรรม

• แนวโนมและอนาคต  ปรัชญา
เทคโนโลยี  ของโลก ของประเทศ
และของทองถิ่น

บรรยาย
อภิปราย
นํ าเสนอรายงาน

รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตนภร

รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

อาทิตย 21 ส.ค. 48
08.00 – 10.00 น.
(ช่ัวโมงที่ 31 – 32)

• ทบทวน และสรุปบทเรียน อภิปราย
ซักถาม

รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

อาทิตย 21 ส.ค. 48
10.00 – 12.00 น.
(ช่ัวโมงที่ 33 – 34)

• สอบปลายภาค สอบปลายภาค รศ.บุญชัด เนติศักดิ์

งานระหวางภาคเรียน (Term  paper)

ใหทํ ารายงานหรือเขียนเปนบทความใหม  ความยาวตามความเหมาะสม  บันทึกลงแผน CD  Folder   “
ปรัชญา( ช่ือ-รหัสประจํ าตัว ) “  สงพรอมกับรายงาน   จํ านวนงานทั้งหมด 4 ช้ิน (ไมซํ้ าหัวขอกัน) ดังนี้

งานชิ้นที่ 1  งานกลุม (กลุมละ 3 – 4  คน)        จัดทํ าเอกสารรายงาน เลือกเรื่องจากหัวขอในหลักสูตร หรือ
สัมพันธกับหลักสูตร 1  เรื่อง  (10 %)  (file = Report 1)

งานชิ้นที่ 2  งานกลุม (กลุมละ 3 – 4  คน)    ศึกษาคนควาเพื่อวิเคราะห ปรัชญาแนวคิดอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี และวิธีดํ าเนินการ โครงการในพระราชดํ าริ 1  เรื่อง  ประมาณ  5 - 10  หนา  (20 %)     (file = Report 2)
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งานชิ้นที่ 3 วิเคราะห ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของสถานประกอบการ  หรือสถานศึกษาอาชีพ  หรือหนวย
งานของตัวเอง หรือกรณีศึกษา เปรียบเทียบวิสาหกิจชุมชน    1  เรื่อง  อาจคนจากเอกสาร  จากบทความ  หรือจากอิน
เตอรเนต   หรือจากสถานประกอบการจริง ความยาวประมาณ  5 หนา       (15 %)    (file = Report 3)

งานชิ้นที่  4  จัดทํ าเอกสารรายงานและนํ าเสนอ  ปญหา ที่มา ผลกระทบ แสดงแนวคิด เหตุผลความจํ าเปน
แลววางแผน ใชปรัชญาหรือทฤษฎี กํ าหนดยุทธศาสตร วิธีดํ าเนินการในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนการศึกษาอาชีพ
ธุรกิจอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่สอดคลองกับทองถิ่นในปจจุบันและอนาคต    ประมาณ 6 - 10 หนา         (25 %)
(file = Report 4)

หัวขอในการเขียนรายงาน ประกอบดวย
1. ความนํ า                    2.     สวนเนื้อหา
3.     บทสรุป                    4.     บรรณานุกรม (การอางอิง)

******  เอกสารรายงานใหสํ าเนาแจกเพื่อนในชั้นทุกคน (หรือสงทาง email ) ******

สื่อท่ีใชในการสอน  (Instruction  Aids)
1. เอกสารตํ ารา / วารสาร
2. แผนใส / ภาพสไลด / เทปวีดิทัศน
3. ศึกษาดูงาน  ณ สถานประกอบการตางๆ

การวัดและการประเมินผล  (Course Evaluation)
สัดสวนคะแนน
1.  สอบปลายภาค 30 %
2.  งานระหวางภาค 70 %

การประเมินผล
คะแนนระหวาง     80 – 100       ไดระดับ       A                  คะแนนระหวาง     75 – 79         ไดระดับ       B+

             คะแนนระหวาง     70 – 74         ไดระดับ       B                  คะแนนระหวาง     65 – 69         ไดระดับ       C+
             คะแนนระหวาง     60 – 64         ไดระดับ       C                  คะแนนระหวาง     55 – 59         ไดระดับ       D+
            คะแนนระหวาง     50 – 54         ไดระดับ       D                  คะแนนระหวาง       0 – 49         ไดระดับ       E

หมายเหตุ  นักศึกษาตองได  70 คะแนนขึ้นไป หรือไมตํ่ ากวาระดับ B  จงึจะถือวาผาน
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เอกสารตํ าราประจํ าวิชา  (Require  Texts)

กฤษมันต วัฒนารงค. (2538). อาชีวศึกษา : ปรัชญา  หลักการ  ทฤษฎี.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2527).  รายงานการวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบของการอาชีวศึกษา  :
เสนอรูปแบบของการอาชีวศึกษา.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

เฉลียว    บุรีภักดี  และคณะ. (2531).  รูปแบบการพัฒนาครูชางอุตสาหกรรมของประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : องคการสงเคราะหทหารผานศึก.

ฉลวย  ธีระเผาพงษ. (2530)  ปรัชญาอาชีวศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษา.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูพระนคร.
ชวงโชติ  พันธุเวช. (2532).  อุตสาหกรรมศิลปเทคโนโลยี.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูสวนสุนันทา.
เปรื่อง  กิจรัตนภร. (2532).  อุตสาหกรรมศึกษา.  กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูพระนคร.
เปรื่อง  กิจรัตนภร. (2536). เทคโนโลยีสูการปฏิบัติ.  (Implementing Technology Education)

กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.
เปรื่อง  กิจรัตนภร. (2535).  ทฤษฎีอุตสาหกรรมศิลป.  กรุงเทพฯ : หนวยศึกษานิเทศก  กรมการฝกหัดครู.
พงศ   หรดาล. (2532).  การอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูพระนคร.
เมธี  ปลันชนานนท. (2533).  การบริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
เมธี  ปลันชนานนท. (2536).  ปรัชญากับการอาชีวศึกษา.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.
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