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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ 
ได้น าเสนอตามล าดับหัวข้อ ดังนี้ 
 1.  ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.  แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
 4.  แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารสถานศึกษา 
  5.  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  
  6.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 7.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2534 โดยนายอุดร ตันติสุนทร  
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนที จันทร ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนอ าเภอ 
แม่สอดและขอใช้ พ้ืนที่สาธารณประโยชน์จากก านัน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ
ประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ นายสุขวิช รังสิพล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2539 โดยมีนายนที จันทร เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา เริ่มแรกได้รับเงินงบประมาณจ านวน 
28,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนสามชั้น 1 หลัง อาคารตึกอ านวยการ 1 หลัง อาคารเรียนปฏิบัติการ  
2 หลัง บ้านพักผู้อ านวยการ 1 หลัง อาคารที่พักครู 12 หลัง และบ้านพักนักการภารโรง 6 หลัง เริ่มรับ
นักเรียนนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา ในช่วงแรกวิทยาลัยการอาชีพ
แม่สอด เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ต่อมาในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  
  ต่อมาในวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ได้รับการยกระดับเป็น    
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของสถานศึกษาและรองรับพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2559 
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้แก่ สาขาวิชายานยนต์ 
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สาขาวิชาเครื่องมือกล สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่าง
ก่อสร้าง สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขาวิชาการโรงแรมและ 
การท่องเที่ยว และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า และสาขาวิชาการบัญชี ส าหรับหลักสูตรที่จัดการเรียน 
การสอนนอกจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น และสถานศึกษายังจัดการศึกษาในหลักสูตรแกนมัธยม  
โดยสถานศึกษาได้ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ บริษัท ที .เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จ ากัด มูลนิธิ
ช่วยเหลือเด็กชายแดนของจังหวัดตาก เรือนจ าอ าเภอแม่สอดและ ADRA Thailand 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการดังต่อไปนี้ 
  1. นายนที    จันทร  พ.ศ.2537 – พ.ศ.2552 
  2. นายสนาม สุขค า  พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554 
  3. นายจงกล พิพิธภักด ี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2560 
  4. นายเดโชวัต ทักคุ้ม  พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน 

  1.1 ที่ตั้ง 
   วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 619 หมู่ 10 ถนนสาย แม่สอด-แม่ปะใต้ ต าบล 
แม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ที่ตั้งของวิทยาลัย 
การอาชีพแม่สอด ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กีฬาแห่งใหม่ของอ าเภอแม่สอด และโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 
ของเทศบาลนครแม่สอด มีพ้ืนที่โดยประมาณ 40 ไร่ ห่างจากศูนย์กลางอ าเภอแม่สอด 4 กิโลเมตร และ 
ห่างจากตัวจังหวัดตาก 86 กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ  
ทิศตะวันออกติดถนนสายแม่สอด-แม่ปะใต้ ทิศใต้ติดกับหมู่บ้านสันทราย และทิศตะวันตกติดกับ 
ที่สาธารณประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
 
  1.2 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 

    รายการสิ่งก่อสร้าง      จ านวน 
   1. อาคารตึกอ านวยการและหอประชุม จ านวน 1  หลัง 
   2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น จ านวน  1  หลัง 
   3. อาคารปฏิบัติการ จ านวน  2  หลัง 
   4. โรงอาหารเอนกประสงค์ จ านวน  1  หลัง 
   5. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้า จ านวน  1  หลัง 
   6. อาคารปฏิบัติการบริการยานยนต์ จ านวน  2  หลัง 
   7. อาคารปฏิบัติการค้าปลีก จ านวน  1  หลัง 
   8. อาคารศูนย์แสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จ านวน  1  หลัง 
   9. บ้านพักผู้อ านวยการ จ านวน  1  หลัง 
   10. บ้านพักคร ู จ านวน  12  หลัง 
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   11. บ้านพักนักการภารโรง จ านวน  6  หลัง 
   12. สนามบาสเกตบอล จ านวน  1  สนาม 
   13. โรงจอดรถยนต์ จ านวน  3  หลัง 
   14. สนามกีฬา พร้อมหลังคา จ านวน  2  สนาม 
   15. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน  2  หลัง 
   16. สนามกีฬาฟุตซอลมาตรฐาน จ านวน  2  สนาม 
   17. หอพักนักศึกษา จ านวน  8  ห้อง 
   18. อาคารหอพักอาชีวะสร้างช่างฝีมือ 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง 
   19. อาคารปฏิบัติการช่างก่อสร้าง 1 ชั้น จ านวน 1 หลัง 

  1.3  สภาพชุมชนเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
 วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเป็นสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดตาก สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก ซึ่งมีชายแดน  
ที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา มีระยะทางยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 580 กิโลเมตร และมีแม่น้ าเมยเป็น 
เส้นกั้นอาณาเขต มีจุดผ่านแดนที่ส าคัญคือ สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ที่ต าบลท่าสายลวด อ าเภอ 
แม่สอด ซึ่ งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดผ่านเข้าออกของสินค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าปีละ  
หลายพันล้านบาท  

 สภาพของชุมชนอ าเภอแม่สอด และประชากรของ 5 อ าเภอชายแดนฝั่งตะวันตกนี้  
ซึ่งประกอบด้วย อ าเภออุ้มผาง อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง  
กว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอ าเภอพบพระ เป็นแหล่งผลิตพืชอาหารที่ส าคัญ 
เช่น กะหล่ า มันฝรั่ง ส้ม ข้าวโพด และไม้ตัดดอก เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท แม่สอดพลังงาน
สะอาด จ ากัด ได้เข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงาน มูลค่า 2,065 ล้านบาท เพื่อผลิตเอธานอลพลังงานทดแทน
เชื้อเพลิงจากอ้อย ท าให้อ าเภอแม่สอดและอ าเภอใกล้เคียงมีแหล่งเพาะปลูกพืชอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนมาก
ขึ้นอีกชนิดหนึ่งนั่นคือ อ้อย 

 ชุมชนของอ าเภอแม่สอด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 260 แห่ง มีนักลงทุนเข้ามาตั้งโรงงานต่าง ๆ มากขึ้นเนื่องจากมี
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก อ าเภอแม่สอด จึงเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ของภาคเหนือตอนล่าง เป็นศูนย์กลางผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และท่าขนส่งสินค้าออกไปยังประเทศเมียน
มา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ี 1/2558 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ก าหนดให้ท้องที่ต าบลท่าสายลวด ต าบลพระ
ธาตุผาแดง ต าบลแม่กาษา ต าบลแม่กุ ต าบลแม่ตาว ต าบลแม่ปะ ต าบลแม่สอด และต าบลมหาวัน อ าเภอ
แม่สอด ต าบลช่องแคบ ต าบลพบพระ และต าบลวาเล่ย์ อ าเภอพบพระ ต าบลขะเนจื้อ ต าบลแม่จะเรา และ
ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก” ดังนั้น วิทยาลัย 
การอาชีพแม่สอดจึงอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  
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 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ส่วนมากมาจาก 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภออุ้มผาง อ าเภอพบพระ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง ซึ่งอยู่ใน
แนวชายแดนไทย–เมียนมา สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารบนเขตพ้ืนที่สูง 

 
 2.  การจัดการศึกษา  
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด มีพันธกิจในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการบริการวิชาชีพ
ให้กับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นโดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
  ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประเภทวิชาและสาขางานที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเปิดสอนมี
ดังนี้ 1) สาขาวิชายานยนต์ 2) สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง 3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 4) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม 6) สาขาวิชาการโรงแรม 7) สาขาวิชาการบัญชี 8) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 9) สาขาวิชาการตลาด 10) สาขาวิชาโลจิสติกส์ 11) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
 
 3. วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นสถาบันแห่งความรู้ทางวิชาชีพเป็นผู้น าในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในท้องถิ่น และ
ให้บริการวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และชุมชนใน
ท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อ าเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก  
 
 4. พันธกิจวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  1. การเพิ่มจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานและการประกอบอาชีพ
อิสระ 
  2. จัดหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน และสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
  3. พัฒนาการจัดระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานสากล 
  5. ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยให้
ได้รับคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  6. การสนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย  
พลโลก และนักเรียนนักศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีจิตส านึกและเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกที่ด ี
  7. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  8. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
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 5. เป้าประสงค์วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 
  1. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
  3. ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 
  4. การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคมชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมได้
มาตรฐานสากล 
  5. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
  6. นักเรียนนักศึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตส านึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลกที่ด ี
  7. สนับสนุนส่งเสริมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก 
  8. การบริหารจัดการและการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  9. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 1. ความหมายของการอาชีวศึกษา 
    มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความหมายของการอาชีวศึกษาและความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับ 

การอาชีวศึกษาไว้ ดังนี้ 
  ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ (2542, น. 3) ได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษาว่า หมายถึง  

การจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพส าหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุ่มอาชีพ โดยจัดเป็น
ขบวนการศึกษาที่มุ่งพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในด้านทักษะ หรือความช านาญ  
ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านเจตคติ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพที่ตนเลือกเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  บรรเลง ศรนิลและคณะ (2548, น. 6) ได้ให้ความหมายของการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา
และการฝึกอบรมว่า เป็นการศึกษาที่เป็นองค์ประกอบส่วนส าคัญของสายสามัญ เป็นเรื่องการเตรียมคน 
เข้าสู่อาชีพและโลกของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนส าคัญของการศึกษาตลอดชีวิตและเป็น 
การเตรียมบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยค านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและเป็นวิธีการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2551, น. 2) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พุทธศักราช 2551 มาตรา 4 ให้ความหมาย การอาชีวศึกษาว่า เป็นกระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
  ศูนย์อาชีวศึกษาและฝึกอบรมอาชีพนานาชาติแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO–UNEVOC 
International Centre, 2013) ให้ความหมาย อาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาว่า คือการศึกษาที่ มี
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ความหมายครอบคลุมถึงกระบวนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นทักษะการปฏิบัติงาน 
เจตคติ ความรู้ และความเข้าใจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีอาชีพในหลายสาขาที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจและ 
การด ารงชีวิตในสังคม 
  โกล (Goel, 2009, p. 3) ได้ให้ความเห็นว่า เทคนิคศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีความหมาย
เหมือนกัน ซึ่งเป็นการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานเหมือนกัน ซึ่งเทคนิคศึกษาจะเป็น
หลักสูตรส าหรับผู้จบมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย เพ่ือศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานควบคู่กัน เพ่ือเตรียม
เป็นช่างเทคนิคให้มีความสามารถควบคุมงานได้ ส่วนการฝึกอบรมวิชาชีพจะเป็นการศึกษาระดับต่ ากว่า
เทคนิคศึกษา เป็นการฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชนให้เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับฝีมือหรือกึ่งฝีมือ  
เพ่ือเป็นผู้ท างานในธุรกิจการค้าต่าง ๆ และจะไม่เพ่ิมระดับการศึกษาของพวกเขา แต่ จะเน้นสร้าง 
ความช านาญจากการปฏิบัติงาน  
  จากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้นสรุปว่า การอาชีวศึกษา หมายถึงการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมก าลังคนเข้าสู่อาชีพและโลกการท างาน 
โดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน และเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
ตามท่ีเลือกเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระดับของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลย ี
 
 2. ความหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  มีหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความหมายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไว้ ดังนี้ 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2551, น. 3) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ.2551 มาตรา 8 วรรค 3 สรุปว่า การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจาก
ข้อตกลง ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐใน เรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557, น. 3) ให้ความหมายการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีว่า เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ในเรื่องการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล 
 
  เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2558, น. 20) ได้ให้ความหมายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ว่าหมายถึง การจัดการอาชีวศึกษารูปแบบหนึ่งที่จะต้องเริ่มต้นอาศัยความร่วมมือของสถานประกอบการ
กับสถานศึกษาร่วมกันด าเนินการ โดยจัดท าข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการบริหาร ด้านการประเมินผลและวัดผล และการยินยอมของผู้ปกครองของผู้เข้าเรียนระบบนี้ 
ข้อตกลงที่ส าคัญคือการแบ่งงานกันจัดการเรียนการสอน โดยภาคทฤษฎีและความรู้พ้ืนฐานของอาชีพ  
ควรจะเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ส่วนการฝึกปฏิบัติจริงในงานนั้น สถานประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ 
  เฮกเกิล และชวาร์ตซ์ (Hoeckel and Schwartz, 2010, p. 5) กล่าวว่า การจัดอาชีวศึกษา
แบบทวิภาคี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยอรมันนี โดยเฉพาะที่มีการบูรณาการระหว่างการท างานและ 
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การเรียนรู้ เพ่ือเตรียมผู้ฝึกหัดอาชีพทั้งหลายให้ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงสู่การจ้างเต็มเวลา
หรือพนักงานจริงหลังส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นระบบการจ้างงานและการสร้างความเป็นเจ้าของงานร่วมกับ 
ผู้เป็นนายจ้างและหุ้นส่วนทางสังคมขององค์กรอ่ืน ๆ บนความมั่นใจในเป้าหมายทางการศึกษาและ 
ทางเศรษฐกิจที่สลับซับซ้อนอย่างสมดุลย์ ตามความต้องการก าลังคนของหน่วยงานและสถานประกอบการ 
  กระทรวงเศรษฐกิจ ครอบครัวและเยาวชนของประเทศออสเตรเลีย (Federal Ministry 
of Economy, Family and Youth, 2012, pp. 4–5) สรุปไว้ว่า การสร้างคุณสมบัติในการท างาน
อาชีพ สามารถท าได้เมื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นการฝึกอาชีพในสถานประกอบการส่วน
หนึ่ง และเรียนส่วนหนึ่งในสถานศึกษา โดยใช้สถานประกอบการเป็นฐาน จะเน้นการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการเป็นหลัก ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งเป็นงานจริงที่บริษัท และในขณะเดียวกันใช้เวลาบางส่วน
มีการเรียนในสถานศึกษาด้วย ประมาณร้อยละ 20 และจะผ่านทดสอบมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับ
ในคุณภาพของผู้จบการฝึกอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้น 
  คาร์รอล (Carroll, July 18, 2013) กล่าวว่า ระบบการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ
เยอรมันนี เป็นการจัดคู่กันของการเรียนรู้คู่กับการฝึกท างานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนาคน
หนุ่มสาวในสถานประกอบการ ท าให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและประสบการณ์การ
ท างานอาชีพอย่างรู้ลึก เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่น บางคนต้องการเป็นช่างไม้ หรือเสมียนใน
โรงแรม ก็สามารถเข้าศึกษาในระบบทวิภาคี ซึ่งระบบนี้ เป็นการรวมเวลาเพ่ือการเรียนในห้องเรียนและ
เวลาฝึกงานที่สถานประกอบการ ซึ่งเป็นจุดแข็งของระบบการศึกษาของเยอรมันนี 
  สรุปได้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง ระบบการจัดการเรียนรู้คู่กับการ
ฝึกท างานอาชีพจริง ที่เกิดจากความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในเรื่อง 
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดการฝึกอาชีพ การวัดและการประเมินผล  
 
 3. จุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  มีผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไว้ดังนี้ 
  บรรเลง ศรนิลและคณะ (2548, น. 7) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมหรือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีว่า เป็นการพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ 
โดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาด้านต่าง ๆ เป็นการศึกษาต่อเนื่องและ
การท างาน ใช้การเรียนแบบสมรรถนะเป็นฐาน โดยมีทักษะหลักและทักษะที่จ าเป็นเพ่ือการด าเนินชีวิต 
โดยครูและบุคลากรที่รับผิดชอบต้องมีคุณวุฒิ คุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้สถานภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ท างานในสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอ่ืน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2558) ได้เน้นนโยบายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ ประกอบด้วย
การปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้ เห็นความส าคัญและเข้าสู่การเรียน 
สายอาชีวศึกษาให้มากขึ้นและการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการ
และสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบ
อาชีพได้ทันที  
  ประเวศ วะสี (ม.ป.ป., น. 33–34) กล่าวว่า สถานประกอบการทุกแห่งควรจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ดีที่ท าให้ผู้เรียนท างานเป็นมีความอดทนมีความรับผิดชอบและมีรายได้ไปในตัว สถานประกอบการก็ลด
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รายจ่ายลงโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเต็มส าหรับผู้ฝึกงานท านองเดียวกับระบบแพทย์ฝึกหัดแพทย์ประจ าบ้าน
ของโรงพยาบาล เศรษฐกิจกับการศึกษาก็จะเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูลกันการศึกษาทั้ง  2 ประเภทคือ
การศึกษาของชุมชนและอาชีวศึกษาเกี่ยวกับศีลธรรมพ้ืนฐานอย่างแรงศีลธรรมพ้ืนฐานทางสังคมคือการ
เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอันเป็นพื้นฐานของสิ่งดีงามท้ังปวง 
  ครอส และวอลล์ (Krause and Woll, 2007, p. 1) กล่าวว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างสมรรถนะในอาชีพให้กับผู้เรียนของเยอรมันนี และไม่ใช่จัดตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานเท่านั้น แต่จัดตามความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการทักษะ ความรู้และความสามารถใน
การท างาน ที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ ดังนั้น การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จึงต้องออกแบบให้เหมาะสมและเป็นหลักสูตรเฉพาะด้วย  
  ศูนย์การศึกษานานาชาติ (Education international, 2009, p. 5) สรุปว่า อาชีวศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา ซึ่งการศึกษาทั่วไปเปรียบเสมือนผู้สร้างให้เกิดทักษะการวิเคราะห์ ความรู้และ
การคิดแบบมีวิจารณญาณ ในขณะที่อาชีวศึกษามุ่งพัฒนาช่างฝีมือให้มีการฝึกประสบการณ์ที่น าทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการฝึกฝนการแก้ปัญหาแบบลงมือท าจริง และฝึกให้ผู้เรียนคิดแบบมีวิจารณญาณและ
ทักษะการวิเคราะห์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานอาชีพ เช่น ช่างประปา และช่างไฟ ที่ต้องตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอยู่เป็นประจ า เช่นเดียวกันกับศัลยแพทย์ที่ดีต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการผ่าตัดคนไข้อย่างเชี่ยวชาญ 
  ออยเลอร์ (Euler, 2013, pp. 19–20) สรุปจุดมุ่งหมายการฝึกอบรมอาชีพของเยอรมันนีว่า 
เป็นความหมายของการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคมและบุคลากร ได้แก่ 1) การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ เป็นบทบาทของอาชีวศึกษาที่มีบทบาทสูงต่อการเติบโตในทางเศรษฐกิจ ระบบธุรกิจ ที่มาจาก
ผลิตภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งระบบธุรกิจจะเน้นพัฒนาก าลังคนให้เพียงพอทั้งจ านวน และทักษะการท างาน 
รวมทั้งเพ่ิมระดับความสามารถในการท างาน นั่นคือบริษัทต่าง ๆ จะต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติที่
เพียงพอในแต่ละระดับ ให้มั่นใจในการจ้างคนเข้าท างาน ด ารงชีวิตได้ พร้อมให้เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
การจัดการอาชีวศึกษา 2) การขยายการบูรณาการทางสังคม เพ่ือการสนับสนุนการบูรณาการทางสังคมของ
การพัฒนาคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ทั้งสถานที่ท างาน และสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งระบบอาชีวศึกษาควรออกแบบ 
เพ่ือป้องกันการหลุดระบบการศึกษา และบูรณาการให้เรียบง่ายในการฝึกอาชีพและการจ้างงาน และ  
3) การเพ่ิมการพัฒนารายบุคคลเป็นบทบาทของอาชีวศึกษาในการพัฒนาทักษะรายบุคคลตามที่ต้องการ 
และได้พบกับงานที่สามารถประกอบอาชีพจริง ซึ่งระบบอาชีวศึกษาควรจัดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้
โอกาสฝึกอาชีพตามที่ชอบ เพ่ือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาทักษะการท างาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ พร้อม
สร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ 
  สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้  
มีทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหางานอาชีพอย่างเต็มศักยภาพ ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ และความต้องการของนักเรียนนักศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับสถานที่ท างานและสังคมส่วนใหญ่ โดยมีครูและบุคลากรที่มีคุณวุฒิ คุณภาพและคุณสมบัติที่
เหมาะสมได้บริหารจัดการในการเรียนรู้คู่กับการฝึกท างานอาชีพจริง ทั้งในสถานศึกษาและในสถาน
ประกอบการ ใช้การเรียนแบบสมรรถนะเป็นฐาน ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะงานอาชีพ และทักษะที่
จ าเป็นเพ่ือการด าเนินชีวิตตามศักยภาพของแต่ละคน และเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพ
ได้ทันที  
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 4.  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายรัฐบาล 
  จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสายวิชาชีพ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเกิดจาก 
การท างานที่ต่างคนต่างท างานในระบบการศึกษาไทย ซึ่งไม่ได้มีการวางแผนร่วมกัน เรื่องนี้ไม่เพียงเป็น
ปัญหาในปัจจุบันเท่านั้น และยังเป็นปัญหาในอนาคตด้วย เพราะไม่สามารถมองเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนใน
การพัฒนาประเทศว่าต้องการ “คน” ที่จบออกจากสถาบันการศึกษาไปท างานในแต่ละสายงาน ในจ านวน
เท่าไหร่ ที่ไหนและช่วงเวลาไหน ซึ่งจากสภาพที่เกิดขึ้นส่งสัญญาณให้เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการ
ผ่าตัด เพ่ือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของอาชีวศึกษาครั้งใหญ่เพ่ือก้าวไปสู่การเป็น “อาชีวะสร้างชาติ” 
และ “Asian hub” ตามนโยบายการปฏิ รูปการศึกษาของรัฐบาล  ซึ่ งส านั กงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา และน ามาใช้ในการขับเคลื่อนก าลังคน
ของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต เพ่ือผลิตช่างฝีมือป้อนให้กับตลาดแรงงานภายใน 5 ปี 
จะต้องท าให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข จบการศึกษาไปแล้วประกอบอาชีพได้ มีทักษะที่
สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ พร้อมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาจะน าไปสู่ “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมก าหนด” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาใช้เป็นโมเดลส าหรับปฏิรูป
อาชีวศึกษาของประเทศไทย เพ่ือให้คนที่จบอาชีวศึกษาในวันนี้และวันข้างหน้า จะต้องมีคุณภาพที่สามารถ
ท างานได้ รวมถึงมีปริมาณคนที่จบในแต่ละสายงานนั้นตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงงาน ด้วย
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual System) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (27 สิงหาคม 2558) ได้เน้น
นโยบายเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ ดังนี้ 
  1)  ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความส าคัญและเข้าสู่
การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากข้ึน 
  2)  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
  3)  ร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและ 
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้
ทันที  
  4)  แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนนักศึกษา โดยให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงาน
ในสถานประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างนิสัยรักการประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความ
มั่นใจตนเอง และมองอนาคตข้างหน้า 
  5)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการ
ศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตรเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ 
เป็นต้น  
  6)  จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น  
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  7)  จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลและจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือ
กับกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ 
เดนมาร์ก เยอรมันนี เป็นต้น 
  กระทรวงศึกษาธิการ (พุธที่ 29 ธันวาคม 2558) ได้มอบนโยบายด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษากับภาคเอกชน
ในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นว่าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นระบบหนึ่งที่ช่วยให้การจัด
การศึกษาตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับภาคเอกชนเป็นอย่างมาก  
ในขณะเดียวกันนักเรียนและผู้ปกครองก็มีความสุขไปด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนถึง
ข้อขัดข้องของระบบลดหย่อนภาษีที่ ต้องหารือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป  
ในขณะเดียวกันได้แจ้งขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลความต้องการก าลังคนของภาคเอกชนมาโดยเร็วที่สุดเพ่ือจะ
ได้น ามาวางแผนและจัดท าหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาต่อไป ดังนั้น เมื่อผลการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี 
มีผลตอบรับที่ดีต่อทั้งสองฝ่าย จึงเห็นควรให้มีการขยายผลให้มากขึ้น โดยขอให้ผู้บริหารอาชีวศึกษาเดินหน้า
เรื่องนี้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้อาจน าผลของความร่วมมือทวิภาคีเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
ตามบริบทของวิทยาลัยแต่ละแห่งด้วย และในการประชุมคณะรัฐมนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) 
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกคนได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนจบ 
พร้อมก าหนดเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา 
  สรุปว่า นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบ  
ทวิภาคี ได้รับการตอบรับที่ดีต่อทั้งสถานประกอบการและนักเรียนนักศึกษา จึงเห็นควรให้มีการขยายผล
ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้
ทันที ตามหลักการ ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 
   1)  ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน  
   2)  ร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และทวิศึกษา  
  3)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
   4)  พัฒนาหลักสูตรเพ่ือรองรับความต้องการสู่มาตรฐานสากล  
 
 5. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2555) โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ระยะ 
15 ปี (พ.ศ. 2555–2569) โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
ทั้งในด้าน 1) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 2) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษา  
ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูน ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
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สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
การฝึกงาน ฝึกอาชีพ 4) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในส่วนของ
การตั้งรับ และเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับสากล ได้ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ประกอบด้วย 4 นโยบาย ดังนี้ 
  นโยบายที่ 1 มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้บริบทความร่วมมือกับ
สถานประกอบการให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพ
ก าลังคนอาชีวศึกษาท่ีอยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี 
สมรรถนะ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้ งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และ
ระดับสากล 2) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 3) ส่งเสริม สนับสนุน และ
เร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่
เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และ 4) ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มี
ต่อการเรียนสายอาชีพ ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับ
กลุ่มผู้อยู่นอกระบบ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษาให้
สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ 2) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ และ 3) ส่งเสริม 
สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม หรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) พัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ และ 2) พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาต่ออาชีวศึกษา 2) จัดหาแหล่งเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้ผู้ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในทุกระดับ 3) สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ
อิสระหลังจบการศึกษา สร้างความมั่นคงในชีวิต และ 4) มาตรการทางด้านภาษีอากรเพ่ือการจูงใจให้ 
สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
  นโยบายที่ 2 พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านอาชีวศึกษา โดยมีเป้าหมาย 1) มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
พอเพียงต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ และการฝึกอบรมวิชาชีพ และ 2) พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอประกอบด้วย 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
และ 2) การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) ส่งเสริมการศึกษาต่อการฝึกอบรมและ
การปฏิบัติงาน และ 2) พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) สร้างโอกาสและความ
ร่วมมือกับภาครัฐ และ 2) สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน 
  นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่  โดยมีเป้าหมายให้ 
สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายใน
และต่างประเทศ ประกอบด้วย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการ
เรียนการสอนในทุกระดับ และเพ่ิมศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพของชุมชน 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้ 2) พัฒนาระบบการจัดการบริหาร   
3) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนทุกระดับ 4) เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  และ  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ มี 1 กลยุทธ์ได้แก่การเจรจา
แสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการเน้นให้ครูทุกคนสร้างความร่วมมือกับ  
สถานประกอบการอย่างน้อย 1 แห่งต่อ 1 ปี 
  นโยบายที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือนวัตกรรม องค์ความรู้ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ 3) สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  
ในการลงทุนทางการศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2560) ได้ ให้นโยบายแก่สถานศึกษา 
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับ
สถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ ด้วยการสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม   
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  สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา โดยมุ่งการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในระบบทวิภาคี การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้
มีสมรรถนะตามความต้องการของสถานประกอบการ การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้วยมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการได้รับการยกย่อง   

 
 6. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   6.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 5–13) ได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยควรมุ่งปลูกฝังจิตส านึก  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
รู้จักรักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักการจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดโครงสร้างการบริหาร
และกระบวนการจัดการศึกษาควรยึดการมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
มีการกระจายอ านาจไปสู่สถาบัน สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และการพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษาอย่างต่อเนื่อง  
มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งโดยขั้นตอนสุดท้ายการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 
ควรให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ  
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา รวมถึงให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลาย
ในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้น าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
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  6.2  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
     ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2551) ได้มีพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาไว้ ดังนี้ 
     1)  การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลักโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาการวัด
และการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน  
      2)  การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  
      3)  การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง  
การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้ เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้  ทั้งนี้
ต้องมุ่งเน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการ 

   6.3  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
     ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
ซึ่งหลายแห่งได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , 2545)  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2557 เป็นพระราชบัญญัติที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ฝีมือแรงงานให้มากขึ้น โดยการใช้มาตรการจูงใจด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิและ
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ตามหมวดที่ 4 สิทธิและประโยชน์ของผู้ด าเนินการฝึกอาชีพ โดยสรุปได้ดังนี้  
      1)  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จ านวนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มี 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
      2)  ได้รับความช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในด้านการฝึกอบรมบุคลากร 
อบรมการพัฒนาหลักสูตร อบรมการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึก อบรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
อบรมหัวหน้างาน  
     3)  ได้รับค าปรึกษาแนะน าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน  
      4)  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน  
      5)  ได้รับการหักค่าไฟฟ้าและค่าประปาเป็นจ านวนสองเท่าของจ านวนเงินที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทั้งนี้ให้ยื่นค าขอรับสิทธิและประโยชน์ต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
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และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด หากกรณีที่มีการน าคนต่างด้าวมาเป็นช่างฝีมือหรือเป็นครู
ฝึก รวมทั้งคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ สามารถเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ตามจ านวน เงื่อนไขและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และรวมถึงให้ผู้ด าเนินการฝึก
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนอีกด้วย 

  6.4  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 437) พ.ศ. 2548 
      ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ  
ซึ่งหลายแห่งได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) ซึ่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่  437) พ.ศ. 2548 มาตรา 4 และมาตรา 5 สรุปว่า ให้สถาน
ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ของผู้ด าเนินการฝึกอาชีพ  
โดยสรุปได้ ดังนี้ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้  
       1) ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง
ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือ 
สถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา  
       2)  ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนดพร้อมให้ยกเว้นภาษีให้แก่ผู้ด าเนินการฝึกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้  
        (1) ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละห้าสิบของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกเตรียมเข้าท างานเพ่ือประโยชน์ของกิจการของผู้ด าเนินการฝึกตั้งแต่วันที่  29 มกราคม  
พ.ศ. 2546 ถึงวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับและ  
       (2) ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกเตรียมเข้าท างานเพ่ือประโยชน์ของกิจการของผู้ด าเนินการฝึกตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้
บังคับ 

   6.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
       ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ได้มีแนวทางจัดการตามของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตลอด 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2559) ซึ่งในระยะแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่
ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 และยึด
หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี  2579  
ที่ เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีมาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน  5 ปี  
ส่วนแนวทางการพัฒนาได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
37 วาระและไทยแลนด์  4.0 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทั้ งจากภาครัฐเอกชนประชาชนและ 
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ภาคการศึกษาในทุกพ้ืนที่ของประเทศเป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังประเด็นหลักที่ส าคัญในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้ 
      1)  การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมท าให้
เกิดสิ่งใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
ใหม่ ๆ โดยการก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับสาขา
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
      2)  การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยีการพัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีรวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศได้แก่
เกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัยและ
สถาบันการศึกษารวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยและสนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน/ชุมชน
รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศทั้งระบบ 
      3)  การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุก
ช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศโดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพการหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมเป็นคนดีมีสุขภาวะ
ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยและมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมการพัฒนาทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 ของคนในแต่ละ
ช่วงวัยตามความเหมาะสมการเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ
เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศการสร้างเสริมให้คน
มีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ 
      4)  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ า  ให้ ความส าคัญ กับ 
การจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่
ห่างไกลการจัดสรรที่ดินท ากินสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพรายได้และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
ผู้ด้อยโอกาสสตรีและผู้สูงอายุรวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
และพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนาโดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชนและผลักดันกลไก
การกระจายที่ดินทากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชนโดยมุ่งบรรลุเป้าหมายส าคัญในการ
ยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
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      5)  การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของ
ห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐานทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ
ของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมทั้งสร้ าง
สังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
      6)  การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณี ในด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่  เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากิน
ของเกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 
      7)  การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอด
ไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ ใช้ เทคโนโลยีที่ เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้นควบคู่กับการ
วางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสาหรับอนาคต  ทั้งในด้านการเตรียม
ศักยภาพคนและโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะ 
คลัสเตอร์ 
      8)  การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่และ
วิสาหกิจเพ่ือสังคมรวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 
      9)  การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศและศักยภาพของพ้ืนที่รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบ
วงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
      10)  การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขยาย
ฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นและต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้นโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ
น าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง 
โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยาแม่โขง กรอบความ
ร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล 
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจกรอบความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาชายแดน
ไทย–มาเลเซียและภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
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      11)  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อยขนาดเล็กและขนาดกลางวิสาหกิจชุมชนและ
วิสาหกิจเพื่อสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น  เป็นการ
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมโดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริม
สังคมผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
      12)  การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  เร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
โปร่งใสเป็นธรรมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งเตรียมความพร้อมในการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
      13)  การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงที่ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็น
ต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
      14)  การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้าง
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากรมีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 
      15)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และในอาเซียนอย่างเป็นระบบโดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้ งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากนี้พัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขา 
โลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ 
    16)  การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เร่งด าเนินการในประเด็นท้าทายได้แก่
การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้
ส าหรับประชาชนในแต่ละภาคการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพการพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและการบริหาร
จัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไก
การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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    17)  การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนใน
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่
มาตรการทางภาษีควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในเวทีโลก
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
      18)  การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับฐานการผลิตใน
ต่างประเทศ 
      19)  การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถ
แข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมรวมทั้งการ
ก ากับดูแลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของ
เงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปและมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้นในขณะเดียวกันสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีทางการเงินมาใช้อย่างเข้มข้นพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการ
ลงทุนโครงการขนาดใหญ่ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม 
      20)  การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วยการขยายฐานภาษีการ
ปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณการจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการทั้งเชิง
ประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนที่การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการสังคมรวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคมได้แก่การ
ปรับปรุงระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุและการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพเพ่ือลดภาระการพึ่งพา
รายได้จากรัฐบาล 
   จากข้อมูลกฎหมายข้างต้น สรุปว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามกฎหมายและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพ ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1)  เน้นการจัดการเรียนในระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ  
   2)  สร้างแรงจูงใจต่อนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในทุกช่วงวัย 
  3)  ไดร้ับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และชุมชน  
   4)  สถานประกอบการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เหมาะสม 
  5)  พัฒนานวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ  
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 7. แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   แนวทางจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ  นโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 
    พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา (2551, น. 98) สรุปไว้ว่า การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ
ความร่วมมือกับสถานประกอบการในแต่ละสาขาวิชาชีพยังไม่กว้างขวางและครอบคลุม เนื่องจากนักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองยังไม่เข้าใจวิธีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจส าหรับ
สถานประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงยังขาดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัตินักเรียน 
นักศึกษาในสถานประกอบการ โดยผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
มากกว่าการเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากสมมติฐานด้านความสอดคล้องของหลักสูตรกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานแล้ว ตัวแปรด้านอายุของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยังเป็น
อุปสรรคในการเข้าท างานตามกฎหมายแรงงานที่บังคับใช้อยู่ด้วย ขณะเดียวกันผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีอัตราส่วนสูงในการเข้าตลาดแรงงาน ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา 
จึงควรเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสถานที่ท างานจริง ๆ ให้มากขึ้นเพ่ือสร้างทักษะ ประสบการณ์ และ
ทัศนคติที่ดีต่อการท างานตามสาขาวิชาชีพที่ตนศึกษาอยู่ด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ตลาดแรงงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาไม่สามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนและเครื่องมือ
อุปกรณ์ได้ทัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน และที่
ส าคัญคือการขยายการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กว้างขวางและมีคุณภาพ 
  เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2558, น. 48–54) สรุปว่า ในเบื้องต้นส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้น าร่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน 5 โมเดล ดังนี้ 

    โมเดล A จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เต็มรูปแบบ (ร้อยเปอร์เซ็นต์) ในพ้ืนที่  คือ  
มีสถานประกอบการในพ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา ผู้เรียนทุกคนทุกสาขาวิชาได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

    โมเดล B จัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เต็มรูปแบบ นอกพ้ืนที่  คือ  ไม่มีสถาน
ประกอบการในพื้นที่ตั้งสถานศึกษา ผู้เรียนทุกคนทุกสาขาวิชา ได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดย
จะต้องมีการจัดที่พักใกล้กับสถานประกอบการที่ไปฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนและมีครูควบคุมดูแล 

    โมเดล C การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีบางสาขาวิชา 
    โมเดล D การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ 
    โมเดล E การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีในต่างประเทศ 

  การด าเนินการทุกโมเดลจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
     1)  สถานศึกษามีสถานประกอบการรองรับการฝึกอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคี 

     2)  สถานศึกษาจัดท าข้อตกลงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
แต่ละแห่ง 

     3)  สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะและแผนการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

     4)  สถานศึกษาให้มีหัวหน้างานทวิภาคีรับผิดชอบดูแลการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
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     5)  สถานศึกษาจัดให้มีครูนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
    6)  สถานประกอบการจัดครูฝึกที่ท าการสอน ควบคุม ให้ค าแนะน าแก่นักเรียน นักศึกษา 
      7)  สถานศึกษาได้ประชุมร่วมกับสถานประกอบการ หรือจัดให้มีการพัฒนา/ฝึกอบรม

ครูฝึกในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอน การถ่ายทอดองค์
ความรู้ในลักษณะของการสอนงาน การสอนระเบียบวินัยการท างาน การตรวจบันทึกการปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการฝึกอาชีพ 

      8)  สถานศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
     9)  สถานศึกษาจัดท าสัญญาการฝึกอาชีพ (มีข้อก าหนดให้สถานประกอบการจัด

สวัสดิการและค่าตอบแทนให้ผู้เรียนที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อย
เท่ากับค่าแรงข้ันต่ าของจังหวัด) 

      10)  กรณีสถานศึกษาจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการนอกเขตจังหวัด  
มีผู้รับผิดชอบเตรียมจัดหาที่พักให้แก่ผู้เรียนที่จะไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีการจัดครู  
ผู้ควบคุมดูแล 

     11)  จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีให้รับทราบข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     12)  สถานศึกษาแจ้งให้สถานประกอบการทราบก าหนดการประเมินผลระหว่าง
หลักสูตรและสิ้นสุดหลักสูตร 

    13) สถานศึกษาแจ้งให้สถานประกอบการทราบว่าจะต้องออกใบรับรองการฝึก
อาชีพให้แก่ผู้เรียนผ่านมาตรฐานการฝึกอาชีพด้วย 

    การรับนักเรียน การรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถท าได้โดยคัดเลือก
สถานประกอบการเพ่ือเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และร่วมกับสถานประกอบการในการ
ก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียน โดยประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือด าเนินการรับสมัคร สอบ
คัดเลือกนักเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วก็ให้
นักเรียนขึ้นทะเบียนนักเรียนที่ท าสัญญาการฝึกอาชีพไว้กับสถานประกอบการเรียบร้อยแล้วเป็นนักเรียน
ของสถานประกอบการ 
   การจัดแผนการเรียน สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมจัดท าหลักสูตรและ
แผนการเรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
จัดท าแผนการเรียนในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการร่วมกับอาจารย์นิเทศแต่ละสาขาวิชา  
รวมทั้งงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท าการสอนจัดท าแผนการเรียนและขอค าอธิบายรายวิชาที่
จะฝึกในสถานประกอบการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องควบคุมดูแลการจัดการเรียน
การสอนให้จ านวนหน่วยกิต ครบถ้วนตามโครงสร้าง 
   การสอนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การสอนนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นั้น สถานศึกษาสอนวิชาพ้ืนฐาน วิชาเลือกเสรีสัปดาห์ละ 1–2 วันตลอดหลักสูตร สถานประกอบการ
สอนวิชาชีพเฉพาะ วิชาเลือก กิจกรรมและโครงงานหรือโครงการวิชาชีพ  สัปดาห์ละ 3–4 วัน ตลอด
หลักสูตร รายวิชาใดหากสถานประกอบการ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตร ให้
สถานศึกษาจัดสอนเพ่ิมเติมให้จนครบหลักสูตร 
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     ความร่วมมือกับสถานประกอบการในรูปแบบกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก อาจารย์นิเทศ 
และบุคลากรของสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องท าหน้าที่บริการการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีคณะกรรมการประเมินผล 
ประกอบด้วย คณะกรรมการร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 7 คน โดยผู้แทน
จากสถานประกอบการท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการผู้แทนจากสถานศึกษาท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ
คณะกรรมการสอบมาตรฐานฝีมือเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่าสาขาละ 3 คน 

    การติดตามประเมินผล การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามเพ่ือนิเทศการฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการและประสานงานให้ความรู้ในการวัดประเมินผลการเรียนรายวิชาที่ฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการแก่ครูฝึกทุกภาคเรียน และประสานงานเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
เรียนเป็นรายวิชาทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยต้องผ่านการประเมินผลการเรียนก่อนจบ
หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝีมือ ส่งแบบทดสอบไปยังผู้ส าเร็จการศึกษา ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา
จากสถานประกอบการ 

     ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการจะมีสถานภาพเป็น
วิศวกร ช่างเทคนิคหรือช่างช านาญงานในสถานประกอบการ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพที่
นักเรียนเข้าฝึกอาชีพ มีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดีต่อการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ อ่ืน สามารถเข้ารับการ
สัมมนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาได้ ซึ่งต าแหน่งในองค์กรหรือสถาน
ประกอบการได้ 2 ลักษณะ คือ ผู้ควบคุมการฝึก หมายถึง ผู้ที่สถานประกอบการมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และรับผิดชอบดูแลการฝึกอาชีพของ
นักเรียนในสถานประกอบการ และครูฝึกซึ่งท าหน้าที่ท าการสอนฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
   การคัดเลือกนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การพิจารณานักเรียนเข้าเรียนระบบ
ทวิภาคี จะต้องดูถึงความเหมาะสมในเรื่องจ านวนนักเรียนที่จะรับ  ทั้งนี้ต้องส ารวจความต้องการรับ
นักเรียนเข้าฝึกอาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานประกอบการ โดยพิจารณาถึงความพร้อมของครู
ฝึกที่จะดูแลการฝึกให้เหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและแจ้งจ านวนนักเรียนที่ต้องการไปยังสถานศึกษา  
เพ่ือด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งจะต้องดูคุณสมบัติของนักเรียนคือ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า  
15 ปีบริบูรณ์ ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า มีความต้องการในการที่จะเรียนและฝึก
อาชีพในสาขาที่สถานประกอบการมีความพร้อม และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามข้อก าหนดของกระทรวง
และตามที่สถานประกอบการก าหนด โดยการคัดเลือกต้องประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือรับ
สมัครสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์นักเรียนที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการ 
   การท าสัญญาการฝึกอาชีพ สถานประกอบการจะต้องท าสัญญาการฝึกอาชีพกับ
นักเรียน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสถานศึกษารับทราบสัญญาการฝึกอาชีพ รายละเอียด
ในสัญญาการฝึกอาชีพประกอบด้วย ระยะเวลาการฝึก ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ เวลาฝึก 
วันพักและวันหยุดของนักเรียน เบี้ยเลี้ยงระหว่างเข้ารับการฝึกอาชีพ สวัสดิการตลอด จนมาตราการ
เกี่ยวกับสวัสดิการของนักเรียน หลักเกณฑ์การลา การยกเลิกสัญญาการฝึกอาชีพ การจ่ายค่าทดแทนกรณี
ประสบอันตราย หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเข้าท างานและค่าจ้างเมื่อเสร็จการศึกษาและรายการอ่ืน ๆ 
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ตามที่สถานประกอบการก าหนดร่วมกับนักเรียน ซึ่งระเบียบการฝึกอาชีพสถานประกอบการต้องก าหนด
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน 
   การจัดการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
สถานประกอบการต้องด าเนินการจัดเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ สถานประกอบการควรสนับสนุนและ
จัดหาตามความจ าเป็นต่อการฝึกอาชีพแก่นักเรียนตามสมควรและมีการวางแผนการฝึก โดยร่วมกับ
สถานศึกษาเพ่ือให้การฝึกครอบคลุมเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตร ครูฝึกจะต้องท าหน้าที่ควบคุมดูแล
ให้แก่นักเรียนบันทึกสมุดรายงาน การฝึกอาชีพ พร้อมทั้งตรวจการบันทึกเพ่ือเป็นหลักฐานในการฝึกและ
น าไปประกอบการสอบมาตรฐานฝีมือทั้งครึ่งหลักสูตร (Interim) และสิ้นสุดหลักสูตร (Final) ในการฝึก
อาชีพ สถานประกอบการต้องส่งผู้ควบคุมการฝึกกับสถานศึกษา โดยสถานศึกษาให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือกับสถานประกอบการอ่ืนในการรับนักเรียนเข้าฝึก หัวข้อเรื่องที่สถานประกอบการอ่ืนไม่พร้อม
และเปิดโอกาสให้ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกและนักเรียนของสถานประกอบการอ่ืนเข้าไปศึกษาดูงานการ
ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการอาจแลกเปลี่ยนการให้ความช่วยเหลือในด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้แก่สถานประกอบการอ่ืน ๆ ที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือฝึก
อาชีพนักเรียนให้ครบถ้วน ตามหลักสูตรและทันต่อความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
   การร่วมมือกับบุคลากรของสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการในฐานะ
อาจารย์พิเศษให้ความช่วยเหลือ จัดผู้ช านาญพิเศษในสาขาวิชาชีพเฉพาะมาให้ความรู้แก่ครู  อาจารย์
และนักเรียนของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษาขอความอนุเคราะห์ ส่วนอาจารย์ในฐานะผู้ฝึกหรือครูฝึก
สถานศึกษาจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในสาขาวิชาที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ท าหน้าที่เป็นครูตามที่สถานประกอบการขอความอนุเคราะห์ นอกจากนั้นต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการฝึก
การเปลี่ยนสภาพจากนักเรียนกลายเป็นพนักงานของสถานประกอบการ หากสถานประกอบการมีความ
ประสงค์จะรับนักเรียนเข้าท างานในสถานประกอบการภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้วสถานประกอบการ
จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้นักเรียนทราบล่วงหน้า ก่อนส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
   กฎเกณฑ์และระเบียบการประเมินผลการเรียน กฎเกณฑ์และระเบียบการประเมินผล 
การเรียนในระบบทวิภาคี ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานประกอบการจะประเมินผล
การเรียนในรายวิชาที่เรียนหรือฝึกอาชีพที่สถานประกอบการทุกภาคเรียน และร่วมกับสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการอ่ืน ๆ จัดการสอบมาตรฐานฝีมือส าหรับนักเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการประเมินผล 
ประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 7 คน โดยผู้แทนจาก
สถานประกอบการท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนจากสถานศึกษาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
และเลขานุการรับผิดชอบในการด าเนินการสอบมาตรฐานฝีมือทั้งประเมินครึ่งหลักสูตร (Interim) และ
ประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร (Final) โดยน าผลการประเมินทั้งสองครั้งมารวมกันตามอัตราส่วน 3 : 7 
   1)  การประเมินผลครึ่งหลักสูตร (Interim) หลังจากด าเนินการฝึกไปแล้ว 3 ภาคเรียน
คณะกรรมการประเมินผลจะประชุมกันเพ่ือก าหนดการสอบและวิธีการสอบ โดยสอบข้อเขียนเพ่ือประเมิน
ความรู้ทางทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์ตามบันทึกจากสมุดรายงานของนักเรียนเพ่ือประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
   2)  การประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร (Final) หลังจากนักเรียนผ่านการประเมินผลครึ่ง
หลักสูตร (Interim) ไปแล้วอีก 3 ภาคเรียนหรือเรียนไปแล้ว 6 ภาคเรียน คณะกรรมการประเมินผลจัดให้มีการ
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สอบมาตรฐานฝีมือ เพ่ือประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร โดยสอบข้อเขียนเพ่ือประเมินความรู้ทางทฤษฎี และ
ประเมินความสามารถในการปฏิบัติโดยการท าโครงการหรือโครงการวิชาชีพหรือผลิตชิ้นงานหรือวิเคราะห์งาน 
   3)  การให้ระดับผลการเรียนในการสอบมาตรฐานฝีมือ ให้เป็น 3 ระดับ ดังนี้คือ 
     ดี หมายถึง ได้คะแนนรวมจากผลการวัดหรือการประเมินสูงกว่าร้อยละ 70 

     ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนรวมจากการวัดหรือประเมินร้อยละ 50–70 
     ไม่ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนรวมจากการวัดหรือประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50 

  การสอบ 
  1)  สถานประกอบการจะต้องจัดการทดสอบของนักเรียน ในรายวิชาที่ก าหนดให้ฝึกอาชีพ
ที่สถานประกอบการ 
  2)  การสอบมาตรฐานฝีมือ ส าหรับนักเรียนในระบบทวิภาคีให้ปฏิบัติดังนี้ 
   2.1) ประเมินผลครึ่งหลัง (Interim) โดยมีวิธีการดังนี้ 

      2.1.1) ประเมินความรู้ทางทฤษฎี 
      2.1.2) ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการสอบสัมภาษณ์ตามบันทึก

จากสมุดรายงานของนักเรียน 
     2.2)  ประเมินผลสิ้นสุดหลักสูตร (Final) โดยวิธีการดังนี้ 
     2.2.1) ประเมินความรู้ทางทฤษฎี โดยการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ตาม

บันทึกจากสมุดรายงานของนักเรียน 
     2.2.2) ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการท าโครงงานหรือการท า

โครงการวิชาชีพ หรือผลิตชิ้นงานหรือการวิเคราะห์งาน 
  โดยอัตราส่วนของการประเมินผลครึ่งหลักสูตร (Interim) รวมกับการประเมินสิ้นสุด
หลักสูตร (Final) ตามอัตราส่วน 3 : 7 เมื่อส าเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร เช่นเดียวกับ
นักเรียนนักศึกษาในภาคปกติ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

    1)  สอบได้รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ครบ
ตามก าหนดไว้ในหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

    2)  ได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วนตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ละ
ประเภทวิชาและสาขาวิชา 

    3)  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
    4)  ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดขึ้น 

  แนวทางการรับนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาส่งมาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
    สถานประกอบการที่ เป็นผู้ด าเนินการฝึกอาจรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา  
จากสถานศึกษาหรือบุคคลที่ทางราชการส่งเข้ามาฝึก จะต้องใช้หลักสูตรของสถานศึกษาหรือหลักสูตรส่วน
ราชการ ต้องมีเวลามาฝึกหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง โดยท าสัญญาการฝึกเป็นหนังสือของผู้รับการฝึก  
ในสัญญาการฝึกอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
    1)  ระยะเวลาการฝึก 
    2)  เวลาฝึก วันหยุด 
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    3)  เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึก 
    4)  สวัสดิการ 
    5)  การลา 
    6)  เงื่อนไขการเลิกสัญญา 
    7)  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 
    8)  หลักเกณฑ์การรับเข้าท างาน 
    9)  การให้ค ายินยอมการท าสัญญาของผู้เยาว์ 
  อกนิษฐ์ คลังแสง (2557) กล่าวว่า ปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาคือผลิตคนไม่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะแรงงานสายอาชีพ ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
ผลิตคนสายอาชีพที่จบแล้วสามารถท างานได้ทันที และสามารถแข่งขันกับอาเซียนได้ที่เรียกว่าระบบทวิภาคี 
ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ในเยอรมันนี อเมริกา และในอาเซียนหลายประเทศ ก าลังเดินหน้าเรื่องนี้เช่นกันโดยจะยึด
หลัก "ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิต ร่วมก าหนด ภายใต้บริบทความรับผิดชอบ" โดยมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมิน "ต่อไปหลักสูตรจะต้องเป็นซูเปอร์เทเลอร์เมท เน้นการปฏิบัติ
ที่เข้มข้น มีโรงเรียนในโรงงาน โรงงานในโรงเรียน รับเด็กเข้าไปฝึกจบแล้วได้งานท าเลย และจะต้องเร่งพัฒนา
ครูให้เป็นครูมืออาชีพ ครูต้องเข้าไปอยู่ในโรงงานอย่างน้อย 5 ปี เพ่ือเอาประสบการณ์ความรู้มาสอนเด็ก  
ครูที่สอนดี มีผลงานจะได้รับการยกย่องเชิดชูและให้ค่าตอบแทนตามผลงาน 
  สุวิมล จิวาลักษณ์ (2557) กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดแรงงานขาดแคลนแรงงานสายอาชีวะ  
1 แสน 9 หมื่นคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ ท าให้ปีที่ผ่านมา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด ต้องปรับแนว
ทางการให้ทุนการศึกษา จากที่เคยให้ทุนการศึกษาเด็กที่ขาดแคลนเปลี่ยนมาเป็นการเพ่ิมทุนการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษา โดยให้ทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป สมัครเรียนใน
สาขาช่างอุตสาหกรรมปีละ 20,000 บาท เป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพัน พร้อมกับการสร้างแบรนด์
อาชีวศึกษาโดยเรียกชื่อเด็กทุนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด ว่า “ฝีมือชน” เพ่ือให้คนเหล่านี้ภูมิใจว่าเขา
เป็นคนที่สมาร์ท มีทักษะติดตัวไปตลอดชีวิต มีการจัดโรดโชว์ตามโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนมาเรียน จะได้ช่วยภาคอุตสาหกรรมแก้ปัญหาความขาดแคลนแรงงานสายอาชีพทั้งในด้าน
คุณภาพและปริมาณได้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและสถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน 
การสอน และการพัฒนาคุณภาพ การจัดการอาชีวศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
ลงวันที่  17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีหลักการและวัตถุประสงคการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
    1)  การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพที่ เกิดจากขอตกลง  
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ  
ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู เรียนใชเวลาสวนหนึ่งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวย
งานของรัฐ โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ การฝกท างาน การวัดผลและการประเมินผล
เพ่ือมุงเนน ผลิตผูส าเร็จการศึกษาในระดับฝมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีใหเปนผูมีความรูความ
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เขาใจมีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที่เหมาะสมปฏิบัติงานไดจริง 
ปฏิบัติงานที่ใชเทคนิคในการท างาน สรางและพัฒนางาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและท างานรวม
กับผูอ่ืนไดอย่างมีความสุข ใหมีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะน าไปปฏิบัติงานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระไดตามมาตรฐาน การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ 
    2)  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาในการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต้องครอบคลุมอย่างน้อยสามด้าน ทั้งด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดและมีคุณลักษณะพิเศษ ได้แก่สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชา
ที่ฝึกอาชีพได้ทันที และมีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละระดับ 
    3)  โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต การคิดหน่วยกิตต่อภาคเรียนและ 
การจัดการ โดยก าหนดให้โครงสร้างหลักสูตรจ านวนหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับและการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของการจัดการศึกษาแต่ละระดับ 
     4)  ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โดย
ก าหนดให้ คุณสมบัติผู้สอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แต่ละระดับ พร้อมกับครูผู้สอนวิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไม่
น้อยกว่าร้อยละยี่สิบต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพที่สอนไม่น้อยกว่าสี่สิบชั่วโมงต่อคนต่อปีการศึกษาจาก
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสถานศึกษาจัดให้มีผู้มีประสบการณ์  
มีความช านาญ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์และความรู้แก่ผู้เรียนผู้สอน
ไม่นอ้ยกว่าสองครั้ง ๆ ละไม่ต่ ากว่าสองชั่วโมงต่อสาขาวิชาต่อภาคเรียน 
    5)  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ โดยก าหนดให้สถานศึกษาและ
สถานประกอบการต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์ พ้ืนที่ และอุปกรณ์การศึกษาส าหรับผู้เรียนเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการฝึกอาชีพ สถานศึกษาต้องมีครูนิเทศวิชาชีพสาขานั้น ๆ และสถานประกอบการ
ต้องมีบุคลากรผู้ประสานงานและครูฝึก 
    6)  สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยก าหนดให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษาต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง จัดการเรียนในสาขาวิชาตรงความต้องการสถานประกอบการ ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ให้ผู้เรียนท าสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ ท า
แผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกับสถานประกอบการตลอดหลักสูตร ปฐมนิเทศ
ก่อนการฝึกอาชีพและปัจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนการฝึกอาชีพ 
มีครูนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ การก ากับติดตามและประเมินผลการฝึกอาชีพร่วมกับ
สถานประกอบการ และ ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับสถานประกอบการ
ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ 
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     7)  สถานประกอบการที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยก าหนดให้ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ลักษณะงานที่ฝึกอาชีพต้อง
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ผู้เรียนก าลังศึกษา ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง  
สถานประกอบการกับสถานศึกษา ท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้ เรียนกับสถานประกอบการ  
ท าแผนการเรียนแผนการฝึกอาชีพและแผนการนิเทศร่วมกับสถานศึกษาตลอดหลักสูตร ประเมินการฝึก
อาชีพร่วมกับสถานศึกษา มีครูฝึกในสถานประกอบการมีผู้ควบคุมการฝึกอาชีพ มีผู้ประสานงาน  
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานประกอบการประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีให้กับผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน และมีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนตาม
ข้อตกลงระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
     8)  ครูฝึกในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
อาชีวศึกษา การฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต้องมีครูฝึก
หนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินสิบคนระดับปริญญาตรีต้องมีครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินแปดคน และได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
    9)  คุณสมบัติของผู้เรียน โดยก าหนดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษา และเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกจากสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
    10)  การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพของสถานประกอบการ  โดย
ก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพต้องเป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชาและมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละสาขาในแต่ละระดับและผู้เรียนมีการบันทึกการฝึกอาชีพแฟ้มสะสมผลงาน
บันทึกคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ก าหนด 
    11)  ข้อก าหนดในการนิเทศ โดยก าหนดให้การไปนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการ
ตามแผนการฝึก โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ การนิเทศในประเทศให้ครูนิเทศก์ไปนิเทศในสถานประกอบการ
แห่งละไม่น้อยกว่าสามครั้งต่อภาคเรียน กรณีร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับต่างประเทศ การ
นิเทศอาจแบ่งออกเป็นสามวิธีคือให้ครูนิเทศไปนิเทศอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนให้ภาคีเครือข่ายใน
ต่างประเทศเป็นผู้นิเทศแทนต่อภาคเรียน และให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศต่างประเทศอย่าง
สม่ าเสมอ การไปนิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกที่จัดท าขึ้นหากการฝึกอาชีพไม่ครบถ้วน
สถานศึกษาต้องจัดการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามจุดประสงค์สาขาวิชา ครูนิเทศต้องผ่านการอบรมการนิเทศการ
ฝึกอาชีพจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ชั่วโมงนิเทศการฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการให้คิดเป็นเวลาชั่วโมงสอนปกติหากชั่วโมงสอนเกินภาระงานที่ก าหนดสามารถเบิกค่าสอน
เกินภาระงานได้ตามระเบียบของทางราชการ และการเดินทางไปนิเทศให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 
   12)  การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดให้ 
12.1) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรแต่ละระดับ และ 12.2) การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
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ใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและกิจกรรม 
การเรียนการสอนการฝึกอาชีพโดยค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนและสมรรถนะที่ต้องการ 
   13)  การประกันคุณภาพ แบ่งเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยก าหนดให้ทุก
หลักสูตรต้องก าหนดระบบการประกันคุณภาพไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุมทั้งคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
การบริหารหลักสูตร ทรัพยากร การจัดการอาชีวศึกษา ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน 
ก าหนดสมรรถนะรายวิชา โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือพัฒนารายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ และการประกันคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาโดยก าหนดให้มีคุณวุฒิตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ มีทักษะและความสามารถ
ในการก ากับดูแล มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ในศักยภาพผู้ส าเร็จการศึกษาและมีใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ องค์กรเอกชน สมาคม 
องค์กรวิชาการ หรือองค์กรวิชาชีพ 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557, น. 4–23) ได้สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 

     1)  นโยบายรัฐบาล รัฐบาลได้มอบนโยบายให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพ่ิมปริมาณและคุณภาพผู้เรียนในระบบทวิภาคีให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการร่วมมือด้วย
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ยกย่องเชิดชูเกียรติ จัดท าประกาศระเบียบ กฎหมาย ข้อก าหนดต่าง ๆ 
เพ่ือเชื่อมโยงกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส่วนในระดับ
สถานศึกษาควรก าหนดเป็นนโยบายวางแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีเป็นส าคัญให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนส่งเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรของสถานศึกษา 
     2)  ผู้เรียน โดยให้สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันประชาสัมพันธ์แนะ
แนวให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคีคัดเลือกผู้เรียนตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานอาชีวศึกษา
และกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแต่ละระดับจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยยึดตามประกาศ
ระทรวงศึกษาธิการเรื่องการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 
     3)  ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยให้สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพได้รับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยจากสถานประกอบการแล้วน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ทันต่อ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
     4)  สถานศึกษา ให้สถานศึกษาได้สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการแบบเครือข่ายในการประสานงานร่วมกับสถานประกอบการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยสร้าง
นวัตกรรมและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
     5)  สถานประกอบการ สถานประกอบการต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้เรียนระบบทวิภาคีตามสมรรถนะที่สถานประกอบการ
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ต้องการ ส่งเสริมสนับสนุนครูฝึกในสถานประกอบการ สนับสนุนทรัพยากรการจัดการศึกษาโดยร่วมมือ
สถานศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน จัดสวัสดิการที่จ าเป็นรวมทั้งจัด
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูฝึกในสถานประกอบการต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษาด้านอาชีพ 
(2) เป็นผู้ช านาญการด้านการอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมาตรฐานอ่ืนตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
(3) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปี หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี (4) เป็นผู้มีประสบการณ์
และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขามีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมและท้องถิ่นและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ 
     6)  ผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรมีความรู้ความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนระบบทวิ
ภาคีให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอน
การฝึกอาชีพประโยชน์ที่ได้รับและการมีงานท าหลังผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
  สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1) 
สถานประกอบการให้ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 2) การจัดงบประมาณสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 8. ขั้นตอนการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557, น. 11–23) ได้ก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินการส าหรับจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศ ดังนี้ 
  1) ส ารวจความพร้อม เป็นการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการและความ
พร้อมของสถานศึกษา ได้แก่  
   1.1)  ด้านก าลังคนประกอบด้วย ก าลังคนของสถานศึกษาได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ครูนิ เทศ บุคลากรทางการศึกษาและก าลังคนของสถานประกอบการได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ประกอบการ ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกพร้อมปริมาณผู้เรียนในสาขาวิชาที่ต้องการหรือขาดแคลน  

      1.2)  ด้านงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการประกอบด้วยงบประมาณของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการส าหรับผู้เรียน ครูผู้สอน ครูนิเทศ ผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึกพร้อมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ส านักงาน ห้องฝึกอบรม สถานที่พักค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ และ 

     1.3)  ด้านการบริหารจัดการเช่น หลักสูตร สัญญาการฝึก แผนการเรียน แผนการฝึก
อาชีพแผนการนิเทศ ข้อก าหนดและระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการฝึกอาชีพ ฯลฯ 

  2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วยคณะท างานประชุมร่วมกัน
พิจารณากรอบการด าเนินงานและความร่วมมือในประเด็นระยะเวลาเรียน / ฝึกทักษะวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย 
บุคลากร ฯลฯ คณะท างานร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือน าเสนอผู้มีอ านาจทั้ง 2 ฝ่ายพิจารณาใน
รายละเอียด ลงชื่อบันทึกข้อตกลงผู้มีอ านาจลงชื่อทั้ง 2 ฝ่ายและพยาน 2 ฝ่ายรายงานผลและบันทึก
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ข้อมูลลงใน web site ฐานข้อมูลความร่วมมือที่ http://boc.vec.go.th ของส านักความร่วมมือ และ 
http://www.d–vec.com ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี 

  3) วางแผนร่วมกับสถานประกอบการ โดยด าเนินการร่วมกัน 2 ฝ่ายได้แก่ ชี้แจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรฐานการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและโครงสร้างหลักสูตร และหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การวัดผลและประเมินผล การนิเทศ ฯลฯ ท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศร่วมกัน
ตลอดหลักสูตร และด าเนินการในกรอบข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่ายได้แก่การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ลักษณะงานที่ฝึกอาชีพ และประโยชน์ที่จะได้รับของสถานประกอบการ สถานศึกษา และผู้เรียน 
  4) ประชาสัมพันธ์ แนะแนว นักเรียนนักศึกษา ได้แก่การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เช่นแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์การโฆษณาทางสื่อมวลชนแผ่นบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ ฯลฯ และการแนะแนว
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่สถานศึกษาทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส บุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นผู้เรียนผู้ปกครองชุมชน และสถานประกอบการ 
  5)  คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาร่วมกัน ทั้งวิทยาลัยและสถานประกอบการได้แก่ แผนการ
รับผู้เรียน ประชุมวางแผน ก าหนดขั้นตอนวิธีการรับสมัคร วิธีการคัดเลือก ได้แก่การสอบข้อเขียนสอบ
สัมภาษณ์สอบปฏิบัติ เป็นต้น ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด และประกาศผลมอบตัวลงทะเบียน 
  6)  ท าสัญญาการฝึกอาชีพ เป็นสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานประกอบการกับผู้เรียนและ
ผู้ปกครองให้สถานศึกษาเป็นผู้ประสานงานและลงชื่อเป็นพยานในสัญญาการฝึกอาชีพโดยในสัญญาต้องระบุ
เกี่ยวกับระยะเวลาการฝึกอาชีพ ข้อบังคับหรือระเบียบในการฝึกอาชีพ วันหยุดประจ าสัปดาห์ สวัสดิการ 
เช่นเบี้ยเลี้ยงที่พักเครื่องแต่งกายการประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝึกอาชีพ และอ่ืน ๆ  
ตามข้อตกลง ส่วนกรณีที่จะน าสัญญาการฝึกอาชีพไปประกอบเพ่ือขอความเห็นชอบรายละเอียดฝึกเตรียม
เข้าท างานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ใช้รูปแบบสัญญาการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  7)  ปฐมนิเทศผู้เรียนและประชุมผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ระเบียบของ
สถานศึกษาข้อบังคับสถานประกอบการ แนวทางการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ผู้รับผิดชอบและครูที่ปรึกษา คู่มือผู้เรียน หลักเกณฑ์การปฏิบัติของผู้เรียนระบบทวิภาคี และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  8)  จัดการเรียนการสอน การฝึกอาชีพ ประกอบด้วย ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับครู 
บุคลากรของสถานศึกษา และสถานประกอบการ ได้แก่ ประกาศระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการฝึกอาชีพ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูนิเทศ ครูฝึกและผู้ควบคุมการฝึก  
จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูฝึกและผู้ควบคุมการฝึกจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียน และ
ฝึกอาชีพตามแผนการฝึกประชุมสัมมนาอบรมผู้เรียนระบบทวิภาคี เช่น เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพ 
ประชุมสัมมนาระหว่างการฝึกอาชีพ ประชุมน าเสนอสรุปผลการฝึกอาชีพ อบรมความรู้เกี่ยวกับสถาน
ประกอบการ และอบรมเสริมความรู้เฉพาะงานในสถานประกอบการ ฯลฯ 
  9)  นิเทศการเรียนการฝึกอาชีพ นิเทศการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้แก่ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกอาชีพ จัดท าแผนการนิเทศการฝึกอาชีพตรวจสมุดบันทึกการฝึก
อาชีพ / แฟ้มสะสมผลงานและรายงานผลการนิเทศ 

http://boc.vec.go.th/
http://www.d-vec.com/
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  10)  วัดผลและประเมินผลรายวิชาและการฝึกอาชีพ ได้แก่ ประเมินผลรายวิชาประเมินผล
การฝึกอาชีพ และประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้  
    10.1)  การประเมินผลรายวิชา ได้แก่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ประเมินผลตามหลักสูตรแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง การประเมินรายวิชาตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาได้แก่ผู้ประเมินครูผู้สอนผู้เรียนเพ่ือนผู้เรียนผู้ปกครองพร้อมสรุปผลและด าเนินการตาม
ขั้นตอนสถานศึกษา  
    10.2)  การประเมินผลการฝึกอาชีพ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การประเมินผลตามหลักสูตรแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง การวัดผลและประเมินผลรายวิชาการฝึกอาชีพโดย
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับแผนการฝึกอาชีพ ให้มีการประเมินสรุปผล
การเรียนของแต่ละภาคเรียนโดยผู้ประเมินคือครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึก ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ พร้อมสรุปคะแนนและด าเนินการตามขั้นตอนของ
สถานศึกษาตามระเบียบการวัดผลของกระทรวงศึกษาธิการแต่ละระดับ 
    10.3) การประเมินมาตรฐานวิชาชีพประเมินเมื่อลงทะเบียนครบตามโครงสร้าง
หลักสูตร ผู้ประเมินประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชาหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนสถาน
ประกอบการ พร้อมสรุปผลและด าเนินการตามข้ันตอนของสถานศึกษา   
  11) ส าเร็จการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับเอกสารทางการศึกษาได้แก่ประกาศนียบัตร 
ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ใบรับรองการผ่านการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี  
ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจส าหรับการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน ได้แก่ พิธีมอบเกียรติ
บัตร โล่เชิดชูเกียรติสถานประกอบการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
และใบรับรองการผ่านงาน 
  12)  ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม ได้แก่หัวหน้า
งานในสถานประกอบการผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง 
  13)  สรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 
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ภาพที ่2.1  แสดงขั้นตอนการด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและ

สถานประกอบการภายในประเทศ  
ที่มา : (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557, น. 11) 
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 9. บทบาทหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
   เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ (2558, น. 25–28) สรุปว่า สถานศึกษาและสถานประกอบการ  
มีบทบาทหน้าที่ที่จะร่วมบริหารจัดการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้  

  1.  หน้าที่ของสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
   1.1  ส ารวจความพร้อมและความต้องการของสถานประกอบการ 
    1.1.1  น าเสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี 
    1.1.2  ส ารวจคุณสมบัติของสถานประกอบการ 
    1.1.3  ส ารวจความต้องการจ านวนผู้เรียน สาขาวิชา และระดับการศึกษา 
    1.1.4  ศึกษาความเป็นไปได้ในความร่วมมือเพ่ือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาค ี
    1.1.5  น าเสนอข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารสถานศึกษา เพ่ือปรึกษาหารือในการวาง
แผนการจัดการ 
    1.1.6  ก าหนดขอบข่ายความร่วมมือ 
   1.2  จัดลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
   1.3  ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพ่ือก าหนดเป้าหมายการรับผู้เรียน
และวิธีรับสมัคร 
     1.3.1  ก าหนดจ านวนผู้เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
    1.3.2  ก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียน (ถ้ามี) 
    1.3.3  ก าหนดวิธีการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้เรียน 
   1.4  รับขึ้นทะเบียนผู้เรียน และท าสัญญาการฝึกอาชีพ 
    1.4.1  รับขึ้นทะเบียนและรับมอบตัวเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
    1.4.2  จัดครูที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียน 
   1.5  จัดปฐมนิเทศแก่ผู้เรียนและผู้ปกครอง ร่วมกับสถานประกอบการ 
     1.5.1  ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
     1.5.2  จัดให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ได้พบกับผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึก เพ่ือชี้แจง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ 
   1.6  จัดประชุมสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ 
     1.6.1  ร่วมกัน วิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ 
(ในกรณีท่ีหลักสูตรไม่ได้ก าหนดรายละเอียดไว้) เพ่ือจัดท าแผนการฝึกตลอดหลักสูตร 
     1.6.2  ก าหนดวิธีการประเมินผลรายวิชาที่ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
     1.6.3  ก าหนดระยะเวลาการฝึกอาชีพแต่ละรายวิชา 
     1.6.4  ทบทวนบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมการฝึก ครูฝึก และครูนิเทศ เพ่ือร่วมกัน 
วางแผนการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปีต่อ ๆ ไป 
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   1.7 การลงทะเบียนและการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ 
     1.7.1  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติเบื้องต้น และวิชาชีพ
สาขาวิชา (อาจจัดในสถานประกอบการได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานประกอบการ) 
     1.7.2  สถานประกอบการจัดการฝึกทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา/สาขางาน ตามแผนการ
ฝึกอาชีพ 
   1.8  จัดครูนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
     1.8.1  ประชุมครูที่ได้รับมอบหมายเป็นครูนิเทศการฝึกอาชีพเพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามผล 
     1.8.2  วางแผนการนิเทศตลอดระยะเวลาการฝึกอาชีพ 
     1.8.3  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ครูนิเทศ เช่น ยานพาหนะ เอกสารประกอบการ
นิเทศ 
     1.8.4  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบแผนการด าเนินงาน 
   1.9  การวัดผล ประเมินผลรายวิชา และการส าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   1.10  ประเมินผลการด าเนินงาน 

  2.  หน้าที่ของสถานประกอบการ  
   การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือสนองความต้องการของสถานประกอบการ โดยใช้ทรัพยากรของ
สถานประกอบการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดอาชีวศึกษา ได้แก่ การจัดการการผลิต มาตรฐาน
เครื่องมือ เครื่องจักร และบุคลากรที่มีทักษะความช านาญ ซึ่งถือได้ว่าสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ได้ท าประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ดังนั้น สถานประกอบการควรมีบทบาท
หน้าที่ดังต่อไปนี้  
    2.1 การรับผู้เรียน 
     2.1.1 วางแผนรับผู้เรียนเข้ารับการฝึกอาชีพ และแจ้งให้สถานศึกษาทราบ 
     2.1.2  รับสมัครผู้เรียน คัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือก 
     2.1.3  ท าสัญญาการฝึกอาชีพ และปฐมนิเทศให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ 
     2.1.4  ส่งรายชื่อผู้เรียน นักศึกษา ให้สถานศึกษาขึ้นทะเบียน เป็นนักเรียน 
นักศึกษา 
     2.1.5  จัดระเบียบประวัติ และข้อมูลผู้เรียน 
   2.2  จัดผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึก โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
     2.2.1  ผู้ควบคุมการฝึก ท าหน้าที่ประสานงานกับสถานศึกษา และรับผิดชอบการ
ฝึกอาชีพของผู้เรียน 
     2.2.2  ครูฝึก ท าหน้าที่ฝึกอาชีพ และอบรมให้ผู้เรียนตามแผนการฝึกอาชีพ 
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     2.2.3  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง และสถานศึกษาในการฝึกอาชีพและ
ดูแลความประพฤติของผู้เรียน 
     2.2.4  ประเมินผลการฝึกอาชีพ และส่งผลการประเมินให้สถานศึกษาตามก าหนด 
   2.3  ท าสัญญาการฝึกอาชีพ การท าสัญญาการฝึกอาชีพด าเนินการโดยสถาน
ประกอบการกับผู้เรียน โดยได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการในสัญญาการฝึกอาชีพประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
     2.3.1  ค ายินยมของสถานประกอบการในการรับรู้ผู้เรียนเข้าฝึกอาชีพ ตลอด
หลักสูตร 
     2.3.2  การจัดสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการฝึกอาชีพ โดยจัดสถานที่
ฝึกที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จัดให้มีผู้ควบคุมการฝึกและครูฝึกที่มีความรู้ความสามารถ 
และจัดเครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร 
     2.3.3  ก าหนดเวลาฝึก เวลาพัก วันหยุด ให้เหมาะสมกับเพศและวันของผู้เรียน 
     2.3.4  เบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกอาชีพ สถานประกอบการควรจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้
ผู้เรียนเป็นรายเดือน หรือรายวัน ในอัตราที่มีข้อตกลงกับสถานศึกษา ตลอดเวลาการฝึกอาชีพ 
     2.3.5  สวัสดิการที่สถานประกอบการควรจัดให้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่า
เรียน ค่าเช่าที่พัก หรือ ชุดนักเรียนนักศึกษา ชุดฝึก หรือชุดนักเรียนนักศึกษา การประกันสุขภาพ  
การประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต หรือการให้ทุนการศึกษา 
     2.3.6  หลักเกณฑ์การลา การหยุด ตามระเบียบของสถานประกอบการ 
     2.3.7  เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝึกอาชีพ 
     2.3.8  การรับเข้าท างาน การจ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ 
   2.4  การจัดฝึกอาชีพของสถานประกอบการ 
     2.4.1  จัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับครูของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
     2.4.2  จัดให้มีการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกอาชีพ 
     2.4.3  จัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการฝึกอาชีพ 
ดูแลให้ค าแนะน าผู้เรียนให้จดบันทึกรายงานการฝึกอาชีพและติดตามตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
     2.4.4  ให้ค าแนะน าผู้เรียน ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถานประกอบการ 
วัดผลและประเมินการฝึก ตามเกณฑ์ที่สถานประกอบการและสถานศึกษาก าหนด จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนและสถานประกอบการ และส่งผลการประเมินฝึกอาชีพให้
สถานศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 
   2.5  ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา สถานประกอบการควรอนุญาตให้ผู้ควบคุมการ
ฝึกเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
     2.5.1  การประชุมสัมมนาเก่ียวกับการฝึกอาชีพ 
     2.5.2  การจัดท าแผนการเรียน การฝึกอาชีพ และการประเมินผล 
     2.5.3  การสอบมาตรฐานฝีมือ 
     2.5.4  กิจกรรมที่ส่งเสริมการฝึกอาชีพและการแนะแนวการศึกษา 
   2.6  ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาและประชาสัมพันธ์การจัดทวิภาคี 
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   2.7  จัดปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองและผู้เรียน 
   2.8  ออกใบผ่านการฝึกอาชีพให้ผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการฝึกอาชีพ 
  สรุปว่า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4) จัดท าแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  
5) ร่วมกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 6) จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 7) รับขึ้นทะเบียนผู้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 8) จัดอบรมนักเรียนนักศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกอาชีพ 9) เสริมสร้างวุฒิภาวะให้นักเรียนนักศึกษา 10) จัดปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองร่วมกับสถานประกอบการ 11) จัดให้นักเรียนนักศึกษาท าสัญญาการฝึกอาชีพกับ
สถานประกอบการ 12) จัดครูผู้สอนระบบทวิภาคีไปนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 13) จัดปัจฉิม
นิเทศแก่นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอาชีพ 14) ประเมินสมรรถนะนักเรียนนักศึกษาตามสภาพจริง 15) จัด
เทียบโอนประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาและพนักงานของสถานประกอบการสู่รายวิชา 16) ปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย และงานจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ มีหน้าที่ดังนี้  
1) ประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) ประสานงานกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) ร่วมกับ
สถานศึกษาแนะแนวนักเรียนเข้าศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4) จัดสวัสดิการให้กับผู้ เข้าเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5) ร่วมกับสถานศึกษาวางแผนและคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 6) ร่วมกับสถานศึกษาจัดปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 7) ร่วมกับสถานศึกษาจัดท า
แผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ แผนการนิเทศการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 8) ร่วมกับสถานศึกษา
จัดท าสัญญาการฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษา 9) จัดบุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษาส าหรับ
นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ 10) จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาขณะฝึกอาชีพ 
11) จัดครูฝึกในสถานประกอบการให้สอนงานนักเรียนนักศึกษาตามแผนที่วางไว้ 12) เสนอผู้บริหารสถาน
ประกอบการบรรจุผู้ผ่านการฝึกอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบการ 13) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย   
 
 10. สมรรถนะนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
  ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (2557, น. 12–28) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบัน
การอาชีวศึกษาและ สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ให้สามารถผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาทีมีคุณภาพ
และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย โดยก าหนดคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกระดับ คุณวุฒิ ประเภทวิชา และสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน คือ  
  1.  ด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา  
  2.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการ และการพัฒนางาน  
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  3.  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขา 
วิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย  
  1.  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่  
   1.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสียสละ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญูกตเวที ความอดกลั่น การละเว้นสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตส านึกและเจตคติ
ที่ดี ต่อวิชาชีพและสังคม เป็นต้น  
   1.2  ด้านพฤติกรรมลักษณะนิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษย
สัมพันธ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพ่ึงตนเอง เป็นต้น  
   1.3  ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่รู้ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
  2.  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่  
   2.1  สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพ  
   2.2  แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
   2.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ 
หน้าทีพ่ลเมือง 
   2.4  พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุขศึกษาและ
พลศึกษา  
  3.  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่  
   3.1  วางแผน ด าเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยค านึงถึง 
การบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
   3.2  ปฏิบัติงานพ้ืนฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ  
   3.3  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระบวนการจัดการธุรกิจ และ
หลักการบริหารงานคุณภาพเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนงานอาชีพ รวมทั้งสมรรถนะวิชาชีพรายการอ่ืน ๆ 
ตามลักษณะสาขาวิชาและสาขางาน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาในระบบทวิภาคีต้องมีคุณภาพ
ครอบคลุมสามด้าน คือ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติที่
ก าหนดและมีคุณลักษณะพิเศษ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่ฝึกอาชีพได้ทันที ผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการ
ทดสอบตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาในแต่ละหลักสูตรแต่ละระดับ ครบทั้งสามด้าน คือด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไปและด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ที่มีระยะการฝึกอาชีพตาม
แผนการฝึกอาชีพ มากกว่ากึ่งหนึ่งของหลักสูตร มีสมรรถนะวิชาชีพเป็นไป ตามความต้องการของสถาน
ประกอบการนั้น ๆ จึงเป็นตัวชี้วัดว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ในทันที 

  การจัดการเรียนในสาขาวิชาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
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  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตรงความต้องการ
ของสถานประกอบการ สถานศึกษาควรด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น ความพร้อม ลักษณะงานและ
สมรรถนะท่ีสถานประกอบการต้องการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดเตรียมผู้เรียนระบบทวิภาคีในการ
จัดท าแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ ตามแนวทางการจัดแผนการฝึกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 แสดงการจัดท าแผนการฝึกอาชีพ 
 
  การจั ดท าแผนการฝึ กอาชีพต้องท าการวิ เคราะห์ งานที่ เป็ นสมรรถนะอาชีพใน 
สถานประกอบการเพ่ือเปรียบเทียบกับสมรรถนะของรายวิชาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์
หน้าที่ (Functional Analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์เป็นระดับชั้นของหน้าที่โดยเริ่มต้นจากการหาความมุ่งหมาย
หลัก (Key Purpose) ของสาขาอาชีพ แล้วแยกย่อยเป็นบทบาทหลัก (Key Roles) แล้ววิเคราะห์บทบาทหลัก
แต่ละบทบาทแยกย่อยเป็นหน้าที่หลัก (Key Functions) จากนั้นวิเคราะห์หน้าที่หลักแต่ละหน้าที่แยกย่อย
เป็นหน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) จากนั้นจะวิเคราะห์หาหน่วยย่อยสุดท้ายของแผนผังแสดง
หน้าที่คือ สมรรถนะย่อย (Elements of Competence) ส าหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะอาชีพในสถาน
ประกอบการจะน าหน้าที่หลัก (Key Functions) หน่วยสมรรถนะ (Units of Competence) และสมรรถนะ
ย่อย (Elements of Competence) หรือทักษะย่อย เปรียบเทียบกับสมรรถนะรายวิชา ตามหลักสูตร
อาชีวศึกษา ส่วนรายวิชาทวิภาคีซึ่งให้น าสมรรถนะย่อยของสถานประกอบนั้น ๆ การมาก าหนดเป็นสมรรถนะ
รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาของสถานประกอบการที่ต้องการพัฒนาให้เป็นเฉพาะของตนเองและให้สามารถ
ความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการกับสมรรถนะรายวิชาในหลักสูตร ดังแสดงในภาพ
ที ่2.3 

 
 

ศึกษาสมรรถนะท่ีก าหนด 

เลือกงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะท่ี
ก าหนด 

วิเคราะห์งาน 

จุดประสงค์การฝึก 

จัดท าเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

งานหลัก 

งานย่อย 

ระยะเวลา 
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ภาพที่ 2.3 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะอาชีพในสถานประกอบการกับสมรรถนะรายวิชา 
ในหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 
 2. สมรรถนะของนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี 
   1)  สมรรถนะด้านความรู้ นักเรียนนักศึกษามีความสามารถในงานที่ปฏิบัติ ทักษะด้าน
ภาษา การเรียนรู้ การพัฒนางาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความรู้
ความสามารถในการสื่อสาร การท างาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
   2)  สมรรถนะด้านทักษะวิชาชีพ นักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหางาน ท างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดอย่าง
มีคุณภาพ 
   3)  สมรรถนะด้านเจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือสถาน
ประกอบการ และผู้ร่วมงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีบุคลิคท่ีสุภาพเรียบร้อย มีความขยัน อดทน ตรงต่อ
เวลา มีทัศนคติที่ดีต่องานหรือหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

หน้าท่ีหลัก (Key Function) หมวดทักษะวิชาชีพ 
ของหลักสูตร ปวช. ปวส. ป.ตร ี

หน่วยสมรรถนะ 

เกณฑ์ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์ปฏิบัติงาน  เกณฑ์ประเมินรายวิชา 

วิชากลุ่มทักษะวิชาชีพ 
เลือก/วิชาทวิภาคี 

วิชากลุ่มทักษะวิชาชีพ 
เลือก/วิชาทวิภาคี 

สถานประกอบการ 

สมรรถนะย่อย  สมรรถนะรายวิชา 

 เกณฑ์ประเมินรายวิชา 

 สมรรถนะรายวิชา สมรรถนะย่อย 

สถานศึกษา 
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แนวทางการจัดการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
 
 การอาชีวศึกษาเป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะเรียนรู้วิธีท างานเพ่ือสนองความต้องการของ
มนุษย์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ในตอนแรก
มนุษย์พบวิธีท างานด้วยความบังเอิญ เมื่อพบวิธีท างานที่ได้ผลดีก็จะน าไปถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานและสั่ง
สอนต่อไปหลายชั่วอายุคน โดยการอาชีวศึกษาในประเทศต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร, 2555, ออนไลน์)  
 
 1. ประเทศเยอรมนี  
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ปัจจุบันเป็นทั้งเยอรมนีตะวันออก และเยอรมนีวันตก 
หลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝึกหัดงาน จะจัดตามโครงสร้างการฝึกหัดวิชาชีพ และการเตรียมช่างฝึกหัด
เข้าสู่งาน ซึ่งปฏิบัติในเยอรมนีตะวันตกมาก่อน โครงสร้างการศึกษาในระบบของภาคปกติในโรงเรียน
สามัญและที่เหลือจะเรียนในโรงเรียนอาชีวะในภาคนอกเวลา โดยไม่แบ่งแยก เพศ สาขา หรืออาชีพ 
หลังจากจบการศึกษาระดับประถม ซึ่งใช้เวลา 4 ปีแล้ว นักเรียนมีโอกาสเลือกเข้าเรียนระดับมัธยมแบบ
ประสม หลังจากนั้นนักเรียนอาจจะเข้าเรียนในสถานศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
  1)  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรหลังจากเรียน 3 ปี  
มีนักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มอายุในระดับนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าสู่
โรงเรียนอาชีวะภาคนอกเวลาและเข้าสู่การฝึกหัดงาน  
  2)  โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับกลาง นักศึกษาจะได้ประกาศนียบัตรหลังจากเรียน 4 ปี 
นักศึกษาเข้าเรียนประมาณ 26 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มอายุระดับนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าสู่การเป็นช่าง
ฝึกหัดหรือสถานอาชีวศึกษาปกติซึ่งจะเข้าสู่วิทยาลัยสารพัดช่างต่อไป 
  3)  โรงเรียนมัธยมสายสามัญ ในระดับนี้ เน้นด้านวิชาการและให้ Abitur และเตรียม
นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสารพัดช่าง นักเรียนเข้าเรียนประมาณ 27 % ของกลุ่มนี้  
  ระบบทวิภาคีเป็นการฝึกหัดวิชาของระดับมัธยมปลายในประเทศเยอรมนีมีความเป็น
เอกลักษณ์ของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ ระบบ “ทวิภาคี” ก่อให้ เกิดการ
ประสานงานกันระหว่างภาคเอกชน และการอาชีวศึกษาของภาครัฐบาล ระบบทวิภาคีนี้มีผลมากทีเดียวใน
การลดช่องว่างระหว่างการศึกษาสายสามัญ (ทั่วไป) กับงานที่จะท าหลักสูตรของระบบนี้จัดการฝึกหัด
วิชาชีพซึ่งกินเวลาประมาณ 3 ปี และการฝึกหัดภาคนอกเวลาที่มีเนื้อหาหลักสูตรทั่วไปและทางภาคทฤษฎี
ไว้ด้วย ระบบทวิภาคีให้โอกาสความเป็นไปได้ในการฝึกหัดวิชาชีพที่แตกต่างกันมากมายซึ่งจะท าให้
นกัศึกษามีคุณสมบัติที่จะเป็นก าลังคนต่อไปซึ่งระบบทวิภาคีจะต่างจากระบบของประเทศอ่ืน ๆ 2 ประการ 
คือ  
  1)  ในระบบทวิภาคีของเยอรมนี การเรียนส่วนใหญ่จะเน้นด้านการผลิต หรือธุรกิจการบริการ
คือ ทางอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม นักเรียน/นักศึกษา ช่างฝึกหัดในสถานประกอบการหรือผู้ฝึกหัดใน
สาขาอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือเป็นข้าราชการพลเรือน  



49 
 

 
 

  2)  การฝึกแบ่งให้จัดการระหว่าง 2 ฝ่ายที่รับผิดชอบในการให้การฝึกคือสถานประกอบการ
และสถานศึกษา กฎหมายรัฐบาลกลางใช้บังคับการฝึกในสถานประกอบการส่วนรัฐจะรับผิดชอบส่วนของ
สถานศึกษาตามปกติจะฝึกหัดในระบบ (ภาคปกติ) ในสถานประกอบการ 3–4 วันต่อสัปดาห์ และฝึกนอก
เวลาในสถานศึกษา 1–2 วันต่อสัปดาห์  
  ในระบบทวิภาคีนั้นการฝึกหัดวิชาชีพจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการผลิต โดยการสอนใน
สถานศึกษาเน้นเนื้อหาด้านเทคนิคเป็นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาหลังสูตร การศึกษาวิชาชีพ
สามัญประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เป้าหมายของการศึกษาคือ ท าให้การศึกษาสายวิชาชีพและสามัญมาอยู่ใน
ต าแหน่งเดียวกัน เพ่ือน าไปสู่ทางเลือกอันหลากหลายทั้งด้านการฝึกหัดวิชาชีพและการศึกษาด้านอ่ืนใน
ระดับสูง สัญญาการฝึกหัดงานระหว่างสถานประกอบการกับนักศึกษาต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับ
ควบคุมการฝึกหัดวิชาชีพในประเทศเยอรมนี ในสัญญาจะมีข้อก าหนดดังต่อไปนี้  
  1)  เนื้อหา ตารางเวลา และจุดมุ่งหมายของการฝึกอาชีพ  
  2)  วันที่เริ่มฝึกงานและระยะเวลาของการฝึก  
  3)  เกณฑ์มาตรฐานการฝึก (มาตรการการฝึก)  
  4)  ระยะเวลาท างานภาคปกติต่อวัน  
  5)  ระยะเวลาทดลองงาน  
  6)  ลักษณะและจานวนเงินที่จ่าย  
  7)  ระยะเวลาของวันหยุด  
  8)  เงื่อนไขที่ท าให้สัญญาการฝึกหัดสิ้นสุดลง  
  สมาพันธ์สถาบันอาชีวศึกษาส่วนกลางจะเตรียมเนื้อหาข้อก าหนดการฝึกหัดโดยยึดข้อมูล
จากการวิจัยด้านเนื้อหา จุดประสงค์ของการฝึกและการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ ข้อก าหนดในการฝึกหัด
มาจากความต้องการของตลาดแรงงานและน ามารวมกันเพ่ือท าเป็นโครงสร้างด้านอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือให้เอ้ือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือการปรับปรุงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่ท างานช่างฝึกหัด/ผู้
ฝึกหัดที่ผ่านกระบวนการจัดการเช่นนี้ จะค่อย ๆ เข้าสู่ระบบการท างานที่ละเล็กน้อยสามารถใช้ทักษะ 
ความช านาญและความรู้ที่ครอบคลุมในระบบการฝึกหัดนี้แนวความคิด “โรงเรียนโรงงาน” นี้จะรวมไว้
เพ่ือท าให้ช่างฝึกหัดได้มีโอกาสใช้ทักษะความช านาญในสภาพสถานประกอบการจริง รวมทั้งเตรียมช่าง
ฝึกหัดในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1)  ท างานอย่างประหยัด (ได้ประโยชน์มากที่สุด)  
  2)  คิดพิจารณาในสิ่งที่ก าลังท าอยู่ เพ่ือให้สามารถท างานด้วยตัวเองได้  
  3)  มองเห็นตัวเอง ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั้งหมดในสถานประกอบการ  
  4)  ท างานเป็นกลุ่ม/ทีม  
  5)  พัฒนาต าแหน่งงานของตนเองในสถานประกอบการ  
  6) ประเมินโอกาสงานอาชีพของตนเอง  
  ประเทศเยอรมนีจัดการฝึกหัดวิชาชีพซ้ า เพ่ือยกระดับฝีมือทางด้านเทคนิคและอาชีวะที่
จ าเป็นต่อความต้องการทางด้านวิชาชีพ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป และฝึกเพ่ือเป็นการเตรียม
ก าลังคนระดับกลางทางด้านเทคนิคและการจัดการ ฝึกซ้ าเพ่ือยกระดับมาตรฐานนี้ท าให้มั่นใจว่าได้
พัฒนาคุณสมบัติของผู้ฝึกหัดให้เหมาะกับงานและ พ.ร.บ.การฝึกวิชาชีพ ค.ศ.1969 รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ ของรัฐบาลกลางเป็นผู้รับผิดชอบ ในระดับรัฐมีคณะกรรมการ
สามัญท าหน้าที่ประจาด้านการฝึกวิชาชีพให้คาแนะน าแก่กรรมการรัฐในด้านการฝึกวิชาชีพ ในระดับ
ภาคจะมี “คณะกรรมการผู้มีอ านาจ” ซึ่งให้ค าปรึกษาและตรวจสอบการอาชีวศึกษาในระดับภาคตาม
กฎหมาย คณะกรรมการเหล่านี้คือ หอการค้าและอุตสาหกรรม สมาคมช่างฝีมือ สมาคนการเกษตร 
สมาคมทนายความ ส านักงานทะเบียน และสภาแพทย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียนสัญญาการ
ฝึกหัด และรับแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ  
  สรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาเป็นความพยายามของมนุษย์ในทุกประเทศท่ีจะเรียนรู้วิธีท างาน
เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค โดยในระยะเริ่มต้นมนุษย์จะพบวิธีท างานด้วยความบังเอิญ  แต่เมื่อมนุษย์มี
พัฒนาการด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น สามารถค้นพบวิธีท างานที่ได้ผลดีก็จะน าไปถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน และ
สั่งสอนต่อไปหลายชั่วอายุคน นับเป็นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของแต่ละประเทศ  
 
 2.  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
  การอาชีวศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้  
  1)  อาชีวการเกษตร (Vocational Agriculture Education) หลักวิชาในกลุ่มนี้เพ่ือเตรียม
เยาวชนให้เป็นเกษตรกร หรือช่วยเกษตรให้สามารถปรับปรุงในไร่ของตน เป็นพ้ืนฐานของผู้ต้องการ
ศึกษาวิชาประเภทนี้ในมหาวิทยาลัย  
  2)  การบริการและการจ าหน่าย (Distributive Education) การเรียนวิชาประเภทนี้เรียน
ทฤษฎีครึ่งวัน การจัดหลักสูตรจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ และวิชาประเภทนี้จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากห้างร้าน หรือวงการธุรกิจในชนชั้นนั้น ๆ โดยเห็นว่าผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชา
ประเภทนี้  
  3)  การค้าและการอุตสาหกรรม (Trade and Industrial Education) วิชาการต่าง ๆ ใน
กลุ่มการค้าและอุตสาหกรรม แบ่งเป็นงานระดับฝีมือ (Skilled) และช านาญเฉพาะงาน (Semiskilled) 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกับระบบการผลิต (Production) กรรมวิธี (Process) การประ กอบ (Assembly) 
การบ ารุงรักษา (Maintenance) เครื่องจักรในการผลิตอุปกรณ์การผลิตเครื่องใช้ ฯลฯ ส าหรับ
อุตสาหกรรมด้านช่างกล ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างโลหะ และยังมีสาขาประเภทช่างเหล่านั้นอีก เช่น  
ช่างเครื่องท าความเย็น ช่างออกแบบเครื่องจักรกล ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างเคมีอุตสาหกรรม ช่าง
ประกอบ ช่างก่อสร้าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างทาสี ช่างติดกระดาษผนัง เป็นต้น  
  4)  คหกรรมศาสตร์  (Home Economic) วิชาประเภทนี้มั กอยู่ ในระดับตั้ งแต่ชั้ น
มัธยมศึกษาขึ้นไป วัตถุประสงค์ของวิชาก็เพ่ือเตรียมนักเรียนไว้ส าหรับการมีครอบครัว หรือเพ่ือประกอบ
อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า เตรียมอาหาร จัดดอกไม้ เป็นต้น  
  5)  ผู้ช่วยทางสาธารณสุข (Practical Nursing) วิชาประเภทนี้มีทั้งโรงเรียนมัธยมและ
วิทยาลัยเทคนิค มีทั้งนักเรียนธรรมดาและนักศึกษาผู้ใหญ่ แนวการศึกษาเพ่ืออาชีพพยาบาลผู้ช่วยนี้
ได้รับใบอนุญาตส าหรับการพยาบาล ทันตกรรม ผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม เพื่อเป็น
ผู้ช่วยด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 1 ปี แล้วไปฝึกงานตามโรงพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้บาง
สาขาอาจเรียนสั้น บางสาขาใช้เวลาเรียนถึง 2 ปี  
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  หลักสูตรการอาชีวศึกษาของอเมริกาคงต้องอยู่ใน 5 ประเภท บางแห่งการเรียนวิชาสามัญ
และวิชาชีพรวมอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน โรงเรียนส่วนใหญ่มีเกรด 12 อาจเป็น เกรด 13–14 เพ่ือสอน
ระดับ Technical Education ด้วยอาชีวศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการสอน
นอกจากวิชาชีพแล้ว ยังสอนวิชาสามัญ เช่นภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา เพ่ือวางรากฐานการศึกษาให้
กว้างขวาง Junior College รับนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาแล้วเข้าเรียนวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี โดยปกติ
ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานตามโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน และเรียนวิชาสามัญควบกันไป อาชีวะ
ชั้นสูงจัดสอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี ( Institute Technology) สถาบันเทคโนโลยีที่
ส าคัญอยู่ที่รัฐแมสซาซูเซทส์ แคลิฟอร์เนีย อิลินอย และภาคใต้ การสอนคงมีวิชาสามัญแทรกอยู่ด้วย
เทคโนโลยีมีการสอนอยู่หลายระดับ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา Junior College ชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ปัจจุบันมีสถาบันชั้นอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกากว่า 160 แห่ง ที่ท าการสอนวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยมีหลักการทั่วไปของอาชีวศึกษาคือส่งเสริมการเรียนวิชาสามัญคู่กับ
วิชาชีพ โดยฝึกหัดทักษะและความช านาญทางวิชาชีพ และฝึกอบรมให้ทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  
 
 3. ประเทศออสเตรเลีย  
  การอาชีวศึกษาและการฝึกวิชาชีพ ประเทศออสเตรเลียมีการศึกษาสายอาชีพประกอบด้วย  
3 องค์การหลัก คือการศึกษาทางด้านเทคนิคและชั้นสูง ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐ สถาบันการฝึกวิชาชีพ ซึ่งจัดโดย
เอกชนและกลุ่มอุตสาหกรรม โดยปกติการฝึกอบรมสายอาชีพจะเป็นในรูปแบบของการที่เด็กเข้าไปเป็นช่าง
ฝึกหัด (Apprenticeship) ซึ่งต้องใช้จ่ายเงินเป็นจานวนมาก ซึ่งการควบคุมดูแลรับผิดชอบจะข้ึนอยู่กับรัฐ
ต่าง ๆ ประมาณ 3 ใน 4 ของช่างฝึกหัดทั้งหมดจะอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทการผลิต การก่อสร้าง การค้า
ขายส่งหรือขายปลีก ส่วนหนึ่งของหลักสูตรก็คือการที่ช่างฝึกหัดเหล่านี้ต้องไปเรียนเพ่ิมที่ TAFE โดยก าหนด
เป็นหนึ่งวันของทุก ๆ สัปดาห์หรือสองสัปดาห์ติดต่อกันหลังจากขึ้นอยู่กับการก าหนดของแต่ละหลักสูตรใน
บริษัทใหญ่ ๆ ทางบริษัทจะจัดให้มีสถานที่สอนช่างฝึกหัดด้วยตนเองถึงอย่างไรก็ตามทุก ๆ ฝ่ายก็เห็น
ต้องกันว่าการฝึกอาชีพนั้นจะต้องมีความคล่องตัวและเป็นไปตามความต้องการของอุตสาหกรรม  
ที่ต้องการ ตลอดจนต้องมีการฝึกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย  
 
 4. ประเทศญี่ปุ่น  
  โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาเปิดสอนสาขาวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจ การประมง 
การพยาบาล ดนตรี จิตรกรรม และพลศึกษา นอกจากนี้แล้วประเทศญี่ปุ่นยังมีศูนย์ฝึ กวิชาชีพ และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาด าเนินการผลิตแรงงานระดับต่าง ๆ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน 
และของชาติอีกหลายแห่ง คือ  
  1)  ศูนย์ฝึกวิชาชีพทั่วไป (General Vocational Training Center) จัดการฝึกวิชาชีพเพ่ือ
ผลิตแรงงานระดับกึ่งฝีมือ (semi–skilled worker) โดยรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นต้น ใช้
เวลาเรียนต่ออีกประมาณ 1 ปี ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นใช้เวลาเรียนต่อ
อีกเพียง 6 เดือน  
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  2)  ศูนย์ฝึกวิชาชีพเฉพาะ (Vocational Training Center) จัดการฝึกอาชีพเพ่ือผลิต
แรงงานระดับฝีมือ (skilled workers) รับผู้ส าเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียนต่ออีก 2 ปี 
ส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้วจะเรียนต่ออีก 1 ปี  
  3)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา (College of Vocation Training) จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
ช่างเทคนิครับจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียนต่ออีก 2 ปี  
  การบริหารโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนกลางอยู่
ในความรับผิดชอบของการอาชีวศึกษากรรมการประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ 
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการอีก 2 ชุด คือ คณะกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และการอาชีวศึกษา
ชุดหนึ่งร่วมรับผิดชอบในการบริหารด้วย คณะกรรมการ 2 ชุดดังกล่าว มีหน้าที่จัดท าตรวจสอบและปรับปรุง
เนื้อหาสาระของหลักสูตรการอาชีวศึกษา เพ่ือจะท าให้การศึกษาด้านอาชีพมีประสิทธิภาพสูงส่วนการบริหาร
โรงเรียนในระดับท้องถิ่นจะมีศึกษาธิการจังหวัด (Prefectures Governor) เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
 5. สาธารณรัฐเกาหลี  
  เกาหลีได้พัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ดังนั้นนโยบายการศึกษา
จึงปรับปรุงตามจุดมุ่งหมายนี้คือ ผลิตแรงงานระดับต่าง ๆ ด้านอาชีพให้มากขึ้น และในปี 2513 เป็นระยะที่
น าวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศมากขึ้น การจัดการศึกษาเน้นความส าคัญใน
ความสามารถทางเทคนิคหรือการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ตามความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม การศึกษาเพ่ืออาชีพระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคของเกาหลี จะเริ่มในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นต้นไป หลักสูตรและการเรียนการสอนมีหลายลักษณะ และมีสถานศึกษาหลายประเภทเปิดสอนทั้ง
ในระดับช่างฝีมือ และช่างเทคนิค เช่น  
  1)  หลักสูตรโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาและเทคนิค (Technical and Vocational High 
School) วิชาที่เปิดสอนได้แก่ เครื่องกล ไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง วิศวกรรมเคมี ฯลฯ เป็นต้น สัดส่วนการเรียน
ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติเป็น 30 : 70 ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาและเทคนิค จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษให้ได้ศึกษาต่อในระดับสูง  
  2)  หลักสูตรโรงเรียนมัธยมสาธิตทางเทคนิค (Demonstration Technical High School) 
หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ งานเหล็ก งานประปา งานเชื่อมโลหะ งานฟ้าสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการ
ก่อสร้าง โรงเรียนประเภทนี้ผลิตแรงงานออกมาประมาณปีละ 2,000 คน ผู้ที่เรียนดีจะได้รับคัดเลือกให้มีฝึก
วิชาเฉพาะอีก 6 เดือน เพ่ือไปเป็นหัวหน้างาน การผลิตแรงงานในโรงงานประเภทนี้รัฐบาลได้รับความร่วมมือ
จากบริษัทผู้ว่าจ้างแรงงานในการออกค่าใช้จ่ายการเรียนภาค ปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนด้วย  
 
 6.  ประเทศสิงคโปร์  
  สิงคโปร์เป็นชาติที่มีเพียงทรัพยากรมนุษย์ และวิธีที่จะเพ่ิมทรัพยากรนี้ คือ การศึกษาและการ
ฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสิงคโปร์สามารถแบ่งกลุ่มอย่างกว้าง ๆ เป็นการฝึกอบรมก่อนและ
หลังการมีงานท า การศึกษาก่อนการท างานประกอบด้วยการศึกษาในระบบ การฝึกอบรมหลังการท างานจะ
รวมถึงการฝึกเพ่ือเพ่ิมฝีมือทัศนคติต่องานอาชีพ  
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  โรงเรียนสารพัดช่าง และสถาบันเทคนิคศึกษา (ITE / Institute of Technical Education) มี
รายละเอียดดังนี้คือ  
  1) สิงคโปร์โพลีเทคนิค เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพแห่งแรกในสิงคโปร์และมีเป้าหมาย
หลักในการฝึกอบรมบุคลากรระดับกลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ 
สถาบันนี้ได้ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่า 60,000 คน นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1954 หลักสูตรที่เปิดสอน
คือวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจและการศึกษาการค้า และการเดินเรือทะเล การฝึกอบรมในสถาบันนี้ เน้น
ประสบการณ์ “ท าจริง” และการศึกษาการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและคอมพิวเตอร์ ยังมีการให้บริการที่
ปรึกษาหลักสูตรระยะสั้นและการจัดประชุม การจัดบริการประเภทนี้สถานประกอบการสามารถอาศัย
อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทันสมัย และเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพของสถาบันนี้ การติดต่อกัน
อย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรมจะท าให้สามารถทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับปรุง
เครื่องมืออุปกรณ์ให้ทันสมัย  
  2) นีอันโพลีเทคนิค (Ngee An) เป็นสถาบันโพลีเทคนิคที่ได้รับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลท าการ
ฝึกอบรม และเตรียมนักศึกษาเพ่ือเข้าท างานในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยากรรม ส าหรับผู้ท างานที่
ต้องการเพ่ิมวุฒิและฝีมือให้ตัวเอง ในการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้นักศึกษาเรียนที่บ้าน
ได้ นอกจากนั้นยังมีโครงการเลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติอีกด้วย จุดเน้นของสถาบันนี้คือสร้างสภาพแวดล้อม
ของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมซึ่งจะเอ้ือต่อวิชาการฝึกภาคปฏิบัติ  
  3)  สถาบันวิชาชีพเทคนิค (Institute of Technical Education/ITE) สถาบันนี้ มีทั้ งการ
ฝึกอบรม การฝึกงานในภาคปกติและหลักสูตรต่อยอดของผู้ส าเร็จการศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา ส าหรับ
ช่างมีการฝึกฝีมือและการให้การศึกษาภายใต้โครงการการศึกษาต่อและการฝึกอบรมสถาบันนี้ ยังจัดการ
ทดสอบและการสอบแก่ผู้สมัครของภาคเรียนที่เข้าท าการสอบและจัดการศึกษาให้แก่ครูในภาคอุตสาหกรรม
ด้วย การฝึกในภาคปกติจะสอนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาตามสถาบันการฝึกจานวน 10 แห่ง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะ
สนองตอบความต้องการก าลังคนของภาคอุตสาหกรรม  
 
แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารสถานศึกษา 
 
 แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิค 
แม่สอด ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีระบบ แนวคิดการบริหารสถานศึกษาและแนวคิดกระบวนการ
บริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. แนวคิดทฤษฎีระบบ 
  1.1 ความหมายของระบบ 
   ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีการศึกษาองค์การและการบริหารที่น าปัจจัยต่าง ๆ ประกอบเข้า
ด้วยกันเป็นระบบองค์การหนึ่ง ๆ นั้นต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามารถส่งผลกระทบถึงกันได้
นอกจากนี้ในปัจจัยหนึ่ง ๆจะต้องมีระบบเฉพาะภายในของตัวเอง ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากปัจจัย
อ่ืน ๆ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า “ระบบ” ไว้ดังนี้ 
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   คาสต์ และโรเซนซ์วีก (Kast and Rosenzweig, 1985, p. 102) ได้ให้ความหมายของ
ระบบว่าหมายถึงองค์ประกอบหรือระบบย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือท ากิจกรรมบางอย่าง
ร่วมกันเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบใหญ่ที่เป็นภาพรวม  
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2552, น. 7) ได้ให้ความหมายของระบบไว้ว่า ระบบประกอบไปด้วย
การรวมกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ (Components) หรือกระบวนการต่าง ๆ (Processes) ที่มีความสัมพันธ์กัน 
(Interrelated) เพ่ืองานหรือวัตถุประสงค์บางอย่าง หากสิ่งใดหรือกระบวนการใดมีการเปลี่ยนแปลง จะ
กระทบกระเทือนสิ่งอ่ืน ๆ หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ไปด้วย 
   จันทรานี สงวนนาม (2551, น. 93) ได้ให้ความหมายของระบบไว้ว่าระบบเป็นกลุ่มของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือกระท ากิจกรรมให้ได้ผลส าเร็จตามความต้องการ
ขององค์การ 
   จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ระบบหมายถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์กันในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ 

  1.2  หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
   เบอร์ทาแลนซ์ พี  (Bertalanffy,1973, pp. 26–48) น าเสนอทฤษฎีระบบและการ
ประยุกต์ใช้ มีสาระส าคัญสรุปได้ว่า ทฤษฎีระบบจะพิจารณาปัญหาที่ข้อเท็จจริงว่าสิ่งต่าง ๆ มีความสัมพันธ์
กันและคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศสร้างสรรค์ทางปัญญา (Intellectual Climate) คือการยอมรับ
ในการมองปัญหาใหม่ ๆ ที่มีอยู่เดิม แต่ถูกมองข้ามมาก่อน เป็นการพิจารณาปัญหาในแนวทางใหม่ซึ่งเป็น
วิถีทางส าคัญที่ช่วยอธิบายและคาดคะเนที่มีความตรงกับปัญหาที่อยู่รอบ ๆซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะที่ให้
ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลง โดยพ้ืนฐานของทฤษฎีระบบส าหรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง แม้ภายใต้เงื่อนไขที่
สภาพแวดล้อมภายนอกคงที่แต่ระบบภายในยังคงมีปฏิกิริยาที่จะส่งผลสัมพันธ์กันและทฤษฎีระบบสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม 
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2552, น. 1) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับระบบไว้ว่าระบบเป็นหน่วยบูรณ
ภาพ รูปธรรมหรือนามธรรม ประกอบด้วยหน่วยย่อย (องค์ประกอบหรือระบบย่อย) ที่ เป็นอิสระแต่มี
ความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยใหญ่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ระบบมีความสัมพันธ์ในการ
ก าหนดสัดส่วนการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดและมีการควบคุมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ระบบมีหลายขอบข่ายและหลายระดับแต่มีองค์ประกอบส าคัญคือส่วนที่เป็นปัจจัยน าเข้า ส่วน
ที่เป็นกระบวนการ ส่วนที่เป็นผลลัพธ์และส่วนที่เป็นผลย้อนกลับเพื่อควบคุมและปรับปรุง 
   จันทรานี สงวนนาม (2551, น. 93–94) ได้ให้หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
ไว้ดังนี้ 
    1.  ทฤษฎีระบบมีความเชื่อว่าระบบจะต้องเป็นระบบเปิด กล่าวคือจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อม 
    2.  มีรูปแบบของการจัดล าดับของระบบใหญ่และระบบย่อยที่สัมพันธ์กัน 
    3.  มีรูปแบบของปัจจัยน าเข้าและผลผลิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ์
ที่มีกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตตามล าดับเป็นองค์ประกอบ
ของระบบ 
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    4.  แต่ละองค์ประกอบของระบบจะต้องมีส่วนสัมพันธ์กัน หรือมีผลกระทบต่อ
กันและกันหมายความว่า ถ้าองค์ประกอบของระบบตัวใด ตัวหนึ่งเปลี่ยนไปก็จะมีผลต่อการปรับเปลี่ยน
ขององค์ประกอบตัวอ่ืนด้วย 
    5.  ทฤษฎีระบบเชื่อในหลักการของความมีเหตุ มีผลของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็น
หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้และเชื่อว่าปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นมักจะมาจาก
สาเหตุที่มากกว่าหนึ่งสาเหตุ 
    6.  ทฤษฎีระบบค านึงถึงผลของการปฏิบัติที่เป็นผลผลิตมากกว่า กระบวนการ 
ซ่ึงผลสุดท้ายของงานที่ได้รับอาจมีมากมายหลายสิ่ง ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง 
    7.  ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนและป้อนข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือ
บอกให้รู้ว่าระบบมีการเบี่ยงเบนอย่างไร ควรจะแก้ไขที่องค์ประกอบใดของระบบนั่นคือ การวิเคราะห์ระบบ 

  1.3  องค์ประกอบของระบบ 
   องค์ประกอบของระบบ ตามแนวคิดของนักวิชาการ มีดังนี ้
   คาสต์และโรเซนซ์วีก (Kast and Rosenzweig, 1985, p. 112) ระบบประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการ ประกอบด้วย  
    1.  ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึงทรัพยากรหรือสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องน าเข้าสู่
ระบบเพ่ือก่อให้เกิดการท างานทั้งนี้ทรัพยากรของและระบบจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นกับประเภท
ของระบบ ส าหรับระบบของสถานศึกษา โดยปัจจัยน าเข้าเช่น นักเรียน หลักสูตร วัสดุ อุปกรณ์ 
บุคลากร เป็นต้น 
    2.  กระบวนการ (Process) หมายถึง การแปรสภาพปัจจัยน าเข้าหรือ
ทรัพยากรให้เปลี่ยนเป็นผลผลิต ทั้งนี้กระบวนการจะมีลักษณะใดขึ้นอยู่กับประเภทของระบบเช่นกัน 
โดยกระบวนการส าหรับระบบของสถานศึกษาเช่น การบริหารจัดการศึกษา การเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียน เป็นต้น 
    3.  ผลผลิต (Output) หมายถึงสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
ระบบ โดยผลผลิตส าหรับระบบของสถานศึกษา เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากร เป็นต้น 
    4.  ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ส่วนที่ส่งผลกระทบต่อระบบ โดย
สามารถใช้เป็นกลไกในการควบคุมการท างานของระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงข้อดี
และข้อบกพร่องของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพได้  
    5.  สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึงสภาพที่อยู่แวดล้อมระบบ โดย
สภาพแวดล้อมส าหรับระบบของสถานศึกษา เช่น ที่ตั้ง ชุมชน และผู้ปกครอง เป็นต้น 

องค์ประกอบของระบบทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.4 
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สภาพแวดล้อม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 แสดงองค์ประกอบของระบบพื้นฐาน 
ที่มา : คาสต์ และโรเซนซ์วีก (Kast and Rosenzweig, 1985, p. 112) 
 
  ฮอยและมิสเกล (Hoy and Misckel, 2008, pp. 292–293) ได้กล่าวถึงรูปแบบระบบ
สังคมของสถานศึกษา (Social–System Model for Schools) ว่าระบบสังคมของสถานศึกษา
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่สถานศึกษาสามารถ
ควบคุมได้ ทรัพยากรบุคคล พันธกิจและนโยบายของรัฐ วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ 
    2.  กระบวนการเปลี่ยนสภาพ (Transformation Process) ประกอบไปด้วย ระบบ
โครงสร้าง ระบบการเมือง ระบบบุคคลและระบบวัฒนธรรม ซึ่งองค์ประกอบทุกส่วนมีความสัมพันธ์กัน 
    3.  ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย ภาพความส าเร็จของงาน อัตราการออก
กลางคัน อัตราการตกหล่น และคุณภาพโดยรวม 
    4.  ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับ
สภาพที่คาดหวัง 
    5.  สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่สถานศึกษาไม่สามารถ
ควบคุมได ้

ลูนันเบอร์กและออสติน (Lunenburg and Ornstein, 2007, pp. 17–20) ได้กล่าวถึงระบบ
การบริหารสถานศึกษา (A System View of School Administration) ในฐานะเป็นองค์ประกอบหนึ่ง 
ในระบบสังคม มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการเปลี่ยนสภาพ 
(Transformation Process) ผลผลิ ต (Outputs)สภาพแวดล้ อมภายนอก (External Environment)  
ที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยน าเข้าและมีข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นกลไกที่ส าคัญระหว่าง 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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สภาพที่เป็นจริงกับสภาพความส าเร็จที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผลผลิต องค์ประกอบของระบบตามแนวคิด
ของลูนันเบอร์กและออสติน (Lunenburg and Ornstein) ดังภาพที่ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.5  แสดงระบบของการบริหารสถานศึกษา 
ที่มา: ลูนันเบอร์กและออสติน (Lunenburg and Ornstein, 2007, p. 19) 
 
  แบงค์ (Banks, 2001, p. 24) ได้กล่าวถึงสถานศึกษาในฐานะเป็นระบบทางสังคม (The 
School as a Social System) เช่น นโยบายของสถานศึกษา วัฒนธรรมของสถานศึกษา หลักสูตร
แกนกลางและรายวิชาที่เรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน 
กระบวนการวัดและประเมินผล ปัจจัยน าเข้าและการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะท าให้การบริหารสถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จ ดังภาพที ่2.6 

 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
บุคลากร   นโยบายของรัฐและท้องถิ่น  โครงสร้างตามกฎหมาย 
งบประมาณ  ทฤษฎีและการเรียนรู้   อื่น ๆ 
 

กระบวนการเปลี่ยนสภาพ 
โครงสร้าง การตัดสินใจ  หลักสูตรการเรียนรู้ วัฒนธรรม 
การสื่อสาร การพัฒนาการเรียนรู้ การจูงใจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาอาชีพ 
ภาวะผูน้  า 

 ผลผลิต 
คุณภาพของนักเรียน  อัตราการกลางคัน   อัตราการตกหล่น  
การเพิ่มขึ้นของนักเรียน ผลการปฏิบตัิงานของครู  การพัฒนาเข้าสู่อาชีพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน   
 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

(ข
้อม

ลูย
้อน

กล
ับ)

 



58 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6  แสดงสถานศึกษาในฐานะเป็นระบบทางสังคม 
ที่มา : แบงค์ (Banks, 2001, p.24) 
 
  จากความหมาย หลักการและแนวคิดของระบบ องค์ประกอบของระบบในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ระบบเปิดระบบหนึ่งในสังคมที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบ 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยน าเข้า (Inputs) องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ 

การเมืองและนโยบายของสถานศกึษา 

วัฒนธรรมของสถานศึกษา หลักสตูรแกนกลางและรายวิชาที่เรียน 

พฤติกรรมและวิธีการสอนของคร ู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  

 ภาษากลางและภาษาท้องถิ่นของสถานศึกษา 
ปัจจัยน าเข้าและการสนับสนุน  

สื่อการเรียนการสอน 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การมีส่วนร่วมของชุมชน 

กระบวนการวดัและประเมินผล 

ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือและ
การกระท าของบุคลากรในสถานศกึษา 

 

สถานศึกษา 

ในฐานะ 

ระบบทางสังคม 
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ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ข้อมูลป้อนกลับ 

(Process) องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต (Outputs) รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขความส าเร็จที่รัฐบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
โดยในแต่ละองค์ประกอบหลักจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน มีการด าเนินงานร่วมกัน
เพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายองค์ประกอบของระบบการบริหาร  
ดังแสดงในภาพที่ 2.7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
ภาพที่ 2.7 แสดงองค์ประกอบของระบบการบริหาร 

 
  2.  แนวคิดกระบวนการบริหาร 
   กระบวนการบริหาร มีนักการศึกษาได้ให้มุมมองของกระบวนการบริหารแตกต่าง 
กันไปบางคนพิจารณาว่าเป็นกิจกรรม หรือเป็นขั้นตอน หรือเป็นหน้าที่การบริหาร ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยให้ความหมายของกระบวนการบริหารเป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน  
ซึ่งกระบวนการบริหารในมุมมองของนักการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
   จันทรานี สงวนนาม (2551, น. 34–39) ได้สรุปแนวคิดกระบวนการบริหารของนักการศึกษา 
ไว้ดังนี้ 
   1.  อองรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) บิดาแห่งการบริหารจัดการ มีความเห็นว่าการบริหารเป็น
ศาสตร์อย่างหนึ่งและเป็นหลักสากลที่สามารถน าไปใช้ได้กับการบริหารทุกประเภท โดยการบริหารจัดการ
เป็นส่วนส าคัญพ้ืนฐานของการบริหารงานที่ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอนที่เชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (To Plan) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วก าหนดแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการท างานในอนาคต 
    ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (To Organize) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
จัดโครงสร้างของงานและอ านาจหน้าที่ของบุคคล 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
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    ขั้นตอนที่ 3 การบังคับบัญชา (To Command) หมายถึง กระบวนการเกี่ยวกับการ
วินิจฉัยสั่งการ การตัดสินใจ การมอบหมายหน้าที่การงาน การนิเทศงาน ตลอดจนการใช้ภาวะผู้น า 
    ขั้นตอนที่ 4 การประสานงาน (To Coordinate) หมายถึง ความร่วมมือ ร่วมใจใน 
การปฏิบัติงาน การจัดระเบียบงานให้เรียบร้อย สอดคล้องกลมกลืนกันเพ่ือให้งานสมดุลและบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ การประสานงานเปรียบเสมือนตัวกลางน าฟันเฟืองของบรรดากิจกรรมทั้งหลายให้สอดคล้อง
ต้องกันเพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความกลมกลืน ราบรื่นและเรียบร้อย 
    ขั้นตอนที่ 5 การควบคุมงาน (To Control) หมายถึงการก ากับงานและตรวจสอบว่า
การปฏิบัติงานได้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดยอาศัยการรายงานและงบประมาณเป็นเครื่องมือ  
   2.  ลูเธอร์ กูลิคและลินดอลล์  เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ได้น า
แนวคิดของอองรี ฟาโยล์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ โดยได้ขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น 7 
ประการ รวมเรียกว่า POSDCoRB ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การราชการโดยทั่วไป ดังนี้ 
    2.1  การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องท า
อะไรบ้างเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
    2.2  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดองค์การ การก าหนดโครงสร้าง การ
แบ่งสายงาน การจัดสายการบังคับบัญชาและการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ 
    2.3  การบั งคับบัญชา (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคล ได้แก่การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนา การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน การประเมินผลงาน การพิจารณา
ความดี ความชอบ การให้สวัสดิการและการให้พ้นจากงาน 
    2.4  การควบคุมงาน (Directing) หมายถึงการอ านวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่ง
การและการควบคุมบังคับบัญชา 
    2.5  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือเพ่ือด าเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
    2.6  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติขององค์การเพ่ือให้
สมาชิกขององค์การทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
    2.7  การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การใช้เงิน การควบคุมการใช้จ่ายและการ
ตรวจสอบด้านการเงิน 
   3.  เจสซี บี เซียรส์ (Jesse B. Sears) ให้ความเห็นว่า การบริหารการศึกษาจะต้องด าเนินการ
ไปตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1  การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดแผนงานและโครงการล่วงหน้า 
    ขั้นตอนที่ 2  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างและก าหนดต าแหน่ง
หน้าที ่
    ขั้นตอนที่ 3  การอ านวยการ (Organizing) คือ การสั่งการและมอบหมายงาน 
    ขั้นตอนที่ 4  การประสานงาน (Coordinating) คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและต าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน 
    ขั้นตอนที่ 5  การควบคุมงาน (Controlling) คือการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
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   4.  สมาคมผู้บริหารการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (The American Association of School 
Administrators: AASA) มีความเห็นว่า กระบวนการบริหารการศึกษาควรประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) คือการวางแผนปฏิบัติการในการบริหารการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2  การจัดสรรทรัพยากร (Allocation) คือ การสรรหาทรัพยากรที่เป็นปัจจัยที่
จ าเป็นในการบริหารงาน 
    ขั้นตอนที่ 3  การบ ารุ งขวัญ  (Stimulating) คื อ การให้ ก าลั งใจและบ ารุ งขวัญ
ผู้ปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนที่ 4  การประสานงาน (Coordinating) คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 
    ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) คือการประเมินผลงานหรือติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
  โบวี่ (Bovee, 1993, p. 5) กล่าวว่าหน้าที่ของการบริหารจัดการมี 4 ประการ ดังนี้ 
    1.  การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย (Goals) การก าหนด
กลยุทธ์ (Strategy) และการพัฒนาแผนย่อยเพ่ือให้เกิดการประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ 
    2.  การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดว่าจะท างานอะไร บุคคลใดที่มี 
ความเหมาะสมที่จะท างานนั้น การจัดองค์การจะต้องมีการจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) ซึ่ งเป็น
กระบวนการที่เป็นทางการเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การมีพนักงานที่มีความสามารถในงานทุกระดับเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
    3.  การน า (Leading) ประกอบด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา การสั่งการ การคัดเลือก
ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล รวมไปถึงการบริหารความขัดแย้ง 
    4.  การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตามผลและแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้
เกิดความเชื่อมั่นว่างานบรรลุผลตามที่ได้วางแผนไว้ 
  ดูบริน (DuBrin, 2010, pp. 12–13) ได้น าเสนอแนวคิดหน้าที่การบริหารไว้เช่นเดียวกับนัก
การศึกษาหลายท่านแต่มีการจัดหมวดหมู่ ขั้นตอนการบริหารที่แตกต่างไปเช่น การจัดบุคลากร (Staffing)  
ไปรวมในด้านการจัดองค์การ (Organizing) การก าหนดเป้าหมายขององค์การ (Goal Setting) จัดรวมอยู่ใน
การวางแผน (Planning) ส าหรับการตัดสินใจ สั่งการ การสื่อสาร และการจูงใจ จัดรวมอยู่ในด้านการน า 
(Leading) ซึ่งกระบวนการบริหารตามแนวคิดของดูบริน มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการก าหนดเป้าหมายของ
องค์การและวางแนวทางด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
องค์การ การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การก าหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธ์การ
ด าเนินงานรวมทั้งการก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด าเนินงาน 
    ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากร
และการจัดระบบการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ประกอบด้วย การจัดท าแผนภูมิ
ปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ การจัดท ามาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบัติงาน การ
จัดระบบการบังคับบัญชาและการประสานงาน การก าหนดภารกิจขององค์การ การจัดระบบทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในองค์การ 
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    ขั้นตอนที่ 3 การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายองค์การ ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหารประกอบด้วยการ
จูงใจ การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสารและการแก้ปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร 
    ขั้นตอนที่ 4 การควบคุม (Controlling) หมายถึงการก ากับให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและแผนขององค์การ ประกอบด้วยการตรวจสอบ ติดตาม การเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
  คูนทซ์และโอ ดอนเนลล์(Koontz and O’Donnell, 2001, p. 9) ได้ให้แนวคิดกระบวนการ
บริหาร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนซึ่งต่างก็แยกจากกันโดยหน้าที่และภารกิจแต่จะด าเนินไปเป็น
กระบวนการตามล าดับและเก่ียวข้องซึ่งกันและกันตามระบบบริหาร ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การและการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผล 
    ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบไปด้วยการน าปัจจัยทางการ
บริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการบริหารที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผล 
    ขั้นตอนที่ 3 การจูงใจ (Motivating) ประกอบไปด้วยการอ านวยการ (Directing) 
การติดต่อสื่อสาร (Communicating) และการเป็นผู้น าในการด าเนินการ (Leading) 
    ขั้นตอนที่ 4 การควบคุมงาน (Controlling) เป็นการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่ก าหนด 
  แนวคิดของ ดูบริน (Dubrin) และ คูนทซ์และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell) 
มีความเห็นสอดคล้องกัน แต่ คูนทซ์และโอ ดอนเนลล์ (Koontz and O’Donnell) ให้ความส าคัญกับ
การจูงใจที่จะท าให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิผล 
  นอกจากนั้นกระบวนการบริหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือการบริหารด้วยวงจร
คุณภาพซึ่งเป็นกระบวนการบริหารงานหรือการจัดระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลผลิตที่
ออกมามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเป้าหมายก าหนดซึ่งเอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง (Edwards Deming,1950 
อ้างอิงใน ชนินทร์ แสงแก้ว, 2546, น. 34)ได้เสนอขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพ “วงจรเดมมิ่ง” 
(Deming cycle) ไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าและการวางแผน (Plan) 
      1) ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนแล้วก าหนดหัวข้อควบคุม  
      2) ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุให้แก่หัวข้อควบคุมแต่ละข้อ 
      3) ก าหนดวิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
  ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (Do) 
      1) หาความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการนั้น 
      2) ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด 
      3)  เก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องและผลลัพธ์ของหัวข้อควบคุม 
  ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล (Check) 
      1) ตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐานหรือไม่ 
      2) ตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
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      3) ตรวจสอบว่าหัวข้อควบคุมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
  ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดมาตรฐานแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะที่ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (Act) 
      1) ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการท างานมาตรฐาน ก็หามาตรการแก้ไข 
      2) ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็ค้นหาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นตอ
เพ่ือมิให้เกิดปัญหาซ้ าขึ้นอีก 
      3) ปรับปรุงระบบการท างานและเอกสารวิธีการท างานมาตรฐาน 
  จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการบริหารของนักการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตาก
ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P) 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดองค์การ (Organizing: O) ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน (Doing: D) ขั้นตอนที่ 4  
การควบคุม (Controlling: C) ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุง (Acting: A) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต่างก็แยกจาก
กันตามหน้าที่และภาระงาน แต่จะด าเนินการไปเป็นกระบวนการตามล าดับขั้นและเกี่ยวข้องซึ่งกันและ
กันตามระบบบริหาร และมีการจูงใจ (Motivation: M) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนทุกข้ันตอน ซึ่งสรุปได้
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning: P) เป็นการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาค ี
  ขั้นตอนที่ 2  การจัดองค์การ (Organizing: O) เป็นการก าหนดโครงสร้าง การแบ่งงานและ
การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ ในการน าปัจจัยน าเข้าทางการบริหารทุกประเภทมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เกิดประสิทธิผล 
  ขั้นตอนที่ 3  การด าเนินงาน (Doing: D) เป็นการด าเนินงานตามวิธีการหรือแนวทางที่
ก าหนดและเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายของการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  ขั้นตอนที่ 4  การควบคุม (Controlling: C) เป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ได้ก าหนดไว้ 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในแต่ละ
ภาระงานและขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 
  ขัน้ตอนที่ 5  การปรับปรุง (Acting: A) เป็นการน ารายงานผลการปฏิบัติงานมาพิจารณาโดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง หากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ให้ร่วมกันแสวงหาแนวทางปรับปรุง และหากการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้แล้วให้
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป 
  การจูงใจ (Motivating: M) เป็นกลไกของการขับเคลื่อนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยการจูงใจประกอบด้วย การเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การ
ติดต่อสื่อสาร การประสานงาน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานประกอบการสามารถท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิผล 
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แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 
 1.  ความหมายของรูปแบบ 
  นักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบ (Model)ไว้หลากหลาย เช่น “รูปแบบ” หรือ “โมเดล”หรือ 
“ตัวแบบ” หรือ “แบบจ าลอง” หรือ “ต้นแบบ” เป็นต้น ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ค าว่า “รูปแบบ” 
ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  บาร์โดและฮาร์ดแมน (Bardo and Hartman, 1982, p. 70) ได้ให้ความหมายของรูปแบบ 
ไว้ว่า เป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจเพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะ
หรือบรรยายคุณลักษณะนั้น ๆ รูปแบบอาจเป็นอะไรบางอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมาเพ่ือบรรยายคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ ๆ ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ  
  ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2554, น. 21–23) ได้ให้ความหมายของรูปแบบว่าหมายถึง ลักษณะที่
พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่
อยากได้กับความสามารถท่ีจะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติเป็นต้น  
  ศิริชัย กาญจนวาสี (2557, น. 46) ได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบอาจเป็น
เพียงของจริงหรือการจ าลองของจริง หรืออาจจะมีลักษณะเป็นทฤษฎี หรืออาจเป็นการเชื่อมโยงทฤษฎีสู่
รูปธรรมหรือการปฏิบัติได้ 
  จากความหมายของค าว่ารูปแบบดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่ารูปแบบหมายถึงองค์ประกอบที่
บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กันของชุดปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่งอาจเป็นแนวคิดที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม 
ก็ได ้

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบหมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของ
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ในด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไข
ความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 2.  องค์ประกอบของรูปแบบ 
  บาร์โดและฮาร์ดแมน (Bardo and Hartman, 1982, pp. 70–71) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่าการที่จะระบุว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง จะประกอบด้วยรายละเอียดมากน้อย
เพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อก าหนดที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น รูปแบบที่มีลักษณะบางประการของระบบเปิด เป็นรูปแบบที่แสดง
องค์ประกอบย่อยของระบบซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) 
ข้อมูลป้อนกลับจากสภาพแวดล้อม ซึ่งการพิจารณารูปแบบในลักษณะนี้ถือว่าผลผลิตของระบบเกิดจากการ
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ที่มีปัจจัยน าเข้าส่งเข้าไปผ่านกระบวนการ ซึ่งจะจัดกระท าให้เกิดผลผลิตขึ้นและให้ความสนใจกับข้อมูล
ปอ้นกลับจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นลักษณะของระบบเปิด 
 
 
 
 3. คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
  คีฟส์  (Keeves, 1988, p. 560) กล่าวว่ารูปแบบที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ ได้มีข้อก าหนด  
4 ประการ ดังนี้ 

1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง (Structural Relationship) 
มากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบหลวมๆ (Associative Relationship) 

2. รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้
โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 

3. รูปแบบควรจะต้องระบุหรือชี้ให้ เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น 
นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4. รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องท่ีก าลังศึกษา 

จากคุณลักษณะของรูปแบบที่ดีแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบจะต้องมี
ความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง สามารถตรวจสอบได้ด้วยการสังเกต อีกทั้งเป็นการชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิง
เหตุผล ท าให้เกิดมโนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งองค์ประกอบของรูปแบบ คุณลักษณะของ
รูปแบบที่ดีจะเป็นฐานส าคัญในการพัฒนารูปแบบในล าดับต่อไป 

 
4.  การพัฒนารูปแบบ 

  เมื่อรูปแบบมีหลายลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วนั้น ในการพัฒนาหรือสร้างรูปแบบ ก็ต้องขึ้นอยู่การ
ตัดสินความเหมาะสมของรูปแบบที่เลือกใช้อาจพิจารณาได้จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปรัชญา
หรือแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นปัญหาของสิ่งที่ต้องการประเมิน ในปัจจุบันนี้การพัฒนา
รูปแบบใดก็ตามได้ด าเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อรูปแบบที่ใช่อยู่นั้นค่อนข้างล้าสมัย หรือไม่สามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้รูปแบบนั้นมีความสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท าการพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ โดยมีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การพัฒนาไว้ดังนี้ 

บุญชม ศรีสะอาด (2554, น. 104–106) ได้กล่าวถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
นั้นอาจกระท าได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  สร้างหรือพัฒนารูปแบบ โดยจะมีการสร้างหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมาก่อน เป็นรูปแบบตาม
สมมติฐาน จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฏี แนวความคิดรูปแบบที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วในเรื่องเดียวกันหรือเรื่องอ่ืน 
ๆ และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถก าหนด
องค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างองค์ประกอบ
หรือตัวแปรนั้นหรือล าดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบนั้น
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จะต้องใช้หลักเหตุผลเป็นรากฐานส าคัญ และการศึกษาค้นคว้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งผู้วิจัยอาจจะคิดโครงสร้างของรูปแบบขึ้นก่อน แล้วปรับปรุงโดยอาศัยสารสนเทศจาการศึกษา
องค์ประกอบย่อย หรือตัวแปรแต่ละตัวแล้วจึงเลือกองค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรที่ส าคัญประกอบขึ้นเป็น
โครงสร้างของรูปแบบก็ได้ หัวใจส าคัญของขั้นนี้อยู่ที่การเลือกองค์ประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร/กิจกรรม) 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยควรก าหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอย่างชัดเจน เช่น 
เป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน สามารถน าไปปฏิบัติได้ง่าย ตัวแปรในรูปแบบมีน้อยตัว แต่สามารถอธิบายผลได้
มาก เป็นต้น ในการวิจัยบางเรื่องจ าเป็นต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
  2.  ทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ หลังจากได้สร้างหรือพัฒนารูปแบบในขั้นต้นแล้ว
จ าเป็นต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้นถึงแม้ว่าจะพัฒนาโดย
มีรากฐานจากทฤษฏี แนวคิด รูปแบบของคนอ่ืน และผลการวิจัยที่ผ่านมาแล้ว หรือแม้กระทั่งได้รับจากการ
กลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
ในสถานการณ์จริง หรือท าการทดลองน าไปใช้ในสถานการณ์จริง เพ่ือทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
ซึ่งในขั้นนี้บางครั้งใช้ค าว่าการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ 
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2552, น. 33–43) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบหรือการพัฒนา
ระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) เป็นวิธีการระบุส่วนประกอบขององค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้งหลาย ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในระบบกับ
องค์ประกอบภายนอก การจัดเรียงองค์ประกอบ ทรัพยากรที่ต้องใช้ กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ระบบ 
ภารกิจที่ต้องการด าเนินการ และผลผลิตหรือบริการที่จะเสนอแก่กลุ่มเป้าหมายในการวิเคราะห์ระบบ  
ผู้วิเคราะห์มีกิจกรรมที่ต้องวิเคราะห์ ดังนี้ 
    1.1  วิเคราะห์ปณิธาน 
    1.2  วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย และจุดประสงค ์
    1.3  วิเคราะห์เจ้าหน้าที่ 
    1.4  วิเคราะห์ภารกิจ 
    1.5  วิเคราะห์เครื่องมือ สื่อ หรือ ช่องทาง 
    1.6  วิเคราะห์วิธีการ 
    1.7  วิเคราะห์การตรวจสอบ ควบคุม และการประเมิน 
   2.  การสังเคราะห์ระบบ (System synthesis) เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการสร้าง
ระบบใหม่ โดยการน าองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ ทิศทาง และล าดับขั้นตอนของระบบใหม่ 
   3. การสร้างแบบจ าลอง (System Modeling) เป็นขั้นการสื่อสารระบบที่สร้างใหม่ 
เพ่ือง่ายต่อการน าไปใช้ โดยการเขียนแบบจ าลองแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
    3.1 แบบรูปภาพหรือหุนจ าลองของจริง เช่น ภาพวาด หุ่นจ าลองเครื่องบิน ฯลฯ 
    3.2  แบบจ าลองเปรียบเทียบ เช่น นาฬิกา เป็นแบบจ าลองของเวลาหรือ สีแดง 
ขาว น้ าเงิน ของธงชาติไทย เป็นแบบจ าลองอุปมาอุปมัยของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
    3.3  แบบจ าลองสัญลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
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    3.4  แบบจ าลองแนวคิด ได้แก่ แบบจ าลองที่แทนด้วยภาพแผนภูมิ หรือแผนภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ แบบจ าลองจะช่วยอธิบายขั้นตอนส าคัญของระบบ ช่วยในการสื่อสารให้ทราบขั้นตอน 
และการควบคุม และท านายไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อได้ด าเนินไปตามระบบ 
   4. การทดสอบระบบ (System Testing) เมื่อได้มีการพัฒนาระบบด้วยการก าหนดขั้นตอน 
และแสดงออกมาในรูปแบบจ าลองแล้ว เรียกได้ว่าเราได้ระบบใหม่ขึ้นเป็นต้นแบบแต่ยังประกันไม่ได้ว่า ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นจะท างานได้ตามวัตถุประสงค์ นักจัดระบบจึงจ าเป็นที่จะต้องน า “ต้นแบบระบบ” (System 
Prototype) ไปทดสอบระบบในสถานการณ์จ าลอง (Systems Simulation) กล่าวคือ น าระบบไปใช้ใน
สถานการณ์ที่ใกล้ความจริง แน่นอน หากน าไปทดลองในสถานการณ์จริงมีปัญหามากในด้านค่าใช้จ่าย เวลา 
และความเสี่ยง โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับคนและทรัพย์สิน นักจัดระบบจึงทดสอบระบบในสถานการณ์
จ าลองแทน 
   ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบไปสู่การพัฒนารูปแบบ
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนพ้ืนที่สูงและทุรกันดาร โดยการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้าง
รูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบและการประเมินรูปแบบ ซึ่งในการตรวจสอบรูปแบบนั้นเป็นขั้นตอนที่จะท าให้
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ มากยิ่งขึ้น  
 
 5.  การตรวจสอบรูปแบบ 
  การตรวจสอบรูปแบบมีหลายวิธีซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์จากหลักฐานเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยที่การตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณภาพ
อาจใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบ ส่วนการตรวจสอบโมเดลจากหลักฐานเชิงปริมาณใช้เทคนิคทางสถิติ 
ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 ประการ ดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน, 2551, น. 23)  
    1.  การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง และเหตุผล
ระหว่างตัวแปร 
    2.  การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ดังกล่าว ซึ่งการประมาณค่านี้
สามารถประมาณข้ามกาลเวลา กลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across Time, Sample, Sites) หรือ
อ้างอิงจากกลุ่มตัวอย่างไปหาประชากรได้ โดยผลการตรวจสอบน าไปสู่ค าตอบ 2 ประการ คือ 1) การ
สร้างรูปแบบใหม่ 2) การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
  อิสเนอร์ (Eisner, 1976, pp. 192–193) ได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในบางเรื่องที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณ โดยเชื่อว่าการรับรู้ที่เท่ากันนั้น
เป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ดังนี้ 
    1.  การการตรวจสอบโดยแนวทางนี้ มิได้เน้นผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามรูปแบบการประเมินแบบอิงเป้าหมาย (Goal–based model) การตอบสนองปัญหาและความต้องการ
ของผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินแบบสนองตอบ (Responsive model) หรือกระบวนการตัดสินใจ 
(Decision Making model) แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์
วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่น ามาพิจารณาซึ่งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยในการพิจารณาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตามวิจารณญาณ
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ของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ท าการ
ตรวจสอบ 
    2.  เป็นรูปแบบการตรวจสอบที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) 
ในเรื่องที่จะตรวจสอบ โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ ที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและ
ต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่า ไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัด
ใด ๆ ได้ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบอย่างแท้จริง ต่อมาได้มีการน าแนวคิดนี้มา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงในวงการอุดมศึกษามากขึ้นเฉพาะสาขานั้น ผู้ที่ศึกษาเรื่องนั้นจริงๆ 
จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
    3.  เป็นแบบที่ใช้ตัวบุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ 
โดยให้ความเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรม และมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณา
ต่าง ๆ นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง 
    4.  เป็นรูปแบบที่ยอมให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการท างานของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
อัธยาศัย และความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การก าหนดประเด็นส าคัญที่พิจารณา การบ่งชี้ข้อมูลที่
ต้องการ การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการน าเสนอ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 1.  งานวิจัยในประเทศไทย 
   ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยในประเทศ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยและขอบเขตการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้ 
 มงคล ราชบุตร (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6”  
มีวัตถุประสงค์เพ่ืออศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี ในสาขา ช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสาขาช่างอุตสาหกรรม
ของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล าดับ ดังนี้  ด้านบุคลากร ด้านการวัดผล
และประเมินผล และด้านนิเทศและการติดตามผล ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการจัดการเรียน 
การสอน ด้านการด าเนินโครงการ และด้านส่ีอการเรียนการสอน และอาคารสถานที่ และด้านหลักสูตร  
2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในสาขาช่าง
อุตสาหกรรมของสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 โดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิตทิีร่ะดับ .05 เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 พรรณี ลีกิจวัฒนะ และไพฑูรย์ พิมดี (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความต้องการก าลังคนทาง
พาณิชยกรรมของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม” ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการก าลังคนทาง
พณิชยกรรมของสถานประกอบการด้านปริมาณ ส่วนใหญ่ เป็นความต้องการก าลังคนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 61.17 ส่วนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
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คิดเป็นร้อยละ 38.83 สาขาวิชาที่ต้องการมากที่สุด 3 ล าดับ ในระดับ ปวช. คือ การขาย การบัญชี และ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ส่วนในระดับ ปวส. คือ การตลาด การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2) ความต้องการ
ก าลังคนทางพณิชยกรรมของสถานประกอบการด้านสมรรถภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสถาน
ประกอบการต้องการสูงที่สุด 3 ล าดับแรกในแต่ละด้าน แยกได้ ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สรุปดังนี้ (1) ด้านลักษณะนิสัย ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง และความมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
(2) ด้านทักษะ ได้แก่ วิชาชีพเฉพาะสาขา การท างานเป็นหมู่คณะ และการดูแลรักษาสุขภาพ (3) ด้าน
ความรู้ ได้แก่ วิชาชีพเฉพาะสาขา การคิดแก้ปัญหา และวิชาชีพพ้ืนฐานส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สรุปดังนี้ (3.1) ด้านลักษณะนิสัย ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง และความมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพ (3.2) ด้านทักษะ ได้แก่ วิชาชีพเฉพาะสาขา การท างานเป็นหมู่คณะ และวิชาชีพพ้ืนฐาน 
(3.3) ด้านความรู้ ได้แก่ วิชาชีพเฉพาะสาขา การคิดแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์   
 ณรงค์ ฤทธิเดช (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการด าเนินการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยใช้กระบวนการเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัด ” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านสภาพปัญหา โดยภาพรวมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับด้านสภาพ
ปัญหาจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส่วนในรายข้อพบว่า (1) ที่ผ่านมาสถานศึกษาไม่มีนโยบายจัด
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน (2) ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมารับรอง
มาตรฐานฝีมือของนักศึกษาที่จบหลักสูตร ท าให้ขาดความน่าเชื่อถือจากบุคคลภายนอก (3) รูปแบบการ
จัดการอาชีวศึกษาแบบเดิม ก่อนส่งนักศึกษาระบบทวิภาคีออกฝึกงาน ไม่ได้ตรวจสอบความพร้อมด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและด้านจิตพิสัย และ (4) สถานประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะ
นักศึกษาความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงาน 2) ด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา โดยภาพรวม
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา ส่วนในรายข้อพบว่า (1) ก่อนส่ง
นักศึกษาออกฝึกงาน ควรประเมินความพร้อมด้านความรู้ ทักษะเบื้องต้น และด้านจิตพิสัยพร้อมกันทุก
สถานศึกษา หากพบว่าไม่พร้อมก็ควรจัดอบรมซ่อมเสริม (2) ในการจัดอบรมซ่อมเสริมและเติมเต็มใน
กรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์ ควรให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่ายร่วมวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร 
ตลอดจนวิธีการด าเนินการ (3) หลักจากนักศึกษาผ่านกระบวนการฝึกงาน ควรมีองค์กรภายนอกที่มี
บทบาทหน้าที่ในการควบคุมสถานประกอบการของจังหวัดมารับรองและออกใบรับรองคุณภาพให้กับ
นักศึกษา 3) ด้านการด าเนินการ โดยภาพรวมผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับด้านการด าเนินการ 
ส่วนในรายข้อพบว่า (1) เห็นด้วยกับรูปแบบการด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัด โดยใช้กระบวนการเครือข่าวศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดที่พัฒนาขึ้น (2) การน าศักยภาพ
ของกระบวนการเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดมาประยุกต์แก้ปัญหาความร่วมมือในการ
ด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาภายในจังหวัดได้อย่างสอดคล้องตามยุคสมัย และ
รูปแบบการด าเนินการแบบใหม่ เป็นการปรับปรุงข้อเสียของแบบเดิมบางส่วนและผลลัพธ์เป็นไปตาม
แนวทางความต้องการของสถานประกอบการ จากนั้นจึงได้พัฒนารูปแบบโดยประสานการท างานของ
ผู้เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาสถานประกอบการและเครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษาจังหวัดให้มีการ
ประเมินผลสมรรถนะก่อนและหลังการฝึกงานในสถานประกอบการ พบว่า ผลการวิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญ
เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องไปในท านองเดียวกันก่อนใช้งานผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของอาชีวศึกษาจังหวัดตรังเห็นด้วยกับการด าเนินงานตามรูปแบบในระดับมาก 



70 
 

 
 

ส่วนในการด าเนินงานนั้นผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่ายเห็นด้วยกับกระบวนการสร้างแบบประเมินและการประเมิน
สมรรถนะพ้ืนฐานและหลักสูตรอบรมซ่อมเสริมก่อนออกฝึกงานในระดับมาก ตามล าดับเห็นด้วยกับ
กระบวนการสร้างแบบประเมินและการประเมินสมรรถนะหลังการฝึกงานและหลักสูตรฝึกอบรมเติมเต็ม
ในระดับมากตามล าดับทั้งยังเห็นด้วยกับการด าเนินงานตามรูปแบบและคู่มือด าเนินการที่พัฒนาขึ้นใน
ระดับมากตามล าดับ ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการด าเนินการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดโดยใช้กระบวนการเครือข่ายศูนย์ก าลังคนอาชีวะจังหวัดที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถ
น าไปเป็นต้นแบบเพื่อที่จะขยายผลต่อไปในอนาคตได้ 
 ปุณยาพร แสงทอง (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ต่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ด้านผู้เรียนด้านครูนิเทศและด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ผลการวิจัย พบว่า  
1) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค
ชุมพรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจด้านผู้เรียน
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในระดับมาก ด้านครูนิเทศมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนรับสมัคร และคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ 
พบว่า ผู้ประกอบการทั้ง 3 ขนาด มีความพึงพอใจด้านผู้เรียน ด้านครูนิเทศ และด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต 
  ธานินทร์ ศรีชมภู และคณะ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนให้ประสบ
ความส าเร็จ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1) คณะกรรมการบริหารงานระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) คณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ได้แก่ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นประธานส่วนกรรมการประกอบด้วย รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้า
แผนกวิชา ที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ผู้แทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้แทนสถานประกอบการ/
ผู้แทนสมาคมวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาที่จัดการเรียนการสอนทวิภาคี โดยมีรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้างานทวิภาคี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 1.2) 
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่ 1) ก าหนดเปาหมาย นโยบาย 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) บริหารจัดการหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 3) จัดท าระเบียบการด าเนินการดานสิทธิประโยชน์ในการฝกอาชีพของนักศึกษา (ศูนยพัฒนาฝมือ) 4) 
จัดท าบันทึกขอตกลงในการจัดการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา 
5) จัดท าสัญญาการฝกอาชีพของสถานศึกษากับนักศึกษา 6) เสนอวิธีการจัดการเรียนการสอน และ7) 
ติดตามและประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2) ขอบข่ายงานการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา ได้แก่ งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานวางแผน
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การรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานประชาสัมพันธและงานแนะแนวตามหลักวิธีการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานความรวมมือการสรางความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการและครูฝก งานนิเทศติดตามการฝกอาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี งานวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนการฝึกอาชีพตามหลักวิธีการจัดอาศึกษาระบบทวิ
ภาคีและ งานสวัสดิการผู เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี องค์ประกอบที่  3) กระบวนการบริหารงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การน าหรือ
การสั่ งการ (Leading/Directing) การลงมือปฏิบั ติ  (Doing) การควบคุมตรวจสอบและประเมิน 
(Controlling) และการปรับปรุงและพัฒนา (Acting) องค์ประกอบที่ 4) สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3 สมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attribute) องค์ประกอบที่ 5) ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย  
1) นโยบายที่ เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย  
3) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ 4) รูปแบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและ 
5) รูปแบบของการวัดผลและประเมินผล ส่วนการประเมินรูปแบบการบริหารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ในการน าไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
 อุดมศักดิ์ มีสุข (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรมในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง” การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรมใน
สถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม ประกอบด้วยปัจจัยการจัดการเรียนการสอน การจัดทาหลักสูตร 
การประชาสัมพันธ์และการประสานงานการนิเทศการศึกษา และการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ปัจจัยทั้งหมดสามารถอธิบายความส าเร็จของการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สาขาช่างอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 82.90 และการจัดท าหลักสูตรของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สาขาช่างอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ยุพาวดี ศิริปีริดิ์ (2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใน
สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดอุดรธานี มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในภาพรวมและทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับการดาเนินงานแต่ละรายด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการ
ประสานงาน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการวางแผน ด้านการติดตามผล ด้านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือ ด้านบุคลากร และด้านหลักสูตร ตามล าดับ 2) เปรียบเทียบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จาแนกตามสถานภาพที่แตกต่างกันมีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานประเภทสถานศึกษา และไม่
แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่งงาน 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
ดังนี้ (1) ด้านการวาง แผนสถานศึกษาควรมีการสารวจความต้องการรับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นการคัดกรองนักเรียนก่อนออกฝึกอาชีพ (2) ด้านการประสานงาน สถานศึกษา
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ควรมีการส่งเสริมประ สานงานระหว่างสถานประกอบการกับผู้ปกครอง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การฝึกอาชีพและการติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ (3) ด้านบุคลากร สถานศึกษาควรมีการจัดครูและครู
ฝึกที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (4) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา
ควรมีการให้คาปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ (5) ด้านการนิเทศการศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการประสานงานระหว่างสถานศึกษา (6) ด้านการวัดและประเมินผล สถานศึกษาควร
มีกระบวน การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ เพ่ือนาไปเป็นแนวปฏิบัติในการ
วัดและประเมินผลต่อไป (7) ด้านการติดตามผล สถานศึกษาควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในระหว่างการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการจัด การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในครั้งต่อไป (8) ด้านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือสถาน ศึกษาควรมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือนักเรียนที่ผ่านการฝึกระหว่างสถานศึกษาและสถาน
ประกอบ การ เพื่อเป็นตัวชี้วัดให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบถึงประสิทธิผลของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีของสถานศึกษา 

 จินตนา รวมชมรัตน์  (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า มีระดับความจ าเป็นมากที่สุด จานวน 34 ตัวแปร และ
ระดับความจ าเป็นมาก จานวน 151 ตัวแปร 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า รูปแบบประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การจัดหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 3) การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบว่า ทุกองค์ประกอบ มีความถูกต้อง ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ และการน าไปใช้ประโยชน์ 

 นวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ  ผลการวิจัยพบว่า  
มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านความร่วมมือและการจัดองค์กร 2) ด้านหลักสูตร 3) ด้านบุคลากร  
4) ด้านการจัดการเรียนการสอน 5) ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และ 6) ด้านงบประมาณ  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ความคิดเห็นต่อคู่มือการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองซิป (CIPP Model) ได้ผลการประเมิน 4 ด้านมีความ
สอดคล้องกันทุกรายการ การน าหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียน
ในโรงงานแบบบูรณาการไปทดลองใช้ โดยผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และมีคะแนนจากการปฏิบัติงานร้อยละ 83.67 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 ผลการประเมินการฝึกอบรมพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การ
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ประเมินผลผลิตเป็นการประเมินภายหลังจากสิ้นสุดการฝึกอบรม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
นิเทศต่อการสอนของครูฝึกในสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมระดับมาก ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของครูฝึกในสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้เรียนพบว่าในภาพรวมอยูระดับมาก
ที่สุด 
  นวลอนงค์ ธรรมเจริญ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ” ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการที่
พัฒนาขึ้นประกอบด้วย ด้านความร่วมมือ และการจัดองค์กร ด้านหลักสูตรด้านบุคลากร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านงบประมาณ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบและองค์ประกอบทุกรายการมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด ส่วนผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมตามรูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ ประกอบด้วย (1) คู่มือการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงานแบบบูรณาการ (2) หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโรงเรียนในโรงงาน และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการ
สอนงานของครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อเรื่อง 7 หัวข้อเรื่อง ใช้เวลาในการฝึกอบรม  
3 วัน ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมทุกรายการมีผลการประเมินเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด หลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
 ปรัชญานันท์ นิลสุข และปณิตา วรรณพิรุณ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การจัดการ
อาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย” ตามหลักการบริหารจัดการแบบ “บวร” โดยมีความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยความส าเร็จกลยุทธ์เฉพาะที่ปรับใช้ได้กับทุกวิทยาลัยและการปฏิบัติที่น าไปสู่
ความต่อเนื่องยั่งยืนประกอบด้วย ปัจจัยความส าเร็จของของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายที่แสดงถึงการปฏิบัติอันเป็นเลิศด้านระบบทวิภาคีพร้อมเป็นวิทยาลัยที่จัดทวิภาคี
ได้อย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืน ได้แก่ 1) ผู้บริหารของวิทยาลัย เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนมีภาวะผู้น าและ
บริหารงานอย่างต่อเนื่อง 2) คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง 3) บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน  
4) ชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัยมีส่วนร่วม 5) สถานประกอบการเข้าร่วมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
อย่างต่อเนื่อง 6) ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการรู้สึกเป็นเกียรติและได้รับการยกย่อง 7) นักเรียน
นักศึกษาและผู้ปกครองมีความเข้าใจอย่างชัดเจน 8) วัด ให้ความอนุเคราะห์ 9) ทหารมีส่วนร่วมในการฝึก
ระเบียบวินัยของนักเรียนนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ส่วนกลยุทธ์ของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ที่ท าให้ประสบ
ความส าเร็จได้รับการยอมรับอย่างสูงสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและก่อให้เกิด
ความยั่ งยืน ได้แก่  1) การแนะแนวอาชีพ 2) การให้บริษัทเป็นผู้สัมภาษณ์และรับเป็นพนักงาน  
3) การพัฒนาครูฝึกและพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 4) การสัมมนาครูฝึกอาชีพอยู่เสมอ 5) การจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงการ (Project–based Learning) 6) การสร้างวุฒิภาวะผู้ใหญ่ในนักเรียนนักศึกษา
เป็นการท าข้อตกลงที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องเข้าท างานในสถานประกอบการเหมือนหนึ่งเป็นพนักงานของ
สถานประกอบการ 7) การมีงานท าและรายได้ระหว่างเรียน 8) การเปิดปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิตร่วม



74 
 

 
 

กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสร้างความยั่งยืนของการปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเกิด
จากเหตุปัจจัยดังนี้ 1) วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร้อยละ 100 2) ผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าใจ
ระบบทวิภาคีอย่างดียิ่ง3) วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม4) สถานประกอบการได้ประโยชน์อย่างยิ่ง
และโดยตรงจากระบบทวิภาคี 5) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างยืดหยุ่น 

 ประภาพรรณ ปรีวรรณ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2) สร้างและยืนยันรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  
การบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ 3) เสนอแนวทางการใช้รูปแบบในการบริหารการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 421 คนจากแหล่งข้อมูลคือสถาบัน
อาชีวศึกษาทั่วประเทศจ านวน 421 แห่ง มีการตรวจสอบและพัฒนารูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการวัดผลประเมินผลและด้านผู้ประกอบการ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและเก็บตัวอย่างได้จ านวน 297 แห่ง พบว่า จากการศึกษาประสิทธิผลและ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประกอบด้วยการบริหารจัดการระบบทวิภาคี  
ความร่วมมือ และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันสูง และทุกองค์ประกอบส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร 
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พบว่าองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี  
ความร่วมมือ และการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กันมาก และส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหาร 
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยตรงเรียงล าดับขนาดอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านการเรียน  
การสอน ด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี และด้านความร่วมมือ โดยมีแนวทางการพัฒนาตามปัจจัย
ขององค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา การนิเทศติดตามผล การฝึกทักษะ และการเรียนรู้ 2) ด้านความรวมมือ 
มีการพัฒนาการสนับสนุนของรัฐบาล งบประมาณ ทรัพยากรและการพัฒนาระบบทวิภาคี 3) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอน การใช้สื่อ กิจกรรม การวัดและประเมินผล 
  ศรากร บุญปถัมภ์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกล
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” 
ผลการวิจัย พบว่า ระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบ  
ทวิภาคีของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบของระบบมี 5 องค์ประกอบ  
1) ปรัชญา 2) ปณิธาน 3) วิสัยทัศน์ 4) นโยบายของการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี และ 5) วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 6 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และความต้องการของสถานประกอบการ 2) วิเคราะห์ และคัดเลือกผู้เรียน 3) ก าหนด
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 4) ก าหนดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ และคู่มือครู 5) ก าหนด
โครงสร้างพ้ืนฐานของการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี และ 
6) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลการทดลอง 
และประเมินระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
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ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยการศึกษา
ทางไกลจากระบบที่ได้พัฒนาขึ้น โดยวัดผลก่อนและหลังเรียน พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผล 
การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้สูตรการหา
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนตามเกณฑ์ E1/E2 ได้ค่า 92.11/92.40 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ คือ 90/90 มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี และผู้เรียนมีความคิดเห็นในการเรียนด้วยระบบการ
จัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ในรายวิชาการจัดการ
คลังสินค้าทุกด้านในระดับมาก  
  เบญจวรรณ ศรีคานวล และคณะ (2560) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยที่ส่งผลในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านสถาน
ประกอบการ ปัจจัยด้านชุมชน ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านครูผู้สอน ตามล าดับ 2) ระดับ
ความส าเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
ด้านสมรรถนะวิชาชีพ รองลงมาคือ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามล าดับ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สถานศึกษาในจังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านชุมชน และปัจจัยด้านสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ 
  นิรุตต์ บุตรแสนลี (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีที่มุ่ งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” ผลการวิจัย พบว่า 1. องค์ประกอบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลักและ 19 องค์ประกอบย่อย 
คือ 1) องค์ประกอบหลักด้านการจัดระบบโครงสร้างการบริหาร มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้  
2) องค์ประกอบหลักด้านการบริหารงานวิชาการ มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 3) องค์ประกอบหลัก
ด้านการบริหารบุคลากร มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 4) องค์ประกอบหลักด้านการพัฒนาผู้เรียน 
มีองค์ประกอบย่อย จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 5) องค์ประกอบหลักด้านการฝึกอาชีพ มีองค์ประกอบย่อย จ านวน  
2 ตัวบ่งชี้ และ 6) องค์ประกอบหลักด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีองค์ประกอบย่อย จ านวน 3 ตัว
บ่งชี้ 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีมุ่งเน้นประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้น าผล
การศึกษาดูงานและจัดการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)โดยผู้เชี่ยวชาญซ่ึงได้รูปแบบและคู่มือ
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผลด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 3. ผลการทดลองใช้และการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของวิทยาลัยที่ทดลองใช้รูปแบบ
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ตามคู่มือ ผลการประเมินประสิทธิผลในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีการจัดระบบโครงสร้างการบริหาร อยู่ใน
ระดับดีมาก การบริหารบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก การฝึกอาชีพ อยู่ในระดับดีมาก การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา อยู่ในระดับดีมาก การบริหารงานวิชาการ อยใีนระดับดีมาก และการพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดี 
ตามล าดับ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในภาพรวมอยใีีนระดับมากในทุก
องค์ประกอบ 
    ไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีที่ เหมาะสมกับประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม” โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ (1) 
ด้านบุคลากร (2) ด้านหลักสูตร (3) ด้านการวัดผลและประเมินผล (4) ด้านการจัดการเรียนการสอน (5) ด้าน
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ และผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ รูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และมีผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบตามมาตรฐาน ด้านการใช้ประโยชน์ ด้านความเป็นไป
ได้ ด้านความเหมาะสม และด้านความถูกต้อง ทุกมาตรฐานมีผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
  สิริชัย นัยกองศิริ และคณะ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ” มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือสร้างรูปแบบ องค์ประกอบ และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ มีความเหมาะสมระดับ
มาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ การประเมินผลการดาเนินงานตามรูปแบบมี
นักศึกษา ครูฝึก และครูนิเทศก์พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบระดับ และผู้ เกี่ยวข้อง
พึงพอใจต่อการด า เนินงานตามรูปแบบระดับมากที่สุด 
    
 2.  งานวิจัยต่างประเทศ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยจากต่างประเทศ เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยและขอบเขต
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดังนี้   

 เลมาน  (Lehmann, 1997, อางถึงใน สิริชัย นัยกองศิริ, 2554) ไดท าการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์
ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศเยอรมนี” ผลการวิจัยพบว่า เปนระบบการศึกษาที่
นิยมแพรหลายซึ่งมีการจัดการหลายรูปแบบตามบริบทสภาพความพร้อมของสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการ การฝึกอาชีพดังกล่าวเปนวิธีการผลิตแรงงานที่มีทักษะเขาสูภาค อุตสาหกรรม ท าใหเกิด
แรงจูงใจ ใหผู้เรียนเขารวมศึกษาตอในระบบนี้เมื่อส าเร็จการศึกษาแลว ผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็นผู้ที่มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน และจะประสบความส าเร็จในการเขาสูตลาดแรงงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 ซาร์การ์ (SarKar, 2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
อาชีพในระบบเปิดและเรียนทางไกลของประเทศอินเดีย” เพ่ือมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของระบบการศึกษา
และการเรียนการสอนอาชีวศึกษาร่วมสมัยแนวใหม่ เพ่ือยกระดับโอกาส และอ านวยความสะดวกให้คน
รุ่นหนุ่มสาวได้สนใจการอาชีวศึกษา และเป็นส่วนให้สังคมได้ตระหนักในความส าคัญซึ่งได้เริ่มจาก
สถาบันการศึกษาเอกชนและสถานประกอบการเป็นการจัดในลักษณะผสมผสานในการพัฒนาก าลังคน
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สนองความต้องการของสถานประกอบการช่วยเติมเต็มในการเสริมความรู้ให้กับผู้ฝึกหัดงานในสถาน
ประกอบการ หรือผู้ปฏิบัติงานในครอบครัว และสามารถให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาอีกด้วย โดยการจัด
ห้องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นหลักสูตรทั้งระยะสั้น มัธยมศึกษาหรือสูงกว่ามัธยมศึกษาในแนวทาง
การศึกษาทางไกลที่จะเป็นความท้าทายในอนาคตที่จะสร้างความคิดและความท้าทาย ให้เกิด
ความส าเร็จ พร้อมเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักในนโยบายของรัฐบาลอินเดีย ทั้งในด้านการเป็นตัวอย่างของ
การจัดการอาชีวศึกษาในยุคไร้พรมแดนที่เป็นเศรษฐกิจยุคที่ต้องใช้ทักษะ และเป็นการสะท้อน
เปรียบเทียบผลการสร้างเศรษฐกิจของอินเดียกับระบบเศรษฐกิจโลก ส่วนปัญหาการจัดการอาชีวศึกษา
ทางไกล พบว่า 1) นักเรียนติดค่านิยมการเรียนด้านการศึกษาทั่วไปมากกว่าการเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอาจ
มีเหตุผลในความน่าสนใจในการจัดการก็ได้ 2) จ านวนสถาบันการศึกษาและหลักสูตรไม่มากพอกับการ
สร้างความสนใจ ท าให้เป็นอุปสรรคในการสร้างความส าเร็จ รวมถึงการที่ยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น 3) ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่ไม่สนับสนุนเงินทุนตั้งแต่แรก ท าให้
สถาบันการศึกษาขาดแรงจูงใจและเงินสนับสนุนจึงท าให้การพัฒนาผู้ใช้แรงงานไม่ประสบผลเป็นที่น่า
พอใจนัก 4) ขาดแคลนครูที่ผ่านการฝึกอบรมและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการอาชีวศึกษา
ทางไกล 5) ขาดการคิดริเริ่ม ท าให้การจัดการอาชีวศึกษาทางไกลขาดประสิทธิภาพและท าให้โอกาสใน
การส าเร็จถูกปิดกั้น ซึ่งจากการประชุมกลุ่มได้น าข้อส าคัญมาพิจารณาและพบว่าการจัดการอาชีวศึกษา
ทางไกลมีความส าคัญในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน จึงมีข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล ดังนี้ 
1) สร้างความน่าสนใจให้ผู้เรียนได้รับรู้ 2) ออกกฎหมายบังคับให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การสนับสนุน  
3) ควรเริ่มจัดการอาชีวศึกษาทางไกลตั้งแต่ระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ได้รับ
โอกาสเรียนรู้ 4) ควรให้สถาบันการศึกษาแห่งชาติเข้ามาร่วมสนับสนุนในการจัดการอาชีวศึกษาทางไกล 
5) สถาบันการอาชีวศึกษาควรสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือใหม่มาให้
ผู้เรียนได้ใช้ 6) การจัดการอาชีวศึกษาทางไกลสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้เพ่ิมมากขึ้นด้วยการจัดหา
ทุนการศึกษาและแหล่งฝึกอาชีพที่มีมาตรฐาน  7) นักเคลื่อนไหวควรให้การสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษาทางไกลด้วยการเสนอแนะสาขาวิชาที่ควรเปิดสอน 8) สถาบันการอาชีวศึกษาทางไกลควรจัด
ฝึกอบรมครูและครูฝึกให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 9) มหาวิทยาลัยเปิดควรสนับสนุนสื่อใน
การจัดการเรียนรู้ทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ เทปเสียง โดยเฉพาะสื่อแนะแนวให้ผู้เรียนสนใจเข้ามาเรียนในระบบ
นี้ จึงสรุปเป็นข้อแนะน าว่า การจัดการอาชีวศึกษาทางไกลไม่ใช่จ าเป็นส าหรับนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น
ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ ควรได้รับโอกาสเข้าศึกษาในระบบนี้ด้วยซึ่งจะสามารถเพ่ิมความรู้และ
ทักษะให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความพึงพอใจต่อผู้ท างานด้วย พร้อมกับพัฒนาระบบการจัดการ
อาชีวศึกษาทางไกลให้สมบูรณ์ และให้วิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมจัดจะท าให้การอาชีวศึกษาเป็นสถาบัน  
ที่เพ่ิมทักษะความสามารถในการท างานและศักยภาพประชาชนตามที่สนใจมากยิ่งข้ึน 

 มาร์ติน และ ทิสชเล่อร์ (Martin and Tischler, 2015) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “อนาคตภาพของ 
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีของประเทศเยอรมนี” ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นบทบาทและหน้าที่ของสถานประกอบการ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้พนักงานที่มีทักษะ
ฝีมือในการท างานและมากกว่า 33,000 สถานประกอบการ ที่อยู่ในภูมิภาคของประเทศภายใต้การดูแล
ของหอการค้าเมืองแฟรงค์เฟิร์ต สถานประกอบการเหล่านี้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกทักษะพนักงาน
ทุกคนในบริษัท การที่สถานประกอบการท าการฝึกอบรมพนักงานของตนเองนั้นถือว่าเป็นการลงทุนใน



78 
 

 
 

อนาคตให้กับสถานประกอบการเอง ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎ คร๊าฟท์ โค๊ด 
(Crafts Code) ส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพทุกอาชีพ โดยกฎดังกล่าวได้ระบุเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ข้อก าหนดผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะมีการเก็บข้อมูลวิทยากรเหล่านั้นไว้ เพ่ือน ามาเป็นวิทยากร
ส าหรับการฝึกอบรมพนักงานตามที่สถานประกอบการแต่ละแห่งมีความต้องการในเรื่องที่จะอบรม กฎ
ข้อตกลงที่จะให้พนักงานฝึกหัดต้องได้รับค่าจ้างจากนายจ้างโดยพนักงานใหม่จะได้รับค่าจ้างเทียบเท่ากับ
พนักงานคนอ่ืน ๆ ในบริษัทตั้งแต่เริ่มฝึกหัด จนกระทั่งบรรลุสมรรถนะตามต าแหน่งหน้าที่ที่สถาน
ประกอบการต้องการ วิทยากรต้องท าการฝึกอบรมโดยเน้นไปที่การเรียนรู้จากการลงมือท า โดยเริ่มจากการ
ทดลองท าในเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยาก จนมีทักษะความสามารถอย่างมืออาชีพ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ท าให้เห็นว่า การลงมือปฏิบัติจริงท าให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้สังคมในโลกของการ
ท างานในสถานประกอบการตลอดระยะเวลา 2–3 ปี ของการเรียน และจะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ฝึกอาชีพจาก
การที่ได้รับความส าเร็จมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมือของตัวผู้ฝึกเอง และในท้ายที่สุดของการฝึก
วิชาชีพ คือ สถานประกอบการจะรับผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานทันทีเนื่องจากเคยร่วมมือกันประสานการ
ท างานมาตลอดเวลาการฝึกอาชีพซึ่งเป็นเสมือนดังเพ่ือนที่รู้ใจ 
  ไดเอทซ (Dietz, 2001) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “โรงงานในโรงเรียน (worksite school)”กรณีศึกษา
ความร่วมมือระหว่างการศึกษาของรัฐกับธุรกิจเอกชน ได้กล่าวถึงความเป็นหุ่นส่วนระหว่างธุรกิจกับการศึกษา
ในอเมริกา ว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเร่งด่วนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และถ้าโรงเรียนมุ่งแต่จะสอนนักเรียนอย่างเดียวก็
จะไม่เป็นการสอดคล้องกับท้องถิ่น จึงมีแนวความคิดที่จะให้โรงเรียนมีงานท าควบคู่ไปกับการเรียน ในปี  
ค.ศ. 1987 กลุ่มธนาคารอเมริกา เมือง Dade มลรัฐฟลอริดา (Florida) ได้ทดลองจัดโรงงานในโรงเรียนขึ้น
เป็นครั้งแรก ทรัพย์สินที่เกิดจากการท างานจะเป็นของโรงเรียน และสาธารณะที่โรงเรียนตั้งอยู่ การที่จะท า
ให้เกิดโรงงานในโรงเรียนได้จะต้องมีการปฏิรูปและปรับโครงสร้างของโรงเรียน สร้างทักษะ การประสานงาน
ระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับบริษัทในการวางแผนและจัดหลักสูตร 
ควรจะเริ่มจากการจัดสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน แล้วขยายไปสู่ระดับเทคโนโลยีและการ
ฝึกอบรมร่วมกัน และควรเริ่มจากนักเรียนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนก่อน 
  เกนดรอน (Gendron, 2008) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ใน
สถานประกอบการ” กรณีศึกษา ผู้จบปริญญาตรีด้านอาชีวศึกษาในประเทศฝรั่งเศส และได้น าเสนอ ณ  
การประชุมนานาชาติ 1–2 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กรุงเวียนนาซึ่งเป็นการติดตามผู้จบปริญญาด้านอาชีวศึกษา 
ในหลักสูตรที่เรียนและท างานแบบแซนวิช เป็นนักศึกษากลุ่มที่เปลี่ยนมาเรียนสายอาชีพ หรือมองหาอาชีพ
ใหม่ ซึ่งจะเริ่มจากหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และมีการฝึกงานตลอดหลักสูตรโดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงเกษตร พบว่า ผู้เรียน จะมีบทบาทที่ส าคัญ และมี
บทบาทแตกต่างกัน พร้อมกับได้รับประโยชน์จากการฝึกงานในโครงการได้รู้วิธีการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์
การท างาน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางอารมณ์ การปรับตัว การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาสมรรถนะการท างานเป็นทีม ท าให้นักศึกษามีความสนุกในการเรียนและฝึกงาน 
มากกว่าการเรียนในระบบเดิม และมีการสร้างนวัตกรรมในระบบการเรียนของฝรั่งเศสข้อเสนอแนะต่อ
สถาบัน ได้แก่ สถาบันควรเพ่ิมการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีแรงบันดาลใจ และรู้สึกเป็นผู้ลงทุนในภารกิจ เพ่ือ



79 
 

 
 

สร้างความส าเร็จด้วยตนเอง ตามวิธีที่แต่ละคนมีความถนัด โดยใช้สถานประกอบการเป็นแรงจูงใจ ภายใต้
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสมรรถนะที่ก าหนด 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย เพ่ือการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–
เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ไดด้ังนี้ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2.8 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขต

ชายแดนไทย–เมียนมาด้านจังหวัดตากของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 

 
1.  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. แนวทางการจัดการอาชีวศึกษา

ในต่างประเทศ 
3. แนวคิดทฤษฎีทางการบริหาร

สถานศึกษา 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 

รปูแบบการจดัการอาชีวศึกษาระบบ 
ทวิภาคีในเขตชายแดนไทย–เมียนมา 
ด้านจงัหวดัตากของวิทยาลยัเทคนิค

แม่สอด 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ปัจจัยการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
องค์ประกอบที่ 2 
กระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
องค์ประกอบที่ 3 
ผลผลิตการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 


