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รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง 

การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
(Work Integrated Learning : WIL)  

สําหรับอาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบทวิภาคี 
 
 

 
ของ 

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
 
 

 
 
 
 

สํานักกรรมาธิการ ๓ 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการการศกึษา  วุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

นายออน  กาจกระโทก 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

นายเฉลา  พวงมาลัย 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายพีระศักดิ์  พอจิต 
ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  อ่อนสอาด 
กรรมาธิการ 

นายพิศาล  มาณวพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

พลเอก สสิน  ทองภักดี 
กรรมาธิการ 

 

นางสุนี  จึงวิโรจน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
กรรมาธิการ 

 

นายทรงเดช  เสมอค า 
กรรมาธิการ 

 



 บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  คณะกรรมาธกิารการศึกษา  วฒุิสภา          
ท่ี  สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร ๒๘)                      วันท่ี     ๒๖  มิถนุายน ๒๕๖๓                       
เรื่อง    รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยบรูณาการการเรียนรูกับการทํางาน  
         (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับอาชีวศึกษา โดยเนนรปูแบบทวิภาค ี
 

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

 ดวยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         
ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอบังคับ 
การประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่ งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิ สภา  
เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหนาท่ีและอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ี เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต ไมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี ไมอ ยู 
ในหน าที่ และอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการการใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน  
โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรมและท่ัวถึงเนนความเปนเลิศทางปญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เป นประมุข พิ จารณาศึกษา ติ ดตามเสนอแนะ และเร งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบท 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ท่ีอยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้
ประกอบดวย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตนเลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พันตํารวจตร ียงยุทธ  สาระสมบัติ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก อูด  เบื้องบน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายกูรดิสถ  จันทรศรีชวาลา กรรมาธิการ 
๑๒. นายชาญวิทย  ผลชีวิน กรรมาธิการ 
๑๓. นายณรงค  ออนสอาด กรรมาธิการ  
๑๔. นายพิศาล  มาณวพัฒน กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน กรรมาธิการ 

อนึ่ง เมื่อวันพุธ... 

(สําเนา) 
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อนึ่ง เมื่อวันพุธท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกูรดิสถ  จันทรศรีชวาลา ไดขอลาออก

จากการเปนกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๙           

(สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมไดมีมติตั้ง นายเฉลิมชัย  

เฟองคอน เปนกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตําแหนงท่ีวาง และมีมติตั้ง

กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษาเพ่ิม ๓ ตําแหนง ไดแก  

๑. นายทรงเดช  เสมอคํา   

๒. รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  

๓. นายณรงค สหเมธาพัฒน  

ตอมา เมื่อวันจันทรท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชาญวิทย  ผลชีวิน ไดขอลาออก        

จากการเปนกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา จึงสงผลใหปจจุบันคณะกรรมาธิการคณะนี้ 

ประกอบดวย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 

๒. นายปรีชา  บัววิรัตนเลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง 

๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง 

๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสาม 

๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธกิาร 

๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๘. พันตํารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๙. พลเอก อูด  เบื้องบน ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๑.  นายณรงค  ออนสะอาด กรรมาธิการ 

๑๒.  นายพิศาล  มาณวพัฒน กรรมาธิการ  

๑๓. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 

๑๔. นางสุนี  จึงวิโรจน กรรมาธิการ 

๑๕. นายเฉลิมชัย  เฟองคอน กรรมาธิการ 

๑๖. นายทรงเดช  เสมอคาํ กรรมาธิการ 

๑๗. รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 

๑๘. นายณรงค  สหเมธาพัฒน กรรมาธิการ 

 

บัดนี ้คณะกรรมาธิการ... 
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 บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดดําเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยบูรณาการ

การเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับอาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบ          

ทวิภาคี เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวตอวุฒิสภาตามขอบังคับ  

การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๙๘  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและนําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการตอท่ีประชุม         
วุฒิสภาตอไป 

        

  (ลงชื่อ)     ตวง   อันทะไชย 
    (นายตวง  อนัทะไชย) 
    ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
 

 
สําเนาถูกตอง 

  
 

(นางอาํพรรณนี  ปนตาวงศ) 
ผูบังคับบัญชากลุมงานคณะกรรมาธิการการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝายเลขานุการคณะกรรมาธกิารการศึกษา 
สํานักกรรมาธกิาร ๓ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา         
โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗ - ๘                  นพรินทร พิมพ  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๘                              อาํพรรณนี/เจตจํานงค ทาน 



(ก) 
 

รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง  

การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 
สําหรับอาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบทวิภาคี 
ของคณะกรรมาธกิารการศึกษา วุฒิสภา  

----------------------------------------- 
ดวยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งท่ี ๑๗ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         

ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ท่ีประชุมไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหนาท่ีและอํานาจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
กระทํากิจการ พิจารณาสอบหาขอเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแตไมรวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีไมอยู 
ในหนาที่ และอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการการใหบริการทางการศึกษาสําหรับประชาชน  
โดยคํานึงถึงความเปนมาตรฐาน เปนธรรมและท่ัวถึงเนนความเปนเลิศทางปญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแมบท 
ภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่อยูในหนาที่และอํานาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

บัดนี้ คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการศึกษาโดยบูรณาการ         
การเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับอาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบ          
ทวิภาคี” และไดจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาตอวุฒิสภา ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 

๑. การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา        
ตามคําส่ังที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบดวย 
  ๑. รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. นายทรงเดช  เสมอคาํ   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
  ๓. นายวีระศักดิ์  วงษสมบัติ   อนกุรรมาธิการ 
  ๔. นายพันธุศักดิ์  โรจนากาศ  อนกุรรมาธิการ 
  ๕. นายบุญเกียรติ  การะเวกพันธุ  อนกุรรมาธิการ 
  ๖. นายสัมพันธ  เย็นสําราญ   อนกุรรมาธิการ 
  ๗. นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร  อนกุรรมาธิการ 
  ๘. นายเฉลิมกิตต  กวินทวรวัฒน  อนกุรรมาธิการ 
  ๙. นายสถิต  สําราญสุข   อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายคม  แรงสูงเนิน   อนกุรรมาธิการ 
 ๑๑. นางอรามศรี  อาภาอดุล   อนกุรรมาธิการและเลขานุการ 

 



(ข) 
 

 ๑๒. นายนพรินทร  ไทยถาวร   อนุกรรมาธิการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๓. นายชาญวิทย  ผลชีวิน   ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๔. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารยประเสริฐ ปนปฐมรัฐ ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๖. นายเฉลา  พวงมาลัย   ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารยเจิดหลา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารยโยธิน  ศรีโสภา ที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการ 
 ๑๙. รองศาสตราจารยจิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๐. นายเศรษฐศิษฏ  ณุวงศร ี  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๑. นายธเนศ  เสงี่ยมศักดิ์   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๒. นางณัทภัสสร  สนั่นไหว   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๓. นายวรรณมงคล  ศิลาประเสริฐ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 โดยใหคณะอนกุรรมาธิการนี้มีอํานาจหนาที่ 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถานการณการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา       

สภาพปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไขปญหาการอาชีวศึกษา ท้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษา        
ของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

 ๒. ศึกษาและติดตามการดําเนินนโยบาย งบประมาณ แนวทางและกระบวนการ       
ในการสงเสริมการสนับสนุน การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา และการพัฒนาอาชีวศึกษา 
ท้ังสถานศึกษาอาชวีศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๓. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลกฎหมายดานการอาชีวศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา
และอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการบังคับใช
กฎหมาย ท้ังสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศกึษาเอกชน 

 ๔. ดําเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมาธิการการศึกษามอบหมาย เพ่ือนําผล           
การพิจารณาศึกษาเสนอตอคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา ตอไป 

๒. วิธีการพิจารณาศึกษา 
๒.๑ การประชุม 
   คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาไดรับทราบขอมูลขอเท็จจริงและสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นจริง การเดินทางไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีตาง ๆ และการสะทอนปญหาจากผูที่คณะ
อนุกรรมาธิการเชิญเขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงไดมีการประชุม
เพ่ือพิจารณาศกึษาในประเด็นดังกลาว รวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้ 

 - การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 - การประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 - การประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 - การประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 



(ค) 
 

 - การประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๒.๒ การเดินทางไปศึกษาดูงาน 
  ๑)  การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบ 
  บูรณาการตามแนวศาสตรพระราชา และอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี  
  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิค 
  สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกรที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
  ๒)  การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ 
  ทวิภาคี ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง จังหวัดนครปฐม 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ธนัวาคม  ๒๕๖๒ 
  ๓)  การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบ 
  บูรณาการตามแนวศาสตรพระราชา และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ีและวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
  จังหวัดราชบุรี เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒.๓ การพิจารณาเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  พระราชบัญญัต/ิกฎหมาย 

  ๑) รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๒) พระราชบญัญตัิการอาชวีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๔) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๓๗) 
       พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๕) ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศกึษา 
          ระบบทวิภาค ี
  ๖) ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ  
    วธิีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝก 
    เตรียมเขาทํางาน 
   ๗) ประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กาํหนด 
    รายการคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน 

 ขอบังคับ/นโยบาย/ยุทธศาสตร 
 ๑) ขอบังคับวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. 
 



(ง) 
 

 ๓) ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  นโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  
  ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
 ๔) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป 
  การศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 ๕) คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 
  นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
  ณ หอประชุมใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
 ๖) นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
  (โดยนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมาธิการไดพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการศึกษาโดยบูรณาการ         

การเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับอาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบ          
ทวิภาคี” โดยคณะกรรมาธิการไดพิจารณามอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาพิจารณา
ศึกษา โดยแบงออกเปน ๔ บท ดังนี้ 
  บทท่ี ๑ บทนํา 
  บทท่ี ๒ ยุทธศาสตร แผน นโยบาย กฎหมาย และขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
  บทท่ี ๓ สถานการณ และความรวมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  บทท่ี ๔ สรุปผลการพิจารณาศกึษา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
  บรรณานุกรม 

  คณะกรรมาธิการไดมีมติเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัด 
การศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับ
อาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบทวิภาคี” ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการจัดทําเสร็จ
เรียบรอยแลว ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงขอนําเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาวพรอม
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงานทายนี้ เพ่ือใหวุฒิสภาไดโปรดพิจารณา 
หากวุฒิสภาใหความเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาศึกษา รวมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการแลว ขอไดโปรดแจงไปยังรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 
 
 
 

         (นายออน  กาจกระโทก) 
   เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วฒุิสภา  

   



 

บทสรุปผูบริหาร 
 

คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดพิจารณา
ศึกษาวิเคราะหประเด็นการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL)) สําหรับอาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบทวิภาคี เปนการพิจารณาศึกษาโดยการวิเคราะห
สถานการณปจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากการจัดการการเรียนการสอน
การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) หรือระบบทวิภาคี        
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตร กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ สิทธิประโยชน
ทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ การประชาสัมพันธและการสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของ รวมทั้ง 
การใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษา โดยท่ีคณะอนุกรรมาธิการได
เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบสภาพปญหาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาตาง ๆ รวมท้ัง
ไดรับฟงขอมูลและความเห็นจากตัวแทนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผูแทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา พบประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการจัดการศกึษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  ๑) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๘ ถึง
มาตรา ๑๑ และ มาตรา ๕๑ ถึง มาตรา ๕๔ ไดกําหนดรายละเอียดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชในกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให เปนไปตามขอกําหนดแตในขอเท็จจริงพบวา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจํานวนมากไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้           
ทําใหผูเรียนในระบบทวิภาคี มีจํานวนนอยกวานโยบายท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไดกําหนดและวางเปาหมายไว 
  ๒) สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาในระบบ         
ทวิภาคี มีจํานวนนอยกวานโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว ปญหาท่ีพบคือ นักศึกษา และผูปกครอง 
ขาดความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงไมสนับสนุนใหนักศึกษา       
เขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการรวมกับการเรียนในสถานศึกษา 
  ๓) สถานประกอบการท่ีเขารวมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีจํานวน 
ไมเพียงพอท่ีจะรองรับกับจํานวนนักศึกษาในระบบทวิภาคี ขาดความเขาใจในการศึกษาระบบทวิภาค ี
วามีความแตกตางจากการฝกงานอยางไร และสถานประกอบการสวนหนึ่งยังมีความรูสึกวาการรับ
นักศึกษาเขามาฝกปฏิบัติในระบบทวิภาคี เปนภาระท่ีเพ่ิมขึ้น โดยไมไดรับผลตอบแทน 
  ๔) หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน ยังไมสอดคลองกับบริบทการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีและสถานการณของโลกปจจุบัน ทําใหนักศึกษามีความรูไมเพียงพอ และมีสมรรถนะ        
ทางวิชาชีพในการเขาปฏิบตัิงานไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการและภาคแรงงาน 
  ๕) ปญหาความเหล่ือมลํ้า สาเหตุเกิดจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไมมีกฎหมายในการจัดการศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนการเฉพาะ แตใชกฎหมายของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยอนุโลม ซึ่งหลักการ และหลักเกณฑบางอยางท่ีกําหนดไวนั้นก็ไม



(๒) 
 

สามารถปรับใชกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได ทําใหสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษา
ในระบบทวิภาคเีขาไปฝกปฏิบัติงานนั้น ไมไดรับประโยชนในทางภาษีที่มีแรงจูงใจมากพอในการเขารวม
จัดการศึกษากับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสวนของนักศึกษานั้นคาตอบแทนระหวางปฏิบัติงาน        
ของนักศึกษาในระบบทวิภาคี สถานประกอบการแตละแหงก็จายคาตอบแทนในระหวางปฏิบัติงาน        
ในอัตราที่แตกตางกัน หรือบางแหงก็ไมมีการจายคาตอบแทน 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานสําหรับอาชีวศึกษา         
โดยเนนรูปแบบทวิภาคี เกิดประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาแรงงานของประเทศ ในการเตรียมคน       
เพ่ือเขาสูโลกของงาน ใหความรู สมรรถนะ ทักษะ คานิยม และทัศนคติท่ีจะนําไปสูความเปนพลเมือง   
ท่ีสามารถสรางผลผลิต มีความรับผิดชอบ และยอมรับศักดิ์ศรีของการทํางาน อันจะนําไปสูการสราง
สังคมที่ย่ังยืน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู
กับการทํางาน จึงมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดถูกกําหนดไวใน “ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙)” คือ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และ          
การฝกงาน เพ่ือเตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของการตั้งรับ
และเชิงรุก ไดแก การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐาน
ในระดับสากล แตจากสรุปรายงานจํานวนผูเรียนระบบปกติและทวิภาคี จําแนกตามระดับ พบวา           
มีจํานวนผูเรียนในระบบปกติกับระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. ๓ ท่ีรอยละ ๘๘.๕๗/๑๑.๔๓ และระดับ 
ปวส. ๒ ที่รอยละ ๖๓.๕/๓๖.๕ แสดงใหเหน็วา การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในท้ังสองระดับการศึกษา        
มีสัดสวนไมถึงรอยละ ๕๐ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองกําหนดนโยบายใหมี        
การสงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาค ีและการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน และ ตองมีแผนการในการเรงรัดติดตาม  
การดําเนินงานในโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาตอไป 

๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการสงเสริมใหดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ใหสอดคลองกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ โดยเฉพาะกลุม
ธุรกิจ SME ภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการ แตพบวาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี          
มีจํานวนไมมากที่สอดคลองกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการรองรับ สวนใหญเปนการนํา
หลักสูตรปกติมาปรับ ในสวนของวิชาชีพเลือก ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมี
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีเปนการเฉพาะ บางหลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความตองการ  
ของตลาดแรงงาน ควรมีการยกเลิกและจัดทําหลักสูตรใหม ๆ ที่เปนไปตามบริบทการเปล่ียนแปลง        
ของสถานการณในปจจุบัน  

๓) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร      
ความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด และโครงการสรางเครือขาย         
ความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ แตจากการศึกษา
พบวา สถานประกอบการท่ีเขารวมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคียังมีจํานวนนอยมาก เมื่อเทียบกับ



(๓) 
 

จํานวนนักศึกษาแตละหลักสูตร อีกท้ังบางสาขาสถานประกอบการท่ีตรงกับลักษณะวิชาชีพในหลักสูตร 
มีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา การแกปญหาโดยการหาสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีไมตรงกับวิชาชีพเพ่ือให
นักศึกษาเขาทํางานแทน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองใหความสําคัญในการ
สงเสริมเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ ใหมีความเขมแข็งในทุกดาน 

๔) สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาระบบทวภิาคี ยังดําเนินการไดไมครบทุก
หลักสูตร สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจาก ผูทําหนาท่ีในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ยังมีความเขาใจ
ในการจัดการศึกษาในระบบนี้แตกตางกัน ทําใหมีผลกระทบกับนักศึกษาท่ีศึกษาในระบบนี้ท่ีไมไดรับ 
การยอมรับ สงผลตอจํานวนนักศึกษาท่ีมีจํานวนนอยกวานักศึกษาระบบปกติ ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีการกําหนดนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ
การเรียนรูกับการทํางาน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินการ ให เปนไป          
ตามมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 

๕) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหคําจํากัดความของการศึกษาระบบ
ทวิภาคีไววา “เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับ        
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน  
การวัดและการประเมินผล...”  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีแนวทางใหสถานศึกษา   
ในการใหความชวยเหลือสถานประกอบการเกี่ยวกับขอกําหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ         
ของหนวยงานภาครัฐ เอกสารขอมูลที่ใชประกอบในการย่ืนขอลดหยอนภาษี โดยจัดใหมีการประชุมกลุม
สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือชี้แจงขอมูลและรายละเอียดดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ         
นําปญหาจากการประชุมมาแกไขและพัฒนาปรับปรุงระบบทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรเรงจัดทํากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และระบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานทุกรูปแบบ         
ที่อาชีวศึกษาดําเนินการอยูออกมาเปนการเฉพาะ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวม ไดแก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน          
ลดความซ้ําซอนการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และปองกันปญหาไมใหเกิดขึ้นเหมือน         
การดําเนินการท่ีผานมา 

๗) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชน (กรอ.อศ.) ของสถาบันอาชีวศึกษาทุกแหง เพ่ือใชเปนกลไกใหเกิดเครือขายความรวมมือ 
ของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการจัดการอาชีวศึกษา กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมีหนาที่ในการกําหนด
นโยบายการจัดการศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี เชน        
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเปนไปตามความตองการกําลังคนในแตละสาขาอาชีพของแตละ
จังหวัด การกําหนดคาตอบแทนของนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา ใหสอดคลอง
กับความตองการของแตละจังหวัด และภูมิภาคนั้น ๆ ที่สําคัญตองสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติดวย 

๘) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองใหความสําคัญกับมาตรฐานอาชีพ          
ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) มีการรับรองแลว ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาควรตอง
นําสมรรถนะในแตละอาชีพมาใชในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามท่ีกลุม



(๔) 
 

อาชีพตองการ และในบางหลักสูตรควรตองพิจารณาใหสอดคลองกับวิถีของชุมชนและความตองการ 
ของทองถิ่นนั้น ๆ โดยหลักสูตรดังกลาวจะตองชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนสามารถปรับและ
ประยุกตองคความรูไปสูการเปนผูประกอบการธุรกิจรายยอย (SME) ได 

๙) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรใหความสําคัญและสนับสนุน         
การดําเนินงานของศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) เพ่ือเก็บขอมูลความตองการแรงงาน         
ท้ังในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะหเพ่ือวางแผน
ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการผลิตกําลังคนทางดานอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของภาค
ประกอบการ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ          
การเรียนรูกับการทํางาน ทั้งในระดับสํานักงาน และในทุกสถานศึกษาใหมีความพรอมในการจัด
การศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในทุกดาน 
 



คํานํา 

 

 สถานการณโลกและกระแสโลกาภิวัตนท่ีเปล่ียนแปลงในชวงปจจุบัน สงผลใหเกิด        
การแขงขัน  ในเรื่องตาง ๆ รอบดาน ท้ังระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง แมกระท่ังในระบบแรงงาน                 
ท่ีสถานประกอบการลวนตองการแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะทางวิชาชีพเฉพาะดาน และ
ตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณในเชิงปฏิบัติ เพ่ือการสรางความสามารถ     
ในการแขงขันของประเทศ องคกร และสถานประกอบการเพ่ือแยงชิงความไดเปรียบในเชิงธุรกิจ           
ท่ีดําเนินอยู ดังนั้น การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษายอมตองตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดแรงงานอยางเขมขนและเหมาะสมกับบริบทดังกลาว 

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดบัญญัติใหมีการจัดการศึกษาระบบ         
ทวิภาคี ในมาตรา ๘ เปนตัวบงชี้ท่ีใหความสําคัญ และความมุงเนนใหมีการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองตอบริบทความตองการแรงงานดานอาชีวศึกษา ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา               
ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงไดมีการศึกษาและวิเคราะหประเด็นการจัดการศึกษา        
โดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)) สําหรับอาชีวศึกษา          
โดยเนนรูปแบบทวิภาคี เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสถานการณปจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) หรือระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตร กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ รวมถึงการประชาสัมพันธ 
และการสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาระบบดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้ง
ไดสาระสําคัญซึ่งเปนขอสังเกตและขอเสนอแนะตาง ๆ อันนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหาการจัด
การศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับ
อาชีวศึกษา โดยเนนรูปแบบทวิภาคี ที่เกิดผลไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

  ขอขอบคุณอนุกรรมาธิการและท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการท่ีไดใหเสียสละเวลา        
และความรวมมือในการดําเนินการ จนบรรลุผลสําเร็จและไดขอเสนอแนะและแนวคิดในมุมมองตาง ๆ 
ท่ีเปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาฉบับนี้  ขอขอบคุณฝายเลขานุการคณะ            
อนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาท่ีมุงมั่น ตั้งใจ ทุมเทและมีความอุตสาหะเปนที่ตั้งอันสงผลใหการจัดทํา
รายงานการพิจารณาศึกษานี้บรรลุผลสําเร็จอยางดีย่ิง 
 
 
 

   (รองศาสตราจารยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
   ในคณะกรรมาธกิารการศึกษา วุฒิสภา 

 



 

 

สารบัญ 
 

                    หนา 

บทสรุปผูบริหาร               (๑) - (๔) 

คํานํา                    (๕) 

สารบัญ                 (๖) - (๗) 

บทท่ี  ๑ บทนํา            ๑ 
๑.๑ ความเปนมาและสภาพปญหา        ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศกึษา              ๔ 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา         ๕ 
๑.๔ วิธกีารดําเนินการศึกษา         ๕ 
๑.๕ ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ         ๖ 
๑.๖ คําอธบิายคาํยอและนยิามศัพทเฉพาะ       ๖ 

บทท่ี  ๒ ยุทธศาสตร แผน นโยบาย กฎหมาย และขอมูลท่ีเกีย่วของ     ๙ 
๒.๑ ยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐       ๙ 
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศดานการศกึษา      ๑๑ 
๒.๓ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรฐัมนตรี)   ๑๘ 
๒.๔ นโยบายของรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ)  ๒๐ 
๒.๕ พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑     ๒๑ 
๒.๖ ยุทธศาสตรสูการปฏิบตัิของสํานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา นโยบาย 

  ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป  
  (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙)        ๒๕ 

  ๒.๗ พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒๙ 
  ๒.๘ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๙ 
  ๒.๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี ๓๐ 
๒.๑๐ ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ 
         เงื่อนไขในการใหความเหน็ชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทาํงาน  ๓๓ 
๒.๑๑ ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดรายการ 
         คาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน      ๓๓ 

บทท่ี  ๓ สถานการณ และความรวมมือในการจัดการศึกษาอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี  ๓๕ 
๓.๑ สถานการณ และสภาพปญหาในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคขีองไทย ๓๕ 
๓.๒ การจัดการอาชีวศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของตางประเทศ ๔๔ 
๓.๓ ความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา    ๔๙ 



(๗) 
 

  
 

สารบัญ (ตอ) 
 

                     หนา 

๓.๔ ขอกฎหมายและสิทธิประโยชนสําหรับสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา  ๕๑ 
๓.๕ การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน  
     (Work Integrated Learning : WIL)        ๕๔     
๓.๖ รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน  
      (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับอาชีวศึกษา    ๖๐     

บทท่ี  ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ     ๖๓ 
 ๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศกึษา       ๖๓ 
 ๔.๒ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ       ๖๔ 

บรรณานุกรม           ๖๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ ๑  
บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาและสภาพปญหา 
บริบทจากกระแสโลกาภิวัตนท่ีเปล่ียนแปลงในชวงปจจุบัน สงผลใหเกิดการแขงขัน      

ในเรื่องตาง ๆ รอบดาน ท้ังระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ความเปนอยู แมกระทั่ง      
ในระบบแรงงาน ท่ีสถานประกอบการตางตองการแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะทางวชิาชีพเฉพาะดาน        
ความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดังกลาวก็เพ่ือการสรางโอกาสดานตาง ๆ ท้ังโอกาส         
ในระบบการผลิตของภาคอุสาหกรรม โอกาสในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ก็เพ่ือการสรางความสามารถ 
ในการแขงขันของหนวยงานหรือองคกรในการแยงชิงความไดเปรียบในเชิงธุรกิจท่ีดําเนินอยู ดังนั้น        
การจัดการศึกษาก็ตองตอบโจทยตอบริบทการเปล่ียนแปลงของสถานการณในชวงปจจุบันอันจะสงผล
ตอการพัฒนาประเทศในภาพรวมดวย ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ไดกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน โดยเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
คนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และกําหนดยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 
อาทิ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน        
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) ตอยอดอดีต         
(๒) ปรับปจจุบัน และ (๓) สรางคุณคาใหมในอนาคต ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพ่ือการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ 
โดยการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม
ท่ีพึงประสงค ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ท่ีใหความสําคัญ         
ในการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคล่ือน        
การลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี และการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา แผนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษาไดกําหนดเปาหมายไว ๗ ประเด็น คือ (๑) ระบบการศึกษาและการเรียนรู
โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวของ        
(๒) การพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน (๓) การลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา (๔) กลไกและ
ระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู อาจารย (๕) การจัดการเรียนการสอน        
เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (๖) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบ
การศึกษาเพ่ือบรรลุเปาหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ (๗) การศึกษาและการเรียนรู
ดวยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล  

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดบัญญัติในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีไวในมาตรา ๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดได        



 ๒  
 

โดยรูปแบบ (๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรอืสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรฐั ในเรื่องการ
จัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
สามารถจัดการศกึษาตามวรรคหนึง่ในหลายรูปแบบรวมกนักไ็ด ท้ังนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
นั้นตองมุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 

จะเห็นไดวาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ การบูรณาการการเรียนรู
กับการทํางาน (Work-integrated Learning : WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน จําเปนตองอาศัย          
ความรวมมือจากหนวยงานและภาคประกอบการท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ ท้ังหนวยงานภาครัฐ          
และเอกชน โดยหนวยงานภาครัฐที่ เกี่ยวของ ทั้ งหนวยงานท่ีดําเนินนโยบาย คือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานท่ีใหการสนับสนุน สงเสริมและขับเคล่ือน อาทิ           
สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย          
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคการมหาชน) และท่ีสําคัญคือภาคประกอบการ ท้ังในสวนของสถานประกอบการขนาดใหญ         
ขนาดกลาง รวมไปถึงกลุมธุรกิจ SME ในการเขาไปมีสวนรวมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      
ของสถานประกอบการนั้น เปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษา ในรูปแบบ WiL ก็เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ ผานการผลิตและพัฒนากําลังคนทางเทคนคิและเทคโนโลยี (ปวช. ปวส. และ 
ป.ตรี) ที่มีทักษะความรู ความสามารถและสมรรถนะตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการอยางแทจริง และท่ีสําคัญก็เพ่ือแกไขปญหาความไมสอดคลอง (mismatch)          
ดานกําลังคนระหวางภาคอุตสาหกรรมกบัภาคการศึกษา โดยท่ีทุกฝายโดยเฉพาะ “กําลังคน” ที่เขารวม
จัดการศกึษาในรปูแบบดังกลาวจะไดประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิผล 

แนวทางหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทยไปสูประเทศท่ีมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
จําเปนตองอาศัยฐานความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักที่สําคัญในการสรางมูลคา คุณคา ในทางสังคม
และเศรษฐกิจ ซึ่งการแขงขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก และการเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจไปสู
เศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหประเทศไทยตองยกระดับเพ่ิมสมรรถนะ        
ของประเทศ ซึ่งการวัดสมรรถนะความสามารถในการแขงขันของประเทศวัดไดจากการเจริญเติบโต          
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการสรางงานและความสามารถทางการแขงขัน ซึ่งเปนผลลัพธจากเงื่อนไขท่ีมี ๕ 
องคประกอบ คือ ๑) เศรษฐศาสตรมหภาคและการกํากับ ๒) ระบบการศึกษาและการฝกอบรม         
๓) โครงสรางพ้ืนฐานการส่ือสารคมนาคม ๔) เงื่อนไขการตลาดผลิตภัณฑ และ ๕) เงื่อนไขการตลาด
นอกเหนือจากปจจัยและเงื่อนไขขางตนแลว ยังมีปจจัยท่ีสําคัญอื่น คือ ความสามารถของระบบ
นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งมีผลมาจากระบบนวัตกรรมของประเทศท่ีสัมพันธโดยตรงกับการสรางความรู 
การเผยแพรความรูและการใชความรู การไหลเวียนของความรู (สราง เผยแพร ใช) ท่ีเกิดขึ้นในระบบ
วิทยาศาสตร หรือองคกรวิ จัยอื่น ๆ (ความรูทางทฤษฎี) และที่ สําคัญ ท่ี สุดคือ ในบริษัทหรือ           
สถานประกอบการและเครือขายของบริษัทหรือสถานประกอบการ (ความรูทางปฏิบัติ) การเพ่ิมความรู



 ๓  
 

ในอุตสาหกรรมจึงเปนส่ิงสําคัญในการเพ่ิมความสามารถระบบนวัตกรรมของประเทศ การเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธดังกลาว แสดงไดดังภาพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงสมรรถนะของประเทศกับการเพ่ิมความรูในอุตสาหกรรม 

ที่มา : โครงการ WiL โรงเรียนในโรงงาน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
        เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

ในขณะท่ีกระบวนการการสรางความรู การเผยแพรความรูและการใชความรู การไหลเวียน       
ของความรู (สราง เผยแพร ใช) ในภาคอุตสาหกรรมนั้นจําเปนตองพัฒนาขึ้นและทําใหสามารถ
ตอบสนองตอการพัฒนาบุคคลกรดานวิจัย และนวัตกรรมในองคกรอยางเปนระบบ กลาวคือ ในระดับ
การผลิต (manufacturing and mass production) ตองการกระบวนการท่ีนําไปสู Productivity สูง 
Cost ต่ํา และ Delivery ตรงเวลา แตปจจุบันภาคอุตสาหกรรมประสบปญหาการขาดแรงงาน             
โดยเฉพาะแรงงานที่มีความรูและมีสมรรถนะ และสามารถพัฒนาไดสูเทคโนโลยีระดับสูง ในระดับ 
Expert Function ที่เปนการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเปนจุดรวมของความเชี่ยวชาญในกิจกรรมหลัก ไมวา
จะเปน การออกแบบ การทดสอบ การผลิต แตขาดส่ิงท่ีจะทําให Expert Function ตาง ๆ สามารถ
ทํางานรวมกันใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพได คือ บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และกระบวนการ
ทํางานรวมกัน (Process) การหมุนเวียนคนและความรูอยางเปนระบบ (rolling system) โดยเฉพาะ
ระดับการผลิต กับระดับ Expert Function การแกปญหาดังกลาวจะนั้น ถอืเปนเรื่องใหมของประเทศ
ไทยและมีความทาทายสูง จึงตองการกลไกสนับสนุน และผูท่ีมีความรูความเขาใจและมีประสบการณ      
ดานอุตสาหกรรมเปนอยางมากมาบริหารจัดการ ท้ังดานการจัดหาคณะทํางานจากผูมีประสบการณ
ทํางานสูงในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความเขาใจ core business ของสถานประกอบการ ความเขาใจ        
ในการแขงขันตามกลไกตลาดของอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตกําลังคนทางวิจัยและนวัตกรรม (ป.โท)  ผาน
กระบวนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ การถอดบทเรียน การสะสมความรู การเผยแพร
ความรูและการใชความรู การไหลเวียนของความรู (ไมใชความลับ) ในสถานประกอบการ เพ่ือนําไปสู
ผลงานวิจัยและการใชนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม กลไกดังกลาวจําเปนตองดําเนินการอยางเปน



 ๔  
 

ระบบควบคูกับการพัฒนากําลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูง (ปวช. ปวส.และ ป.ตรี)  
โดยจัดบูรณาการการศึกษากับการทํางาน และมีการดูแลบุคลากรดังกลาวใหไดรับความรูและ
ผลตอบแทน มีการประสานงานจัดการโครงการท่ีเกี่ยวเนื่องกับสถานประกอบการและสถานศึกษา 
รวมทั้งมีตัวกลางที่มีความคลองตัวสูงมาดําเนินการ รวมทั้งมีความสามารถในการแกไขขอขัดแยงตาง ๆ
ท่ีเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน และสามารถขยายตัวไปยังอุตสาหกรรมอื่นไดในวงกวาง ภายใตกรอบ
และเปาหมายเพ่ือสรางระบบการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน ท่ีมีวงรอบการทํางานท่ีชัดเจน สามารถ
ตั้งเปาหมาย QCDS (Quality Cost Delivery and Standard) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม
ในภาพรวมได ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานความรูสําคัญท่ีจะนําไปสูการยกระดับเปนองคกรนวัตกรรม ท่ีสามารถ
สรางนวัตกรรมไดอยางสม่ําเสมอ และอยางย่ังยืน 

คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา         
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสําเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี        
โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในขณะนั้น ไดนําสงรายงานการพิจารณาศึกษา พรอมขอสังเกต
และขอเสนอแนะไปยังรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในการพิจารณา  วางแนวทางและมาตรการในการแกไขปญหา แตถึงปจจุบันการดําเนินการตาง ๆ       
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไมไดมีความคืบหนาแตอยางใด ปญหาท่ีเกดิขึ้นยังไมไดรับ
การแกไขและยังคงเปนปญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หลายแหงมาอยางตอเนื่อง ดังนั้น  
เพ่ือเปนการสานตอและขับเคล่ือนกระบวนการตาง ๆ อันนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหาการอาชีวศึกษา
ในสวนของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน 
(Work Integrated Learning : WIL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน ใหมีความตอเนื่อง คณะอนุกรรมาธิการ
การอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงเห็นสมควรท่ีจะตองมีการศึกษา ทบทวน 
วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในสวนท่ีเกี่ยวของตาง ๆ เพ่ือหาแนวทางสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับ
อาชีวศึกษาโดยเนนรูปแบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดทําขอเสนอแนะ เพ่ือเสนอตอรัฐบาลและสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน ในการนําขอเสนอตาง ๆ ไปปรับใชในการแกไข
ปญหาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเกิดประสิทธิภาพสงผลตอการพัฒนากําลังคน          
ของประเทศ ตอไป  

 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 
  ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหสถานการณปจจุบัน แนวคิด ท่ีมา สภาพปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) หรือระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตร กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ รวมถงึการประชาสัมพันธและ
การสรางความเขาใจกับผูเกีย่วของ 



 ๕  
 

  ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการทําความรวมมือและนโยบายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-Integrated Learning : WIL) หรือระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคี รวมท้ังการใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 
  ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาและวิเคราะหแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาผานการจัดการศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work 
Integrated Learning : WIL) กับหนวยงานตาง ๆ ท้ั งกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษา 
  ๑.๒.๔ เพ่ือหาขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการกําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และการนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
  ๑.๒.๕ นําขอมูลท่ีไดจากการพิจารณาศึกษา สรุปผล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล       
พรอมจัดทําความเห็น ขอสังเกตและขอเสนอแนะ และยกรางเพ่ือจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาขอเสนอ
เชิงนโยบาย เพ่ือเสนอตอวุฒิสภา และหนวยงานทางดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของไปดําเนินการใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมตอไป 
 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 
          ในการพิจารณาศึกษา เพ่ือวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู         
กับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) สําหรับอาชีวศึกษาโดยเนนรูปแบบทวิภาคีครั้งนี้ 
เปนการพิจารณาศึกษาแนวคิด ท่ีมา สภาพปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากความรวมมือในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) ทั้งในเรื่อง หลักสูตร กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ สิทธิประโยชนทางภาษี
สําหรับสถานประกอบการ  การประชาสัมพันธและการสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของ แนวนโยบายใน
การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา   แนวทางในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาระบบดังกลาว 
การแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความรวมมือ ในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา กับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการ
ของภาคประกอบการ  เพ่ือเตรียมบุคลากรบุคลากรดานอาชีวศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งจะสงผลที่ดี
ตอการพัฒนาประเทศท้ังทางดานเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคงของประเทศในภาพรวม 
 
๑.๔ วิธีการดําเนินการศึกษา 
 ๑.๔.๑ ศึกษาเอกสารเผยแพรและขอมูลที่เกี่ยวของ 
 ๑.๔.๒ ศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 
รวมถึงรายงานการพิจารณาศึกษาในเรื่องที่สอดคลองกัน 
 ๑.๔.๓ ขอความอนุเคราะหขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ  
 ๑.๔.๔ เชิญผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมเพ่ือนําเสนอขอมูล 
เอกสาร และใหความเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.๔.๕ การศึกษาดูงาน และประชุมรวมกันโดยการเชิญผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ       
ที่เกี่ยวของมาใหขอมูล เอกสารเพ่ิมเติม และใหความเห็นในประเด็นท่ีพิจารณาศึกษา 



 ๖  
 

 ๑.๔.๖ นําขอมูลท้ังหมดเขาสูกระบวนการวิเคราะห สังเคราะห ประมวลผล และสรุป
ประเด็นความเหน็ในสวนตาง ๆ พรอมดาํเนินการจัดทําและยกรางรายงานการพิจารณาศึกษา เพ่ือเสนอ
ตอคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
 
๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.๕.๑ คณะกรรมาธิการไดรับทราบสภาพปญหาและอุปสรรค รวมท้ังแนวทางการแกไข
ปญหา เพ่ือนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางอันนําไปสูการแกไขปญหาการบรูณาการการเรียนรู         
กับการทํางาน (WIL : Work Integrated Learning) สําหรับอาชีวศึกษาโดยเนนรูปแบบทวิภาคี       
กับหนวยงานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จได 
 ๑.๕.๒ ผลจากการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการกําหนด
นโยบายในการสนับสนุนและการนํานโยบายไปปฏิบัติ พรอมแสวงหามาตรการในการขับเคล่ือนการจัด
การศึกษารปูแบบดังกลาว เพ่ือสรางความเขมแข็งใหการอาชีวศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม 
 ๑.๕.๓ ไดขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการขยายผลและความรวมมือในการจัด
การศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (WIL : Work Integrated Learning) สําหรับ
อาชีวศึกษาโดยเนนรูปแบบทวิภาคี โดยการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการเขารวมจัดการศึกษา 
เพ่ิมมากขึ้นอันนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษารูปแบบดังกลาวใหมี       
ความย่ังยืนตอไป 

 
๑.๖ คําอธิบายคํายอและนิยามศัพทเฉพาะ 
  สอศ.  หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 WIL    หมายถึง Work Integrated Learning  คือ การจัดการศกึษาใน 
       ลักษณะการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานพรอมกัน 
                      ซึ่งเปนการศึกษาที่ผูเรียนตองเรยีน ภาคทฤษฎีในสถานศกึษา 
       และตองฝกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการพรอมกันไป 
       ตามสาขาวิชานั้น ๆ 
 ทวิภาคี  หมายถงึ  Dual Vocational Training คือ การจัดการศกึษาวิชาชีพ  
                                                   ในรูปแบบความรวมมือระหวางสถานศึกษา กับ สถาน 
       ประกอบการ  อยางเปนระบบ เพ่ือใหนกัศึกษาไดเขาฝก 
       อาชีพ  ในสถานประกอบการ  เหมือนเปนพนักงาน ไดรับ 
       คาเบี้ยเล้ียง และ สวัสดกิารอื่นๆ ตามขอตกลง โดย 
       สถานศกึษา จะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน  ใน 
       รายวิชาสามัญ รายวิชาชีพพ้ืนฐานและการฝกปฏิบตัิเบือ้งตน 
 สหกิจศึกษา หมายถงึ Cooperative Education คือ ระบบการจัดการศึกษาท่ีม ี
       การผสมผสาน ระหวางการเรียนของนักศกึษาในหองเรียน 

       กับการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือใหได 
       ประสบการณตรง โดยกาํหนดใหนกัศึกษาออกปฏิบัตงิานใน 
       สถานประกอบการ เสมือนหนึง่เปนพนักงานชั่วคราว เต็ม 
       เวลา เปนระยะเวลา ๑ ภาคเรียน 



 ๗  
 

          การฝกงาน หมายถงึ  Apprentice คือ การเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพ  เพ่ือ 
       เตรียมความพรอมในการทํางาน โดยท่ีผูเรียนเขาไปฝกงาน 
       ในสถานประกอบการ ในระยะเวลาส้ันๆ 

การฝกหัด   หมายถึง  Internship คือ การฝกปฏิบัติงานที่นักศึกษาไดใช 
      ทักษะและเพ่ิมประสบการณ รวมท้ังการพัฒนา 

  ตนเอง เพ่ือเตรียมพรอม  สําหรับ การทํางานท้ังใน 
  ระหวางการศึกษา และ ภายหลังการศึกษา โดยนํา 
  ความรูจาก ภาคทฤษฎีไปใชในการฝกปฏิบัติจริง 
  ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ 
  และเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ และให 
  รวมถึง  ธุรกิจ SME ที่รวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
  ในการจัดการศึกษา ระบบ WIL 

  ครูฝก   หมายถึง ผูที่ทําหนาท่ีในการสอนและฝกปฏิบัติใหกับผูเรียน 
 ในสถานประกอบการ 

  ผูควบคุมการฝก หมายถึง ผูที่สถานประกอบการตองการมอบหมายใหทําหนาที่ 
       ประสานงานกับสถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบ 

 WIL และรับผิดชอบดูแลการฝกอาชีพของผูเรียน 
 ในสถานประกอบการ 

หลักสูตร  หมายถึง ประมวลรายวิชาและกิจกรรมท่ีผูเรียนจะตองศึกษา       
  ใหเปนไปตามท่ีไดกําหนดไวในการศึกษานั้น  
  เพ่ือวัตถุประสงค เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ 

  สิทธิประโยชนทางภาษี หมายถึง ผลประโยชนและส่ิงตอบแทนท่ีสถานประกอบการ 
 จะไดรับจากความรวมมือในการจัดการศกึษาระบบ 
  WIL รวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

  บันทึกความรวมมือ หรือ MOU : ( Memorandum of Understanding) หมายถึง   
  หนังสือ/เอกสาร ซึ่งฝายหนึ่งแสดงความสมัครใจ  
  จะปฏิบัติ อยางหนึ่งอยางใดและตามเงื่อนไขที่ปรากฏ 
  ในหนังสือนั้นกับอีกฝายหนึ่ง  โดยที่หนังสือนี้ ไมถือวา 
  เปนสัญญาผูกมัด  แตแสดงความตองการอันแนวแน 
  ของผูลงนามวา จะปฏิบัติตามที่ไดระบุไว 

   

 



บทที่ ๒  
ยุทธศาสตร แผน นโยบาย กฎหมาย และขอมูลที่เก่ียวของ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ไดกําหนดใหรัฐ        

พึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปน
กรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู
เปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาได
มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ โดยที่ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรก  
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

ดวยวิสัยทัศนประเทศดงักลาวนัน้ เปาหมายการพัฒนาประเทศ คอื “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี  
เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร
ชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตรชาติในสวน 
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาจะอยูในสวนของ ๕ ยุทธศาสตรที่สําคัญ ประกอบดวย 



 ๑๐  
 

๑) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ๒) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน        
๓) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ๔) ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ ๕) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ         
การบริหารจัดการภาครฐั 

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย       
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดาน      
ความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ       
ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา       
ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก       
(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ      
ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน        
ของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ         
(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับ
รปูแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทย
สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู      
ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหล่ือมลํ้า 
ของคน ในประเทศไดในคราวเดียวกัน โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย       
มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย       
การพัฒนาท่ีสําคัญท่ีใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 



 ๑๑  
 

ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือสวนรวม กระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง     
ของชุมชน การเตรียมความพรอมของประชากรท้ังในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม        
ใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด 
โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง  

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคญัเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐที่ทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางาน
ท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ         
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยม
ความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อยางส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปน
สากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหล่ือมลํ้าและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 

  
๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 

ดวยรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. โดยสรุปไดบัญญัติ
ใหมีการดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ครอบคลุมใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
โดยไมเก็บคาใชจาย ใหดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
ใหมีกลไกและระบบการผลิต คดักรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจรงิ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกบัความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบ
วิชาชีพครู ใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันท้ังในระดับ 
ชาติและระดับพ้ืนที่ ท้ังนี้ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖๑ กําหนดใหการปฏิรูปตามมาตรา 
๒๕๘ จ. ดานการศึกษา มีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ดําเนิน
การศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะ และรางกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย        
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือสนับสนุนการบรรลุตามยุทธศาสตรชาติท่ีกําหนดไวในดานตาง ๆ เนื่องดวยการศึกษา        
เปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาจึงเปนองคประกอบ
สําคัญท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติทุกดาน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการพัฒนา



 ๑๒  
 

ทรัพยากรมนุษยของประเทศ ดานความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม และดานขีดความสามารถ
ในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได โดยวัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี ้

๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
๑.๑) ผลลัพธทางการศึกษาและการเรียนรู (learning outcomes) ทั้งดานความรู 

ทักษะเจตคติท่ีถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิตของตนเองและการใช
ชีวิตรวมกับผูอื่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔ 

๑.๒) ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ  
ครูมีจิตวิญญาณของความเปนครู 

๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู (educational core 
processes) ท่ียืดหยุน หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมทางสังคมที่ถูกตอง 

๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support 
systems) ท่ีตอบสนองตอความตองการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรดานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ไดแกงบประมาณและเทคโนโลยี 

๒) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (reduce disparity in education) เปนสวนหนึ่ง
ของการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบดวย 

๒.๑) โอกาสในการเขาถึงการศกึษาและเทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุการเรยีนรู (equity in access) 
๒.๒) โอกาสในการไดรับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรูพัฒนาท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผูเรียน (equity in choosing Appropriate process in education) 
๒.๓) โอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในการประกอบ

อาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผูเรียน (equity in benefiting from aptitude-
based quality of education) ท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพ 

๓) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (leverage 
excellence and competitiveness) หมายถึง การสรางสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนที่มี
ศักยภาพสูง มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี      
ชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือ
และเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ท่ัวโลก สอดคลองกับทิศทางการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศ อีกท้ังสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยตองไดรับการยอมรับ
วาเทียบเคียงไดกับประเทศชั้นนําอื่น ๆ 

๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัว       
ในการรองรบัความหลากหลายของการจัดการศกึษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการสงเสริมและสรางสมดุลของความคุมคา ความโปรงใส
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ท้ังนี้ ระบบการศึกษาของประเทศท่ีมีธรรมาภิบาลจะเอื้อตอ
การบรรลุตอวัตถุประสงคขอ ๑) – ๓) ขางตนอยางครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive 
achievement) 



 ๑๓  
 

ท้ังนี้ การศึกษาท่ีจะไดรับการปฏิรูปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวถึงขางตนนี้ จะครอบคลุม
ถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มิไดจํากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเทานั้น และเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษาขางตน จึงไดมีการกําหนดประเด็นการปฏิรูปไว ๗ เรื่อง ดังนี้ 

เรื่ องท่ี  ๑  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ              
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนกลไกสําคัญ
ตอการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพอยางเหมาะสม สอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. .... 

๒) ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนมีความรวมมือในการจัด
การศึกษาอยางสมดุลและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมขึ้น 

๓) คนไทยทุกชวงวัยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดตามความตองการผานการจัด
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ผานชองทางตาง ๆ เพ่ือใหเปน
คนไทยท่ีมีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดานตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐาน
สมรรถนะไดตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๔) การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ 
ตามแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือใหสามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหล่ือมลํ้า และสามารถแขงขันได 

๕) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ เปนหนวยงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจที่กําหนดไวใน        
รางพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 

เรื่องท่ี ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 
๑) เด็กปฐมวัย ท้ังเด็กกลุมท่ัวไป และกลุมท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สามารถ

เขาถึง และไดรบัการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ท่ัวถึง และเทาเทียมกัน 
รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย 
มีระบบฐานขอมูลที่เอื้อตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ 
มีกลไกขบัเคล่ือนและบูรณาการทํางานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนเอกภาพ 

๒) พอ แม ผูปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับปรับเปล่ียนกรอบคิด 
(Mindset) เกี่ยวกับความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการเตรียมความพรอมกอนการตั้งครรภ การเล้ียงดู 
ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องท่ี ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 
๑) เด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ทุกคน        

มีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสราง
พัฒนาครูและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาองคความรูท่ีนําไปใช
ไดจริงเพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยไดอยางย่ังยืน 

๒) บุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมีความตองการ        
การดูแลเปนพิเศษ ไดรับการพัฒนาอยางทั่งถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม          
ไดอยางมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 



 ๑๔  
 

๓) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ตองการ         
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงดวน ไดรับการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงการปฏิบัติงานท่ีมีความยากลําบาก หรือการปฏิบัติงาน       
ในพ้ืนที่ท่ีเส่ียงภัยหรือหางไกล 

๕) ครูและผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกลและโรงเรียนขนาดกลาง 
ที่ตองการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอยางเรงด วนสามารถเขาถึงการสนับสนุน          
ทางวิชาการไดอยางเพียงพอ 

เรื่องท่ี ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ
ครู และอาจารย โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครตูามความตองการของประเทศ (demand-side 
financing) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือก
สถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือใหผูรับทุนเขารับการศึกษา เพ่ือใหไดครูท่ีมีสมรรถนะ 
ตรงกับความตองการของประเทศ  

๒) ไดครูสมรรถนะสูงและตรงตามความตองการของประเทศ ท่ีจบการศึกษา
จากสถาบนัที่ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทําใหนสิิตนกัศกึษาครมูีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ของความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับประสบการณดานวิชาชีพครูและการนิเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร 

๓) ไดครูอาชีวศึกษาท่ีมีจิตวิญญาณความเปนคร ูมีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอน ท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะ     
ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางตอเนื่อง เพ่ือความกาวหนาทางวิชาชีพดวยระบบและวิธีการท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมในการพัฒนาแตละกลุม โดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล เส่ียงภัย ยากลําบาก 
และทุรกันดารใหไดรับความสะดวกในการพัฒนา 

๕) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธในการพัฒนาผู เรียน          
โดยคํานึงถึงผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่หางไกล เส่ียงภัย ยากลําบาก และทุรกันดาร 

๖) ผูบริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และ
ประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัตหินาท่ี รวมไปถึงการพัฒนาผูที่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือ
สรรหาเปนผูบริหารสถานศึกษาและผูที่ไมผานการประเมิน 

๗) ใหคุรุสภาเปนองคกรวิชาชีพครูที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพทางการศกึษา 
รวมทั้งสงเสรอม สนับสนุน ยกยอง และผดุงเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๘) ใหระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เปนระบบ 
ที่มีการดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัว มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสมเอื้อตอ 
การบริหารสถานศึกษาท่ีมคีวามเปนอิสระ 



 ๑๕  
 

เรื่องท่ี ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง        
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรยีนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

๒) ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนคนดีของสังคม มีวินัย
และภูมิใจในชาติ 

๓) มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ไดรับการปรับปรุงใหสามารถ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชประโยชนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอยางมีสัมฤทธิ์ผล 
และมีแนวทางในการคัดเลือกผู เรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 

๔) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมา 
ภิบาล โดยมีการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนท่ีเหมาะสม      
กับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาและ         
มีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลัก        
ของผูเรียน 

๕) สถานศึกษาระดับตาง ๆ มีระบบคุมครองดานความปลอดภัย สุขภาพ และ
สวัสดิภาพอยางเหมาะสม 

๖) เพ่ิมจํานวนผู เรียนอาชีวศึกษาในสาขาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ภาคเอกชนและประเทศ และผูจบอาชีวศึกษามีงานทํา 

๗) ผูเรียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เกงปฏิบัติ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับ หรือ
ผานการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกงานในสถานประกอบการ 

๘) ผูเรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถท่ีจะเปนผูประกอบการไดเอง 
๙) บัณ ฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล องกับความตองการ          

ของตลาดแรงงาน เพ่ิมการผลิตในสาขาท่ีประเทศตองการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาท่ีไมตรงกับ
ความตองการของตลาด 

๑๐) สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความตองการของประเทศ 
ไปในอนาคต ทั้งในดานการพัฒนาคน การวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนทําใหสถาบันอุดมศึกษา
ไทยสามารถปรบัตัวและแขงขันไดในโลก หรือเปนสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม
ไดอยางมีประสิทธิผล 

๑๑) ลดปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาในระดับอุดมศกึษา โดยเปดโอกาส
ใหผู ท่ีมีศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเขาเรียนในสาขาท่ีตนถนัด ไดอยางเต็ม
ศักยภาพ 

๑๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใชงบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษา
และธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษา ใหการจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปรงใส ตรวจสอบได
และสงเสริมการมีสวนรวมอยางเหมาะสม 



 ๑๖  
 

๑๓) มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติเปนหนวยงานงานของรัฐท่ีไม
เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เปนหนวยงาน
ที่ไมแสวงหาผลกําไรทําหนาท่ีเปนองคกรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังการจัดทํา สงเสริม สนับสนุนการนําหลักสูตรไปใช 
ตลอดจนติดตามผล 

เรื่องท่ี ๖ การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมาย       
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมีเปาหมาย
สําคัญ คือ 

๑) สถานศึกษาของรัฐมีความเปนอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัด
การศึกษาครอบคลุมดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคลากร  
ดานบริหารงานท่ัวไป และมีความรับผิดชอบตอคูณภาพของการจัดการศึกษา 

๒) ผูเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม
สอดคลองกับอัตลักษณของชุมชนและพ้ืนที่ 

๓) มีการเรียนรูและขยายผลของนวัตกรรมท่ีไดจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา      
สูการจัดการศึกษาในพ้ืนที่อื่น ๆ 

๔) กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางที่แบงแยกหนาท่ีและอํานาจเพ่ือรองรับ
รูปแบบใหม ท่ีแยกความรับผิดชอบในดานนโยบาย (Policy) ดานกํากับดูแลสงเสริม (Regulator)         
ดานการสนับสนุน ๆ (Supporter) และดานการดําเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุงเนน          
การกระจายอํานาจ ธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หนาที่และ
อํานาจสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ 

เรื่องท่ี ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ 

๑) เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอรมการเรียนรูแหงชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปล่ียนระบบการศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหล่ือมลํ้า และสราง
ความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตรชาติในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายจําเพาะ ดังนี้ 

๑.๑) เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ที่มีอยู และจะมีการ
สรางขึ้นตอไป ท้ังในประเทศ และตางประเทศ ใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง           
ทั้งเปนที่รวบรวมขอมูลส่ือการเรียนรูเดิมท่ีมีอยูแลว 

๑.๒) เปนกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาส่ือการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
ใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวาง และท่ัวถึงตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและ
คัดเลือกส่ิงที่ตองการไดดอยงาย 

๑.๓) เปนเวทีท่ีมีการเขามาแลกเปล่ียนเรียนรูในลักษณะชุมชน นําไปสู       
การเปดโอกาสให ทุกคนเขามาเรียนซึ่งจะลดความเหล่ือมลํ้า และนําแหลงขอมูลส่ือการเรียนรูใหม       
เขามาได และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน ตลอดตลอดจนเปนเวทีที่มีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) 
ตาง ๆ 



 ๑๗  
 

๑.๔) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความเหล่ือมลํ้าและสรางเสริมคุณภาพการศึกษา
ท้ังระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับผูที่อยูในทองถิ่นหางไกล หรือผูดอยโอกาส หรือผูที่มีความ
จําเปนพิเศษอันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน 

๑.๕) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับ
บทบาทใหเปนผู อํานวยการเรียนรู (facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอัน
มากมายมหาศาลใหเทาทันกับความเปล่ียนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) มีระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม
การจัดทําขอมลูรายบุคคลของผูเรยีน ครู และบุคลากรทางการศกึษา สถานศึกษา หนวยงาน และกระบวนการ
ที่เกี่ยวของในทุกระดับการศกึษาและทุกระบบการศึกษา 

๓) คนไทยมีความฉลาดรู มีความเขาใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองตอ     
การใชส่ือและระบบดิจิทัลไดอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 

การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนขางตน จะแบงเปน ๓ ระยะ คือ (๑) 
ระยะเรงดวน (๒) ระยะส้ัน หรือภายใน ๓ ป และ (๓) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน ๕ - ๑๐ ป ทั้งนี้
ประเด็นปฏิรูปท่ีมีลําดับสําคัญสูงสุดและตองดําเนินการใหบรรลุผลใหไดในระยะเรงดวน มี ๖ ประเด็น 
ไดแก 

๑) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใชรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
ฉบับใหมรวมถึงกฎหมายสําคัญอื่นที่  ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ไดแก             
รางพระราชบัญญตัิการพัฒนาเดก็ปฐมวยั พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ 

๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน หรือการจัดการ
ระดับพ้ืนท่ีโดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผานการขับเคล่ือน 
เรื่องสถานศึกษาที่มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการดําเนินการของ
สถานศึกษา 

๓) นําเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสูหลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑–๓ จัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติเพ่ือเปนเสมือนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สําหรับการจัดการศึกษา        
ในระดับตาง ๆ 

๔) สราง “ดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรยีนรูแหงชาต”ิ ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
นําความรู และวิธีการเรียนรูไปสูโรงเรียน นักเรียน และครูท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในทองถิ่นหางไกล 

๕) จัดระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะความเปนครู ผานการจัดตั้งกองทุน
หรือแผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูสําหรับครูรุนใหม และพัฒนาบัณฑิตครูท่ีมีอยูใหตรงตามความ
จําเปนของประเทศ ในระยะแรกเนนครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สําหรับทองถิ่นขาดแคลน 

๖) ใหมีการแตงตั้ งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ ตามท่ีกําหนดไว              
ในรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม เพ่ือเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนแผนการศึกษา
แหงชาติและการปฏิรูปการศึกษาใหเริม่ดําเนินการได และมีความตอเนื่องในระยะยาว 



 ๑๘  
 

๒.๓ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๒๕ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเฉพาะนโยบายดานการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวของกับการอาชีวศกึษา มีเนื้อหาสาระ
ตอนหนึ่งที่สําคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย ดังนี้ 

๑) สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ๑.๑) จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือ
ที่คํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการ 
และสุขภาพ การอบรมเล้ียงดูการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวของ 
โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

 ๑.๒) สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็ก
แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรู        
ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

๒) พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม  
 ๒.๑) ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคน       

ทุกชวงวัย สําหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและ
การเรียนรูผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครูท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบ 
การสรางความรูสรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครู        
ดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ  

 ๒.๒) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผูเรียน
ท้ังในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ
ในอนาคต และเปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองไดรวมถึง       
มีทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถส่ือสาร และแสวงหาความรูไดมีความพรอมทั้งทักษะ
ความรูทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

๓) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ 
โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีชัดเจนเปนระบบในการพัฒนา
กําลังคนท่ีมีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนที่กําลังจะเขาสู
อุตสาหกรรมและเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุม
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน  

๔) ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูง จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย 



 ๑๙  
 

เพ่ือกลับมาเปนผูนําการเปล่ียนแปลงและถายทอดประสบการณความรูความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากร         
ในองคกร ซึ่งจะชวยกระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหประเทศ โดยระยะแรก
ใหความสําคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนา
ในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษท่ีมีศักยภาพสูงไดทํางาน
รวมกัน หรือรวมกับเครือขายอื่น ๆ เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหประเทศ  

๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 ๕.๑) สงเสริมการวิ จัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํ าและ        

ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม
ในเชิงพ้ืนท่ีที่สามารถชวยแกปญหาความเหล่ือมลํ้า สรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับ
คุณภาพชีวิตผูสูงวัยควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอมสําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐  
ตามความเหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาดานสุขภาพของประชาชนอยางครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 ๕.๒) สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขั้นสูง เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตอบสนองตอความเปล่ียนแปลง และสรางความเปนเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวจัิยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนาํมาใชใหเกิดประโยชนในเชงิธุรกจิ 
กําหนดวาระการวิจัยแหงชาต ิสงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา 
ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบ
วิจัยและ การพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย  

 ๕.๓) สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาใหเอื้อตอการเพ่ิมศักยภาพดานนวัตกรรมของประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการคาโลก สงเสริมกระบวนการ       
การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรเทคโนโลยีนวัตกรรมใหเปน
ระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังเชื่อมโยงระบบการศึกษา       
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิง การสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถ      
สรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สูการเพ่ิม ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

๖) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย  
 ๖.๑) มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนท่ีคํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของ โรงเรียนในทุกระดับและสรางระบบ 
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระ
งานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการเชื่อมโยงหรือสง
ตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาชองทาง ใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศกึษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

 ๖.๒) พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดที่



 ๒๐  
 

หลากหลาย เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับชวงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย 

 ๖.๓) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวาง
หนวยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุม
เด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและ
ลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเล้ียง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชน
ในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมี        
ทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  

 ๖.๔) พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียน 
ที่ชัดเจน สงเสริมเยาวชนที่มีศกัยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน การจัดใหมีระบบท่ีสามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย          
เพ่ือรองรับการเปล่ียนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแนวโนม
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ๖.๕) สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณ       
ที่ถูกตองของคนในชาติหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย 
และกติกาของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับ การสงเสริมกลไกสราง        
ความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอม         
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จรยิธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษ   
ผูละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคล่ือน
ประเทศ  

๗) จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบ
หลักสูตรระยะส้ันตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพ
ของคนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ีและชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคาร
หนวยกิต ซึ่งเปนการเรียนเก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและ        
ขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตร ท่ีสนใจ เพ่ือสรางโอกาส
ของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต 

๒.๔ นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ) 
  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใหการดําเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษา       
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใต



 ๒๑  
 

ยุทธศาสตรชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะนโยบายเรงดวนในเรื่องของการเตรียมคนสูศตวรรษที่ ๒๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสวนของการจัดการศกึษาสายอาชีวศกึษา คือ มุงจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพ้ืนท่ีชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมท้ังการเปน
ผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้ 

๑) จัดการศกึษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
๒) เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ 
๓) เรียนรูการใชดิจิทัล เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสรางอาชีพ 
๔) จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

๒.๕ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีความสําคัญตอการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจของประเทศ      
ในภาพรวม เนื่องจากการอาชีวศึกษาเปนกลไกสําคัญในการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะ       
เขาสูภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการทองเท่ียวและบริการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษาเปนผูดําเนินภารกิจดังกลาว โดยจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพตาง ๆ       
ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐ 
บัญญัติความตอนหนึ่งวา การอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ โดยพระราชบัญญัต ิ     
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดมีการบัญญัติรายละเอียดในเรื่องดังกลาวไว ในสวนตาง ๆ ดังนี้ 

มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัตินี้ 
“การอาชีวศึกษา” หมายความวากระบวนการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี  
“การฝกอบรมวิชาชีพ” หมายความวาการเพ่ิมพูนความรูและการฝกทักษะอาชีพระยะ

ส้ันหรือระยะยาวทั้งในและนอกสถานศกึษาอาชีวศกึษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งจัดขึน้เปนโครงการ
หรือสําหรับกลุมเปาหมายเฉพาะภายใตหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  

“สถาบัน” หมายความวา สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  

“สถานประกอบการ” หมายความวา สถานประกอบการท่ีรวมมือกับ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณภาพ  
และมาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงคเพ่ือใชเปนเกณฑในการสงเสริม การกํากับดูแล  
การตรวจสอบ การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชวีศึกษา 



 ๒๒  
 

“กองทุน” หมายความวากองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
“คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” หมายความวาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๖ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ ตองเปนการจัด
การศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือผลิตและพัฒนา
กําลังคนในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมท้ังเปนการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพใหสูงขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปน
สากล และภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือผูประกอบอาชีพโดยอิสระได 

มาตรา ๘ บัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ โดยให
จัดการศึกษาได ๓ รูปแบบ ดังตอไปนี้ 

๑) การศึกษาในระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเนนการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเปนหลักโดยมีการกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด
และการประเมินผล ที่เปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน 

๒) การศึกษานอกระบบ เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีมีความยืดหยุนในการ
กําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลท่ีเปนเงื่อนไขของการสําเร็จ
การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของบุคคลแตละกลุม 

๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลง
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐในเรื่อง
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึง่ในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ท้ังนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น 
ตองมุงเนนจัดการศึกษาระบบทวิภาคเีปนสําคัญ 

มาตรา ๙ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งใหจัดได
ตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดังตอไปนี้  

๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
๓) ปริญญาตรีสาขาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
โดยที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกําหนดหลักสูตรท่ีจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมเติมความรู 

หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ ซึ่งจัดขึ้นเปนโครงการหรือสําหรับเปาหมายเฉพาะได 
  มาตรา ๑๐ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝก 
อบรมวิชาชีพตองคํานึงถึง 

๑) การมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสถานศกึษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 



 ๒๓  
 

๒) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตามความถนัด
และความสนใจอยางท่ัวถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปรญิญาตรี 

๓) การมีสวนรวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกําหนด
นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังการกาํหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๔) การศึกษาท่ีมีความยืดหยุน หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณการทํางานของบุคคลเพ่ือเขารับการศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

๕) การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ 

๖) การระดมทรัพยากรท้ังจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานงึถึงการประสานประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหทันตอความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

มาตรา ๑๑ บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน (๔)
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการท่ีจะเขารวมจัดการอาชีวศึกษาและการฝก 
อบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ 
การฝกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณทํางาน ในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับ
คุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และใน (๖) บัญญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการท่ีรวมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยกําหนดหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนและการเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ 
หรือองคกรอื่น ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ 

มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีท่ีเปนความรวมมือระหวางสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันและสถานประกอบการ  

มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดท่ีประสงคจะดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและ       
การฝกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  ใหย่ืนคําขอตอเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือใหไดรับการรับรองประโยชนตามกฎหมายท้ังนี้ใหถอืวาไมเปนการขัดหรือแยงกบัการจัดการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานรูปแบบศูนยการเรียน ตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ การย่ืนคําขอและการพิจารณา ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการอาชีวศกึษาในสถานประกอบการ ใหจัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ  หรือจัดการสอนตามหลักสูตร ท่ีสถานประกอบการ รวมกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดทําขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการตามวรรคสามใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษากําหนด 

มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเขารวมดําเนินการจัดตั้งศูนยวิจัย
หองทดลองหรือหองปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา



 ๒๔  
 

อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนไดตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและ        
สถานประกอบการนั้น ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนดานความรวมมือในการพัฒนากําลังคนการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเสริมสรางมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณของครูคณาจารย บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบันใหทันตอความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี รายไดและทรัพยสินท่ีเกิดจาก      
การดําเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งใหเปนรายไดของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น 

หลักเกณฑและวิธีการในการเขารวมดําเนินการของสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองคกรอื่นที่ ใหความรวมมือ         
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพอาจไดรับสิทธิและประโยชน ดังตอไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนดานวิชาการและทรพัยากรตามสมควรแกกรณี 
(๒) การเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองคกรอื่นที่ใหความรวมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

มาตรา ๕๕ ครูฝกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ตองมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผานการศึกษา หรือฝกอบรมวิชา
การศึกษาดานอาชีพ 

(๒) เปนผูชํานาญการดานอาชีพโดยสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติหรือมาตรฐานอื่นตามท่ีคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษากําหนด 

(๓) เปนผูเชี่ยวชาญดานอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาชีพไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพท่ีมีประสบการณในสาขาอาชีพนั้น ไมนอยกวาหาปหรือสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงท่ีมีประสบการณ ในสาขาอาชีพนั้นไมนอยกวาสามปหรือ               
ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติและมีประสบการณในการทํางานในสาขาอาชีพนั้น        
ไมนอยกวาหาป 

(๔) เปนผูมีประสบการณและประสบความสําเร็จในอาชีพเฉพาะสาขามีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสังคมและทองถิ่นและสามารถถายทอดความรูไดหลักเกณฑในการแตงตั้ง การทดสอบ          
การฝกอบรมและการออกใบรับรองการเปนครูฝกในสถานประกอบการใหเปนไปตามหลักเกณฑ         
ท่ีคณะกรรมการการอาชีวศกึษากําหนด 

ภายใตบทบัญญัติดังกลาวขางตน ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ      
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีหลักการและแนวทางที่สําคัญในการสรางความมั่นคงและสราง      
ความเขมแข็งใหกับการอาชีวศึกษา ที่เนนยํ้าและใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี        
ซึ่งสถานประกอบการมีสวนสําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการจัดการศึกษาดังกลาวใหเดินหนาไปได
อยางเปนระบบ มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ โดยท่ีมีเปาหมายสําคัญท่ีจะยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานอาชีวศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาในการสรางความรูและสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 



 ๒๕  
 

๒.๖ ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร 
      การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
  สําหรับยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 
ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) นั้น 
สาระสําคัญอยูท่ีการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดานการกําหนดนโยบาย เปาหมายการผลิตและ
แผนพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ใหความสําคัญกับคุณภาพผูสําเรจ็อาชีวศึกษาเปนสําคัญ โดยมุงปรับปรุง
ปจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพ ท้ังในดาน 

๑) สารสนเทศสําคัญท่ีจะเปนตัวบงชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด 

๒) ใหความสําคัญกับครู และผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนปจจัยแหงความสําเร็จ โดยมุง
เพ่ิมพูน ขีดความสามารถของครูในยุคแหงการเปล่ียนแปลง  เพ่ือใหครูสามารถจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๓) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองและเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการโดยเนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกงาน  

๔) เตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของ
การตั้งรับและเชิงรุก ไดแก การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมี
มาตรฐานในระดับสากล 

โดยมีประเด็นนโยบายและยุทธศาสตรที่สําคัญ ดังนี้ 
นโยบายท่ี ๑ : มุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการ      

ของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนากําลังคนอาชวีศึกษาภายใตบริบทความรวมมือกับสถานประกอบการ        
ใหไดตามเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองและฝกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษา       
ที่อยูนอกระบบใหเพ่ิมขึ้น มียุทธศาสตรที่สําคัญ คือ มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธ     
กับความตองการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะ        
ไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล  
โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการศึกษาความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งปริมาณและ
คุณภาพภายในประเทศ ๑) ระดับจังหวัด ๒) ระดับกลุมจังหวัด และ ๓) ระดับกลุมอุตสาหกรรม/กลุม
อาชีพ โครงการศึกษาความตองการการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบความรวมมือกลุมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและสากล โครงการศึกษาเปาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลาง          
ของประเทศไทย ระยะ ๑๕ ป (ปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙) ระยะที่ ๑ ป ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ (๖๐ : ๔๐) 
และระยะท่ี ๒ ป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๙ (๗๐ : ๓๐) รวมถึงสงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝก 
อบรมวิชาชีพดวยรูปแบบที่หลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบ
ทวิภาคี ท้ังในสวนโครงการแลกเปล่ียนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในกลุมจังหวัด โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับ
สากล รวมถึงโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการสงเสริม 
สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกันระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝกประสบการณวิชาชีพ



 ๒๖  
 

ตามสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน อาทิ โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีใหสอดคลอง
กับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการโดยเฉพาะกลุมธุรกิจ SME ภายใตความรวมมือกับ      
สถานประกอบการ โครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝกงาน
และฝกประสบการณวิชาชีพ และส่ิงสําคัญของการอาชีวศึกษาคือการปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสราง
การยอมรับของสังคมท่ีมีตอการเรียนสายอาชีพดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียน กลุมผูปกครอง
และชุมชน โดยมีโครงการตาง ๆ เชน โครงการสงเสริมใหมีการสรางรายไดระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ
ของผูเรียนและลดภาระคาใชจายของผูปกครอง โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพ่ือให
สามารถเขาถึงพอแม ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ โครงการประชาสัมพันธ เผยแพรภาพลักษณ       
เชิงคุณภาพไปยังกลุมเปาหมายใหเห็นความสําคัญของการเรียนอาชีวศึกษาท่ีจะสรางใหเกิด “การศึกษา 
เพ่ืออาชีพ คือ ดวงประทีปสองชีวิต ชวยเสริมสรางเศรษฐกิจเพ่ือชีวิตท่ีมั่นคง” โครงการสรางภาพยนตร  
เพ่ือประชาสัมพันธ และปรับภาพลักษณเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวอาชีวศึกษาเชิงสรางสรรค โครงการสงเสริม
คนดีศรีอาชีวะ โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธรวมสรางสรรคสังคม และโครงการอาชีวะอาสา        
เพ่ือพัฒนาสังคม เปนตน 

ยุทธศาสตรตอมาคือการเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาใหกับ
กลุมผูอยูนอกระบบ โดยการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหผูอยูนอกระบบการศึกษา ใหสามารถสรางงาน 
สรางรายได มีโครงการสําคัญ เชน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและยกระดับรายไดของชุมชน และโครงการ
ฝกอาชีพระยะส้ันตามความตองการของตลาดแรงงาน การสงเสริม สนับสนุน และรวมมือพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตใหแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผูอยูนอกระบบ 
เชน โครงการเทียบโอนประสบการณในการทํางานเพ่ือใหคุณวุฒิทางการศึกษา โครงการอบรมฝกอาชีพ
รวมกับหนวยงานตามโครงการพระราชดําริ โครงการฝกอาชีพรวมกับผูรับผิดชอบโครงการตามนโยบาย
ยุทธศาสตร โครงการฝกอาชีพใหกับผูพิการ ผูสูงอายุผูดอยโอกาส นอกจากนี้ ยังมีในสวนของการสงเสริม 
สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพ่ือการพัฒนาตอยอดอาชีพเดิมหรือสรางอาชีพใหมสําหรับผูประกอบอาชีพอิสระ
อาทิ โครงการฝกอบรมฝมือแรงงานเพ่ือสรางหรือเปล่ียนอาชีพท่ีตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
และโครงการอบรมยกระดับฝมือแรงงานหลังเขาสูตลาดแรงงาน เปนตน และยุทธศาสตรท่ีสําคัญอีก
ประเด็น คือ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีกลยุทธท่ีสําคัญ คือ 
การพัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรู เปนไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีโครงการ
สําคัญ อาทิ โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโดยความรวมมือ
กับสถานประกอบการ โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหมีผลลัพธการเรียนรูใหตรงกับ
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ        
มีโครงการสําคัญ คือ โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดยความรวมมือของสถาน
ประกอบการ โครงการฝกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผูประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ 

นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ดานอาชีวศึกษา มีเปาหมายสําคัญ คือ มีปริมาณครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาพอเพียงตอการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการและการฝกอบรมวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา



 ๒๗  
 

ดานอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ มียุทธศาสตรที่สําคัญ คือ 
สรางเสริมปริมาณครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุน
บุคลากรทางการศึกษาดานการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ โครงการขออัตรากําลังขาราชการ พนักงาน
ราชการใหพอเพียง โครงการขอรับงบประมาณคาจางชั่วคราวครูและเจาหนาท่ี โครงการคุรุทายาทครู
วิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแตงตั้งครูวิชาชีพพันธุใหมใหแกผูเรียนตั้งแตระดับ ปวช., ปวส., 
และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ) โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเปนครูพิเศษ 
อาจารยพิเศษ โครงการสรางระบบเครือขายผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเปนครูพิเศษ อาจารยพิเศษ 
โครงการครูพิเศษจากภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชาวบานและผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น นอกจากนี้ ยังมี
ยุทธศาสตรในการสรางเสริมสมรรถนะและประสบการณเพ่ือคุณภาพของครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา การสงเสริมการศึกษาตอ การฝกอบรมและการปฏิบัติงาน มีโครงการ
สําคัญ อาทิ โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาตอปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและตางประเทศ  
ในสาขาวิชาท่ีเปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โครงการรัฐจัดทุนการฝกอบรม
เทคโนโลยีใหมท้ังในประเทศและตางประเทศ ในสาขาวิชาที่เปดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ โครงการกําหนดมาตรการใหครูวิชาชีพไดมีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ       
ดานวิชาชีพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โครงการกําหนดมาตรการใหมีการนําผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดตอผูเรียน
ไปใชในการพิจารณาความดีความชอบ เล่ือนขั้นเงินเดือน ใหคาตอบแทน การเล่ือนวิทยฐานะ โครงการ
จัดตั้งหนวยศึกษานิเทศกในสถาบันการอาชีวศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและ
บุคลากรอาชีวศึกษา (ทําหนาท่ีพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรอาชีวศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน) 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
ครูในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศกในการนิเทศ โครงการ
พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาครูในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โครงการสงเสริม สนับสนุน  
ใหครูจัดทําตํารา เอกสารท่ีใชในการเรียนการสอน ยุทธศาสตรในการสรางโอกาสและความรวมมือ         
ในการสรางเสริมคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษา โครงการปรับ
บทบาทหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหรับผิดชอบสถานศึกษาอาชีวศึกษาท้ังของรัฐ
และของเอกชน โครงการรวมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ 
(กําหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษา) โครงการรวมกับ
สํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดมาตรฐานตําแหนงมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับครูวิชาชีพ ผูบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาและศึกษานิเทศกดานอาชีวศึกษาเปนการเฉพาะ โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และ
กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอนขั้นต่ําและขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา       
ท้ังครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ โครงการรวมกับสํานักงาน ก.ค.ศ. ปรับปรุง กฎ ระเบียบท่ีเปนอุปสรรค       
ในการบรรจุแตงตั้งผูท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ ดานวิชาชีพเปนครูวิชาชีพและคณาจารย 
โดยกําหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทนตามความรู ความสามารถและประสบการณ โครงการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ โครงการกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้ง 
การทดสอบ การฝกอบรมและการออกใบรับรองการเปนครูฝกในสถานประกอบการ โครงการความรวมมือ



 ๒๘  
 

ดานวิชาการกับภาคเอกชนโดยใชมาตรการดานภาษีอากรเปนแรงจูงใจ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและ
เผยแพรภูมิปญญาระหวางภาคเอกชน ชุมชนและสถานศึกษา โครงการพัฒนาความย่ังยืนของภูมิปญญา
ทองถิ่น และโครงการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น ส่ิงประดิษฐชุมชนสูอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย 

นโยบายท่ี ๓ :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม โดยมีเปาหมาย
สําคัญ สถานศึกษาของอาชีวศึกษามมีาตรฐานในดานการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช., ปวส. และ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเปนแหลงเรียนรูของชุมชน โดยความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการท้ังภายในและตางประเทศ โดยมียุทธศาสตร
ท่ีสําคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ปวช. ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพ่ิมศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรู 
วิชาชีพและฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน มีการพัฒนาโครงสรางและเครือขายการเรียนรู โครงการสงเสริม
ความรวมมือการจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชน โครงการ
สรางเครือขายความรวมมือและใชทรัพยากรรวมกัน โครงการสงเสริมความรวมมือและพัฒนาเครือขาย
ภายใตขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบริหารจัดการตามเกณฑคุณภาพและการบริหาร
จัดการภาครัฐ มีธรรมาภิบาลโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หรือการบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเชื่อมโยงกับการประกัน
คุณภาพภายนอก โครงการพัฒนาศูนยวิทยบริการใหเปนแหลงเรียนรูท่ีทันสมัย ท้ังนี้มียุทธศาสตรความ
รวมมือกับสถานประกอบการในการเปดสอนระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ โครงการรวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพรอม      
ของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
โครงการจัดหาแหลงสนับสนุนจากตางประเทศ โครงการพัฒนาและเพ่ิมจํานวนบุคลากรใหเปนไป       
ตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับ
สถานประกอบการดานการวิจัย โครงการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนองตอบความตองการ  
ของสถานประกอบการและชุมชน โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานศึกษา ท้ังใน      
และตางประเทศ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูบุคลากรระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและ
ตางประเทศ โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัยระหวางหนวยงาน สถานศึกษา ท้ังภายในและตางประเทศ 
โครงการฝกอบรมเพ่ือ การพัฒนาอาชีวศึกษา ท้ังภายในและตางประเทศ และโครงการใหทุนสัมมนา
วิชาการ ประชุมวิชาการ 

นโยบายท่ี ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม เปาหมายสําคัญ คือ 
ผูบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอยางมีคุณภาพโดยการมีสวนรวม ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 
คือ การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผูบริหาร มีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการพัฒนาผูบริหารโดยฝกประสบการณจริง (On the Job 
Training) โครงการฝกอบรมวิชาการดานการบริหารสถานศึกษา โครงการฝกอบรม ICT เพ่ือการบริหาร
โครงการจัดการระบบตั้งศูนยขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โครงการวิเคราะห
คาใชจายรายหัวตามประเภทสาขาวิชา โครงการวิเคราะหคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร โครงการ      
การวิเคราะหงบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนตน 
 



 ๒๙  
 

๒.๗ พระราชบัญญัติสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนบทบัญญัติ

ท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมใหผูประกอบอาชีพมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาประสิทธิภาพของสถานประกอบกิจการ รวมท้ังการใหความคุมครอง ความปลอดภัย
สาธารณะจากการทํางาน เพ่ือใหการสงเสริมและพัฒนาฝมือแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือกําหนดใหการประกอบอาชีพ  
ในสาขาอาชีพ ตําแหนงงาน หรือลักษณะงานใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสาธารณะหรือตองดําเนินการ      
โดยผูมีความรูความสามารถท่ีไดรับการรับรองความรูความสามารถ โดยมีระบบการประเมินเพ่ือรับรอง
ความรูความสามารถ และใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของ
ศูนยประเมินความรูความสามารถ กําหนดใหคาธรรมเนียมท่ีไดรับจากการรับรองความรูความสามารถ
ตกเปนของกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการรับรองความรู
ความสามารถ อีกท้ังกําหนดใหผูประกอบกิจการ ไดรับสิทธิประโยชนตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือเปน
การจูงใจใหผูประกอบกิจการเขารวมในกระบวนการพัฒนา ฝมือแรงงาน รวมท้ังปรับปรุงองคประกอบ
ของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น โดยไดบัญญัติสาระสําคัญ 
ในสวนตาง ๆ ดังนี้  

มาตรา ๓ บัญญัติเกี่ยวกับความหมายของการพัฒนาฝมือแรงงานวา หมายความวา 
กระบวนการท่ีทําใหผูรับการฝกและประชากร วัยทํางานมีความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน มีฝมือ 
ความรูความสามารถ จรรยาบรรณ แหงวิชาชีพ และทัศนคติเกี่ยวกับการทํางานเพ่ือพัฒนาเปนแรงงาน 
ท่ีมีคุณภาพ อันไดแก การฝกอบรม ฝมือแรงงาน การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองความรู
ความสามารถ และการอื่นที่เกี่ยวของ 

มาตรา ๓๓/๑ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชนสําหรับผูประกอบการ โดยใหผูประกอบ
กิจการซึ่งจางงานผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการประกาศ
กําหนด ใน (๑) โดยไดรับ สิทธิ ท่ีจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได เปนกรณี พิเศษสําหรับเงินได             
ของผูประกอบกจิการ เปนจํานวนรอยละของคาจางผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถท่ีไดจาย
ในชวงอัตราคาจาง ท้ังนี้ โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
            
๒.๘ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที ่๔๓๗)  
      พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  สําหรับพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนกฎหมายสําคัญที่ชวยเหลือสถานประกอบการและใหสิทธิประโยชนทาง
ภาษีกับสถานประกอบการตาง ๆ ท่ีมีสวนรวมใหความรวมมือและใหความชวยเหลือรัฐในการจัดการ
ฝกอบรม โดยสมควรยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดจายไปเปน
คาใชจายในการสงลูกจางไปฝกอบรม หรือในการฝกอบรมลูกจางของตน และภาษีเงินไดสําหรับเงินได
ของผูดําเนินการฝกท่ีไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางานเพ่ือประโยชนของกิจการของ
ผูดําเนินการฝก ซึ่งออกตามความรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แหงประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้ 



 ๓๐  
 

  มาตรา ๔ บัญญัติเกี่ยวกับการใหยกเวนภาษีเงินไดแหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคล ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายท่ีไดจายไปเปนคาใชจาย
ในการสงลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนติบิุคคลนั้นเขารับการศกึษาหรือฝกอบรมในสถานศกึษาหรือ
สถานฝกอบรมฝมือแรงงานท่ีทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

(๒) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายท่ีไดจายไปเปนคาใชจาย
ในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

มาตรา ๕ บัญญัติเกี่ยวกับการยกเวนภาษีเงินไดในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร 
ใหแกผูดําเนินการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายท่ีไดจายไปเปนคาใชจาย
ในการฝกเตรียมเขาทํางานเพ่ือประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก ตั้งแตวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ 
ถึงวันกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 
(๒) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายที่ไดจายไปเปนคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน
เพ่ือประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก ตั้งแตวันทีพ่ระราชกฤษฎีกานี้ ใชบงัคบั 
 
๒.๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ ขอ ๖ ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาตินี้เปนหลักในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ และใหทํา
เปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษานําไป
เปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการอาชีวศึกษานั้น โดยท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี 
หรือสายปฏิบัติการไวแลว ดังนั้น จึงกําหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหสอดคลอง
กับกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับเพ่ือเปนหลัก และ
แนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแตละระดับใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดประกาศกําหนดมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี       
โดยท่ีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตองมีมาตรฐานไมต่ํากวา “กรอบมาตรฐานคณุวฒุอิาชีวศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ” ตองมุงใหเกิดมาตรฐานผลการเรียนรูของผูสําเร็จ
การศึกษาในแตละระดับ โดยมีแนวทาง การจัดการเรียนการสอนและองคประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐาน
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมิน      
เพ่ือพัฒนามาตรฐาน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนท่ีจัด       



 ๓๑  
 

การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางตอเนื่องอยางนอยทุก ๕ ป โดยมีเอกสารแนบทายในเรื่องดังกลาว 
โดยสรุป ดังนี้ 

๑. หลักการและวัตถุประสงค ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น       
ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ บัญญัติใหการศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัด
การศึกษาวิชาชีพ ท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล       
โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพ การฝก
ทํางาน การวัดผลและการประเมินผล เพ่ือมุงเนนผลิตผูสําเร็จการศึกษาในระดับฝมือ ระดับเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยีใหเปนผูมีความรูความเขาใจมีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจ
นิสัยท่ีเหมาะสม ปฏิบัติงานไดจริง ปฏิบัติงานท่ีใชเทคนิคในการทํางาน สรางและพัฒนางาน วางแผน
จัดการพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูไดอยางมีความสุข มีความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ            
มีสมรรถนะนําไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระไดตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐาน
สมรรถนะของสาขาวิชานั้น ๆ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผน        
การศึกษาแหงชาติ  

๒. คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ทุกระดับคุณวฒุิ ประเภทวิชาและสาขาวิชาในการจัด 
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตองครอบคลุมทั้งดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ดานสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป และดานสมรรถนะวิชาชีพ  

๓. โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต การคิดหนวยกิตตอภาคเรียน และการจัดการ 
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ โดยท่ีการฝก
อาชีพในสถานประกอบการโดยมีระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งของการจัดการศึกษาแตละระดับ  

๔. ผูสอนและบุคลากรสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยที่คุณสมบัติ
ผูสอนใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ครูผูสอน
วิชาชีพในสาขาวิชาของสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตองไดรับการพัฒนาวิชาชีพที่สอน
ไมนอยกวาส่ีสิบชั่วโมงตอคนตอปการศึกษาจากสถานประกอบการท่ีรวมจัดทวิภาคี โดยท่ีสถานศึกษา 
จัดใหผูมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญมาถายทอดทักษะประสบการณและความรูแกผูสอนไมนอย
กวาสองครั้ง ๆ ละไมต่ํากวาสองชั่วโมงตอสาขาวิชาตอภาคเรียน 

๕. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ โดยที่สถานศึกษาและสถานประกอบการ
ตองมีวัสดุ ครุภัณฑ พ้ืนที่และอุปกรณการศึกษาสําหรับผูเรียนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนและ
การฝกอาชีพ สถานศึกษาตองมีครูนิเทศกวิชาชีพสาขานั้น ๆ และสถานประกอบการตองมีบุคลากร       
ผูประสานงานและครูฝก 

๖. สถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา
ตองสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยจัดการเรียน
ในสาขาวิชาท่ีตรงตามความตองการของสถานประกอบการ จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ใหผูเรียนทําสัญญาการฝกอาชีพกับสถานประกอบการ ทําแผนการเรียน 
แผนการฝกอาชีพและแผนการนิเทศรวมกับสถานประกอบการตลอดหลักสูตรปฐมนิเทศกอนการฝก
อาชีพและการปจฉิมนิเทศหลังเสร็จส้ินการฝกอาชีพ การเตรียมความพรอมผูเรียนกอนการฝกอาชีพ         



 ๓๒  
 

มีครูนิเทศกฝกอาชีพในสถานประกอบการ รวมถึงการกํากับติดตามและการประเมินผลการฝกอาชีพ
รวมกับสถานประกอบการ และการประชาสัมพันธระบบทวิภาคีใหสถานประกอบการ ผูเรียน และ
ผูปกครองทราบ 

๗. สถานประกอบการท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะตองสงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ลักษณะงานท่ีฝกตองสอดคลองกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน มีการทําบันทึกขอตกลงระหวางสถานประกอบการกับสถานศึกษา และทําสัญญาฝกอาชีพ
ระหวางผูเรียนกับสถานประกอบการ มีการจัดทําแผนการเรียน แผนการฝกอาชีพและแผนการนิเทศการ
ประเมินการฝกอาชีพตลอดหลักสูตร อีกท้ังยังตองมีครูฝกในสถานประกอบการ ผูควบคุมการฝกอาชีพ       
ผูประสานการจัดทวิภาคีของสถานประกอบการ รวมท้ังการประชาสัมพันธระบบการจัดการศึกษาทวิภาค ี      
ใหผูเรียน ผูปกครองและชุมชน มีสวัสดิการและคาตอบแทนท่ีเหมาะสมใหกับผูเรียน เปนตน 

๘. ครูฝกในสถานประกอบการ ตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา ใน
การฝกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตองมีครูฝกหนึ่งคนตอ
ผูเรียนไมเกินสิบคน ระดับปริญญาตรีตองมีครูฝกหนึ่งคนตอผูเรียนไมเกินแปดคน และครูฝกในสถาน
ประกอบการตองไดรับการแตงตั้งใหเปนครูฝกตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด 

๙. คุณสมบัติของผูเรียน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธกิารวาดวยการจัดการศึกษา และการประเมินผลการศึกษา และเปนผูไดรับการคัดเลือก
จากสถานศึกษาและสถานประกอบการ  

๑๐. การจัดการเรียนการสอนและการฝกอาชีพของสถานประกอบการ ตองเปนไป
ตามจุดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐาน คุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละสาขาในแตละระดับ โดยผูเรียนมีการบันทึก
การฝกอาชีพ แฟมสะสมผลงาน บันทึกคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา ใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด  

๑๑. ขอกําหนดในการนิเทศ การไปนิเทศผูเรียนในสถานประกอบการตามแผนการฝก 
โดยแบงเปนสองกรณี คือ ๑) การนิเทศในประเทศ ใหครูนิเทศไปนิเทศในสถานประกอบการแหงละ      
ไมนอยกวาสามครั้งตอภาคเรียน และ ๒) กรณีรวมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับตางประเทศ 
การนิเทศอาจแบงออกเปนสามวิธี ดังนี้ ๑) ใหครูนิเทศกไปนิเทศอยางนอยหนึ่งครั้งตอภาคเรียน ๒) ใหภาคี
เครือขายในตางประเทศเปนผูนิเทศแทนตอภาคเรียน และ ๓) ใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศ
ตางประเทศอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ การไปนิเทศการฝกอาชีพใหเปนไปตามแผนการฝกท่ีจัดทําขึ้น 
หากการฝกอาชีพไมครบถวน สถานศึกษาตองจัดการฝกอาชีพใหเปนไปตามจุดประสงคสาขาวิชา ซึ่งครูนิเทศก
ตองผานการอบรมการนิเทศการฝกอาชีพจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชั่วโมงนิเทศการฝก
อาชีพในสถานประกอบการใหคิดเปนเวลาชั่วโมงสอนปกติ หากชั่วโมงสอนเกินภาระงานท่ีกําหนดสามารถ
เบิกคาสอนเกินภาระงานไดตามระเบียบของทางราชการได 

๑๒. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแตละระดับ โดยใน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ใหดําเนินการอยางเปนระบบและใชวิธีการประเมินอยางหลากหลาย
ตามสภาพจริง สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู การฝกอาชีพ โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียนและสมรรถนะท่ีตองการ  

 



 ๓๓  
 

 ๑๓. การประกันคุณภาพ ในสวนของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีขอกาํหนด คอื       
 ๑) ใหทุกหลักสูตรตองกําหนดระบบการประกันคุณภาพไวใหชัดเจนครอบคลุมทั้ง
คุณภาพ ผูสําเร็จการศึกษา การบรหิารหลักสูตร ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา ความตองการกาํลังคน
ของตลาดแรงงาน       
 ๒) กําหนดสมรรถนะรายวิชา โดยปรับปรุงรายวิชาเดิมหรือพัฒนารายวิชาใหมใหสอด
คลองกับความตองการของสถานประกอบการ สําหรับการประกันคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา มีแนวทาง คือ ๑) 
มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแตละระดับ ๒) มีทักษะ
และความสามารถ      ในการกํากับดูแล มีความเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาการปฏิบัติงาน  ๓) สถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจในศักยภาพผูสําเร็จการศึกษา และ ๔) มีใบรับรองการฝกอาชีพจากสถาน
ประกอบการ องคกรเอกชน สมาคม องคกรวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ 
 
๒.๑๐ ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
        ในการใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน 

สําหรับประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางานนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน จึงกําหนดหลักเกณฑในสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ 

ขอ ๓ ระบุวาผูซึ่งจัดใหมีการฝกเตรียมเขาทํางานตามสาขาอาชีพท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดและประสงคขอรับความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียน ซึ่งการย่ืน
คําขอตองย่ืนตามจังหวัดที่สถานประกอบการของผูซึ่งจัดใหมีการฝกนั้นตั้งอยู  

ขอ ๔ การย่ืนคําขอดังกลาว ใหย่ืนคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวกอนวันท่ีจัดใหมีการฝก 
อบรมไมนอยกวา ๓๐ วัน พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน
และวัตถุประสงคของกิจการ หลักสูตร สถานท่ีฝกหรือศูนยฝก ชื่อและคุณสมบัติของครูฝก กําหนด
ระยะเวลาการฝก รายการอุปกรณท่ีจําเปนท่ีใชฝกทั้งที่มีอยูแลวและที่ตองจัดหาใหม วิธีการและ
มาตรฐานในการวัดผลการฝก รายละเอียดประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก และรายละเอียด
คาใชจายในการดําเนินการฝก เปนตน 

 
๒.๑๑ ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เร่ือง กาํหนดรายการคาใชจาย 
        ในการฝกเตรียมเขาทํางาน 

  เพ่ือประโยชนในการขอรับสิทธิประโยชนและความชัดเจนในการจัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๗) และมาตรา ๓๙ (๓) แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานจึงกําหนดรายการคาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางานไว โดยใหผูดําเนินการฝกซึ่งจัดใหมี     
การฝกเตรียมเขาทํางานโดยการรับบุคคลท่ัวไป หรือโดยการรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาท่ีสถานศึกษา
สงเขารับการฝกตามหลักสูตรของสถานศึกษาหลักสูตรของผูดําเนินการฝกหรือหลักสูตรท่ีสถานศึกษา       



 ๓๔  
 

กับผูดําเนินการฝกไดรวมกันจัดทําขึ้น หรือโดยการรับบุคคลท่ีทางราชการสงมาฝกกับผูดําเนินการฝก 
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการฝก ดังนี้ 

๑) รายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก ไดแก 
ก. ประโยชนในดานของการไดกําลังแรงงานเขามาชวยในการดําเนินกิจการของ

ผูดําเนินการฝก 
ข. ประโยชนในดานของการไดกําลังแรงงานในอนาคตท่ีมีความรู ความสามารถ ทักษะ

ฝมือและทัศนคติในการทํางานตรงตามความตองการของผูประกอบกิจการ 
ค. ประโยชนในดานอื่น ๆ 

 ๒) รายละเอียดเกี่ยวกับรายการคาใชจายในการดําเนินการฝก ซึ่งจะไดรับการสงเสริม
ตามประเภทและอัตรา ดังนี ้

 
ก. คาสอนหรือคาตอบแทนวิทยากร เทาท่ีจายจริงไมเกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

ทั้งนี้ ไมเกินวันละแปดชั่วโมง 
ข. คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารับการฝก ในวันท่ีมารายงานตัวเขารับการฝกและ

ในวันที่เดินทางกลับภูมิลําเนาเมื่อสําเร็จการฝก เทาท่ีจายจริงไมเกินเที่ยวละ ๑,๐๐๐ บาท 
ค. คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารับการฝกในระหวางเขารับการฝก เทาท่ีจายจริง 

ไมเกินวันละ ๑๐๐ บาท เฉพาะวันที่เขารับการฝก 
ง. คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝก และผูสอนหรือ

วิทยากรเทาที่จายจริง ไมเกินคนละ ๒๐๐ บาทตอวัน เฉพาะวันที่มีการฝก 
จ. คาเบี้ยเล้ียงสําหรับผูเขารับการฝก เทาที่จายจริง เฉพาะวันที่เขารับการฝก 
ฉ. คาท่ีพักสําหรับผูเขารับการฝก เทาท่ีจายจริงไมเกินเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท หรือ        

ไมเกินวันละ ๑๐๐ บาท 
ช. คาเครื่องแตงกายสําหรับผูเขารับการฝก เทาที่จายจริงไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 
ซ. คาจัดทําเอกสารประกอบการฝก เทาที่จายจริงไมเกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท 
ฌ. คาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หรือเครื่องมือประจําตัวสําหรับผูเขารับ

การฝกที่จําเปนตองใชในการฝกอบรมฝมือแรงงาน เทาที่จายจริงไมเกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท 
ญ. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการฝกสําหรับผูเขารับการฝกเทาท่ีจายจริงไมเกิน      

คนละ ๓,๐๐๐ บาท 
 



บทท่ี ๓   
สถานการณ และความรวมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี

๓.๑ สถานการณ และสภาพปญหาในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีของไทย 

  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด       
ท่ัวประเทศ มากกวา ๔๐๐ แหง ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจ 
และการทองเท่ียว วิทยาลัยประมง วิทยาลัยสารพัดชาง วิทยาลัยการอาชีพ และ กาญจนาภิเษก     
วิทยาลัย ชางทองหลวง โดยทุกวิทยาลัยจะจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนั้น สถานศึกษาอาชีวศึกษาขางตนบางแหงยังมี 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพในระยะส้ัน หรือหลักสูตรระยะส้ันในวิทยาลัยสารพัดชาง และ
วิทยาลัยการอาชีพ โดยในปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถาบันการศึกษาในสังกัด 
ที่สามารถแบงออกไดเปน ๒ กลุม คือ 

๑) สถาบันการอาชีวศึกษา จํานวน ๑๙ แหง โดยจัดตั้งในภาคเหนือ ๔ แหง ภาคกลาง 
๕ แหง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ๕ แหง ภาคใต ๓ แหง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร อยางละ 
๑ แหง สถาบันการการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร มีจํานวน  ๔ แหง ใน ๔ ภาค ยกเวนภาคตะวันออก 
โดยสามารถเปดและดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดถึงระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ          
สายปฏิบัติการ  

๒) วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยอื่น ๆ ซึ่งเปด
สอนและจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) เทานั้น 

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน ๙ ประเภทวิชา ไดแก กลุมอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ 
เกษตรกรรม ประมง ศิลปกรรม คหกรรม  อุตสาหกรรมทองเท่ียว อุตสาหกรรมส่ิงทอ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยในแตละประเภทวิชานั้นยังมีการแบงสาขาวิชาอีกหลากหลาย และ         
มีความแตกตางกันทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) บางสาขาวิชามีการเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แตไมมีเปดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ เปนหลักสูตร ๒ ป 
ตอเนื่อง เปดสอนในกลุมอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ โดยจะเปดสอนในวิทยาลัยท่ีรวมตัวเปน 
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร บางแหงที่มีความพรอมเทานั้น         
ดังนั้น ในแตละปการศึกษาจึงยังมีนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือ          
สายปฏิบัติการที่มีจํานวนไมมาก  

รายละเอียดของหลักสูตร ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แสดงไวในตาราง ดังนี้ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3


 ๓๖  
 

 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา 

หลักสตูร ระดับ ปวช. พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสตูรระดับ ปวส. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อุตสาหกรรม ๑. ชางยนต  
๒. ชางกลโรงงาน  
๓. ชางเชื่อมโลหะ  
๔. ชางไฟฟากําลัง  
๕. ชางอิเล็กทรอนิกส  
๖. ชางกอสราง  
๗. ชางเครื่องเรือนและตกแตงภายใน  
๘. สถาปตยกรรม  
๙. สํารวจ  
๑๐. ชางเขียนแบบเครื่องกล  
๑๑. ชางซอมบํารุง  
๑๒. ชางพิมพ  
๑๓ ชางเทคนิคแวนตาและเลนส  
๑๔. ชางตอเรือ  
๑๕. ชางโทรคมนาคม  
๑๖.ชางเครื่องมือวัดและควบคุม 
๑๗. อุตสาหกรรมยาง  
๑๘. เมคคาทรอนิกส  
๑๙.ชางเทคนิคคอมพิวเตอร  
๒๐. เทคโนโลยีฟอกหนัง  
๒๑.ชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ  
๒๒.ชางซอมบํารุงเรือ และเครื่องกลเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. เทคนิคเครื่องกล  
๒. เทคนิคการผลิต  
๓. เทคนิคโลหะ   
๔. ไฟฟา  
๕. อิเล็กทรอนิกส  
๖. ชางกอสราง  
๗. เฟอรนิเจอรและตกแตงภายใน  
๘. เทคนิคสถาปตยกรรม  
๙. สํารวจ  
๑๐. เขียนแบบเครื่องกล 
๑๑. เทคนิคอุตสาหกรรม 
๑๒. การพิมพ 
๑๓. เทคนิคพลังงาน 
๑๔. เทคโนโลยีข้ึนรูปพลาสติก  
๑๕. ชางกายอุปกรณ 
๑๖. เทคโนโลยีการตอเรือ 
๑๗. การตรวจสอบโดยไมทําลาย 
๑๘. เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
๑๙. เครื่องมือวัดและควบคุม 
๒๐. โยธา  
๒๑. เทคโนโลยอุีตสาหกรรมยาง   
๒๒. เคมีอุตสาหกรรม   
๒๓. ปโตรเคมี   
๒๔. ชางอากาศยาน   
๒๕. เมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
๒๖. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
๒๗. เทคโนโลยเีครื่องมือวัดและ 

  ควบคุมงานปโตรเลียม 
๒๘. เทคนิคเครื่องทําความเย็นและ 

  ปรับอากาศ   
๒๙. เทคนิคซอมบํารุงเรือ 
๓๐. เทคโนโลยีบริการยานยนต 
๓๑. เครื่องกลเกษตร 
๓๒.  เทคนิคควบคุมและซอมบํารุง 

   ระบบขนสงทางราง 
๓๓. เทคนิคการจัดการอาคาร 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20101v9.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20102v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20100/20103v6.pdf


 ๓๗  
 

 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา 

หลักสตูร ระดับ ปวช. พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสตูรระดับ ปวส. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พาณิชยกรรม/
บริหารธรุกิจ 

๑. การบัญชี  
๒. การตลาด  
๓. การเลขานุการ  
๔. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
๕. ธุรกิจสถานพยาบาล  
๖. การประชาสัมพันธ  
๗. ธุรกิจคาปลีก  
๘. ภาษาตางประเทศ  
๙. โลจิสติกส  
๑๐. การจัดการสํานักงาน  
๑๑. การจัดการดานความปลอดภัย  
๑๒. ธุรกิจการกีฬา 
 

๑. การบัญชี  
๒. การตลาด  
๓. การเลขานุการ  
๔. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล  
๕. ธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
๖. ธุรกิจสถานพยาบาล 
๗. การจัดการธุรกิจคาปลีก 
๘. ภาษาตางประเทศธุรกิจ 
๙. การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน  
๑๐. การจัดการ 
๑๑. การจัดการสํานักงาน 
๑๒. การจัดการธุรกิจการกีฬา 
๑๓. ธุรกิจการบิน 
  

ศิลปกรรม ๑. วิจิตรศิลป  
๒. การออกแบบศิลปหัตถกรรม 
๓. เซรามิก   
๔. ศิลปหัตถกรรม 
๕. รูปพรรณเครื่องถมและเครื่องประดับ 
๖. ถายภาพและมัลติมีเดีย 
๗. เทคโนโลยีศิลปกรรม  
๘. คอมพิวเตอรกราฟก  
๙. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 
๑๐.  เครื่องประดับอัญมณี  
๑๑. ชางทองหลวง  
๑๒. การพิมพสกรีน  
๑๓. ออกแบบนิเทศศิลป 
 

๑. วิจิตรศิลป  
๒. การออกแบบ 
๓. เทคโนโลยีเซรามิก 
๔. ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณเครื่องถมและ 

เครื่องประดับ 
๕. ถายภาพและมัลติมีเดีย 
๖. เทคโนโลยีศิลปกรรม  
๗. ดิจิตัลกราฟก 
๘. เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เครื่องหนัง  
๙. เครื่องประดับอัญมณี   
๑๐. ชางทองหลวง 
๑๑. การพิมพสกรีน  
๑๒. ออกแบบนิเทศศิลป 

 

คหกรรม ๑. แฟชั่นและสิ่งทอ  
๒. อาหารและโภชนาการ 
๓.  คหกรรมศาสตร 
๔.  ธุรกิจเสริมสวย 
๕.  ธุรกิจคหกรรม 

๑. เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแตงกาย 
๒. อาหารและโภชนาการ 
๓.  การบริหารงานคหกรรมศาสตร 
๔.  ธุรกิจความงาม 
๕. ธุรกิจคหกรรม 
๖. การจัดการดูแลผูสูงอายุ 
๗. เชฟอาหารไทย 
 

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20201v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20200/20201v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20301v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20318v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20319v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20301v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20318v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20300/20319v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20401v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20404v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20406v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20407v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20408v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20401v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20404v4.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20406v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20407v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20400/20408v4.pdf


 ๓๘  
 

 
ประเภทวิชา 

สาขาวิชา 

หลักสตูร ระดับ ปวช. พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสตูรระดับ ปวส. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เกษตรกรรม ๑. เกษตรศาสตร ๑. เกษตรศาสตร  
๒.พืชศาสตร  
๓. สัตวศาสตร 
๔. ชางกลเกษตร  
๕. อุตสาหกรรมเกษตร 
๖. สัตวรักษ   
๗. เกษตรอุตสาหกรรม(ระหวางปรับปรุง)  
๘. เทคโนโลยีภูมิทัศน  
๙. เกษตรศาสตรระหวางประเทศ 

ประมง ๑. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ๑. เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
๒. แปรรูปสัตวน้ํา 

อุตสาหกรรม
ทองเที่ยว 

๑. การโรงแรม   
๒. การทองเท่ียว 
 

๑. การโรงแรม 

๒. การทองเท่ียว 

๓. การจัดการธุรกิจทองเท่ียวเกษตร 
     เชิงนิเวศ  
๔. การจดัประชุมและนิทรรศการ  

อุตสาหกรรม 
ส่ิงทอ 

๑. เทคโนโลยีสิ่งทอ  
๒. เคมีสิ่งทอ 
๓. เทคโนโลยีเครื่องนุงหม 

๑. เทคโนโลยีสิ่งทอ  
๒. เคมีสิ่งทอ 
๓. เทคโนโลยีเครื่องนุงหม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ   
๒. คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร 

๑. เทคโนโลยีสารสนเทศ   
๒. คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร 
๓. คอมพิวเตอรเกมสและแอนิเมชัน 

อุตสาหกรรม
บันเทงิและ

ดนตร ี

๑. อุตสาหกรรมบันเทิง  
๒. การดนตรี 
๓.  การสรางเครื่องดนตรีไทย 

๑. เทคโนโลยีระบบแสง (ระหวางปรับปรุง) 
๒. ดนตรีและเทคโนโลยี 
๓. เทคโนโลยกีารสรางเครื่องดนตรีไทย 

(ระหวางปรับปรุง) 
๔. เทคโนโลยีระบบเสียง (ระหวางปรับปรงุ) 

พาณิชยนาว ี -  ๑. การเดินเรือ 
๒. เทคนิคเครื่องกลเรือ 
๓. อิเลคทรอเทคนิคอล 

จะเห็นไดวา หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนทางดานอาชีวศึกษา มีความหลากหลาย 
ในสาขาวิชาตาง ๆ อยางมาก ดังนั้น ในการดําเนินงานหรือการจัดการศกึษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 
ดังกลาวนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ไดมีการจัดตั้ง “ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี 
(Dual Vocational Education Center)” ขึ้น โดยศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคีดังกลาวมีหนาท่ีสําคัญ      
ในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเปนการเฉพาะ จัดทํารูปแบบและ

http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20500/20501v3.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20600/20601v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20600/20601v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20600/20601v1.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20701v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20702v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20701v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20700/20702v8.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20801v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20802v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20803v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20801v5.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20802v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20800/20803v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20903.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/20900/20903.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21001v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21002v2.pdf
http://bsq.vec.go.th/Portals/9/Course/20/2562/21000/21003v2.pdf


 ๓๙  
 

แนวทางการปฏิบัติ เพ่ือมอบนโยบายใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษาทุกแหงดําเนินการ การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในระยะแรกเปดสอน      
เพียงหนึ่งสาขาวิชาในประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม แตในปจจุบันไดเปดสอนใน ๔๐ สาขาวิชา         
ใน ๔ ประเภทวิชา คือ ชางอุตสาหกรรม  คหกรรม  พณิชยกรรม และศิลปกรรม โดยจุดเดนของ        
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ ทุกฝายที่เกี่ยวของไดรับประโยชนรวมกัน ท้ังในสวนของ
สถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาและผูเรียน ทําใหสถานศึกษาอาชีวศึกษา
วางแผนรับนักศึกษาไดมากขึ้น เพราะนักศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีนั้น จะเรียนภาคทฤษฎี      
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพียงบางวิชาเทานั้น หลังจากนั้นจะเขารับการฝกปฏิบัติงานหรือฝกอาชีพ        
ในสถานประกอบการ 

ในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) พบวาในรายงานประจําป ๒๕๖๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
ไดนําเสนอความรวมมือในการฝกงานนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ โดยมีรายละเอียด
ตามรายงาน สรุปไดดังนี้ 

ป ๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินโครงการความรวมมือ         
ในการฝกงานนักเรียน นักศึกษาในตางประเทศ โดยรวมมือกับประเทศเครือขาย จํานวน ๘ ประเทศ          
๑ เขตปกครองพิเศษ คือ ประเทศอิสราเอล ประเทศเยอรมัน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุน 
ประเทศสิงคโปร ประเทศจีน ประเทศเดนมารค ประเทศบรูไน และไตหวัน เพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพ
นักเรียน นักศึกษาใน ๑๑ สาขาวิชาชีพ ประกอบดวย สาขา พืชศาสตร สัตวศาสตร การโรงแรม        
การทองเท่ียว คหกรรม อาหารและโภชนาการ ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศ เมคคาทรอนิกส ระบบราง 
และสาขาชางยนต นักเรียน นักศึกษาเขารวมโครงการทั้งส้ิน จํานวน ๓๕๘ คน โดยที่นกัเรียน นักศึกษา
ท่ีผานการเขารับการฝกประสบการณวิชาชีพจะไดรับใบประกาศนียบัตรรับรองจากหนวยงานท่ีรับ
ฝกงาน 

นอกจากนั้น ในรายงานฉบับดังกลาว ไดนําเสนอแนวทางในการการพัฒนามาตรฐาน
กําลังคนอาชีวศึกษาดานเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ใหพรอมกาวสู Thailand 4.0   
มีรายละเอียด สรุปไดดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพรอม 
ในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา รองรับการพัฒนาประเทศไทยสู Thailand 4.0 นโยบาย
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (ECC) นโยบาย One Belt One Road ซึ่งสอดคลองตามนโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา        
ใหมีความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีวิทยาการ วิชาชีพ ตามความตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของประเทศท้ัง S-Curve และ New S-Curve ซึ่งตองเรงดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดอาชีวศึกษา
ท้ังระบบ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครูในสถานศึกษาและครูฝกในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบ       
การฝกประสบการณอาชีพสําหรับผูเรียนอาชีวศึกษา ใหมีความพรอมเพ่ือเปนกําลังสําคัญในสังคม        
ยุคประเทศไทย ๔.๐ โดยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ         
สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง และสาขาขาดแคลน (สาขาใหม) ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติรวมกับ 



 ๔๐  
 

สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก สาขาวิชา 
ยานยนต โลจิสติกส ทองเที่ยว หุนยนต ระบบราง อากาศยาน พลังงานทดแทน เกษตร ๔.๐ อากาศยาน
ไรคนขับ การพัฒนาภาษาและการส่ือสาร ไดดําเนินการรวมกับภาคีเครือขายท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ ในรูปแบบ Sister College โดยทํา MOU กับ สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาตาง ๆ  ดังนี้ 

 
 

หลักสตูร/สาขาวิชา 
 

สถานศึกษา/สถาบัน 

 

สถานศึกษา ในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ท่ีลงนาม MOU 

 

๑. ระบบราง  ๑. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  
    สถาบันการอาชีวศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร  

๑. วิทยาลัยอาชีวะและเทคนิคทาง  
    รถไฟของซีอาน  
     (Xi’an Railway  Vocational 
     and Technical  Institute)  
     เมืองซีอาน 
 

๒. อากาศยาน/ธุรกิจการ
บิน  

๑. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  
     สถาบันการอาชีวศึกษา 
     กรุงเทพมหานคร  

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร  
    และเทคโนโลยีซานตง  
    (Shandong Polytechnic  
    College) 

๓. การออกแบบอัญมณี  ๑. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
   ชางทองหลวง สถาบัน 
   การอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  

๑.วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร  
   และเทคโนโลยีซานตง  
  (Shandong Polytechnic  
  College) 

๔. หุนยนต  ๑. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบัน 
    การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  

๑. วิทยาลัยเซ่ียงไฮ อิเล็กทรอนิกส  

๕. เมคคาทรอนกิส  ๑. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
๒. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 
     สถาบันการอาชีวศึกษา 
     กรุงเทพมหานคร  

๑. Beijing Polytechnic  
๒. Shanghai Technical  
    Institute of Electronics & 
    Information 

๖. กอสราง  ๑. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบัน 
    การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  

๑. Hunan Communication 
     Engineering Polytechnic 

๗. Digital Marketing 
   และเปนศูนยพัฒนา 
   ทกัษะการส่ือสาร 
   Development Center  
   opening ceremony  
   and vocational Joint  
   Discussion  
  (China Thai) 

๑. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
๒. สถาบันการอาชีวศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร  

๑. วิทยาลัย Hebei Software  
     Institute 
     



 ๔๑  
 

 
หลักสตูร/สาขาวิชา 

 
สถานศึกษา/สถาบัน 

 

สถานศึกษา ในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ท่ีลงนาม MOU 

 

๘. โลจิสติกส (ทววิฒุิ)  ๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
๒. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 
     สถาบันการอาชีวศึกษา 
     กรุงเทพมหานคร 

๑. Fujian Polytechnic of  
    Information Technology.  
๒. Tang Chinese Education &  
    Technology Co. Ltd. 

๙.ยานยนตสมัยใหม  ๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  
๒. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  
๓. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก 
    มหานคร สถาบันการ 
    อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  

๑. สถาบันยานยนตแหงชาต ิ
๒. วิทยาลัย Hunan Industry  
       Polytechnic 

๑๐. อตุสาหกรรม        
      การทองเที่ยวและ  
      การทองเที่ยวเชิง 
      สุขภาพ 

๑. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต   

๑๑. ภาษาจีนและ 
      วฒันธรรม  

๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ  
๒. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
    สิงหบุร ี 
๓. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
    พิจิตร  
๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
    ลพบุรี  
๕. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี 
    เพชรบูรณ  
๖.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
   พะเยา 

(อยูระหวางเสนอขอเปนศูนยกลาง 
ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน ระดับชาติ
HSK)  
วิทยาลัยหูหนานเคมีคอล  
วิทยาลัยหูหนาน คอมมูนิเคชั่น  
Tang Chinese Education & 
Technology Co., Ltd. 
 Beijing Agri 

๑๒ . Smart Farm : 
       อากาศยานไรคนขับ 
       New Agricultural 

๑. วิทยาเกษตรและเทคโนโลยี 
    สิงหบุร ี
๒. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
    พิจิตร 
๓. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
   พะเยา 
๔. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลย ี
   เพชรบูรณ 
๕. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
   ภาคเหนือ 

๑. มหาวทิยาลัยเจียงซ ู
๒. มหาวทิยาลัยเกษตร ปกกิ่ง 
๓. Beijing Vocational College  
    of Agriculture 



 ๔๒  
 

 
หลักสตูร/สาขาวิชา 

 
สถานศึกษา/สถาบัน 

 

สถานศึกษา ในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ท่ีลงนาม MOU 

 

๑๓. การโรงแรม  ๑. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 
    สถาบันการอาชีวศึกษา 
    ภาคเหนือ ๒ 
 

 

 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการทําความรวมมือในการจัด

การศึกษารวมกับ ภาคีเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ ใชรูปแบบ Sister College  โดยมี        
การลงนามทําความรวมมือบันทึกขอตกลง (MOU) กับสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในสาขาวิชาตาง ๆ นั้น สวนใหญจะมีการดําเนินการทําความรวมมือภายใต
สถาบันการอาชีวศึกษา ทําใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ไมไดรวมอยูในสถาบันการอาชีวศึกษาใด ๆ  
ไมไดรับโอกาสจากการดําเนินงานในโครงการลักษณะดังกลาวนี้ 

 ในสวนของการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จากรายงาน
ประจําป ๒๕๖๑ มีรายละเอียดที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการโครงการขยายและยกระดับ        
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องตาง ๆ ใหแกบุคลากรของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตาง ๆ และสถานประกอบการท่ีจัดการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานระบบทวิภาคี ครูผูสอน และครูนิเทศการฝกอาชีพ       
ในสถานประกอบการ ตลอดจนครูฝกในสถานประกอบการ เนนการพัฒนาสถานศึกษาตนแบบทวิภาคี 
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหผูสําเร็จ
การศึกษา มีทักษะและสมรรถนะในการทํางานตรงสาขาวิชาชีพ การดําเนินงานตามนโยบายการจัด        
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีดังนี้ 

 ๑) อบรมครูฝกในสถานประกอบการ ในหลักสูตรการพัฒนาครูฝกตนแบบใน           
สถานประกอบการ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง) มีครูฝกผานการอบรม           
ในหลักสูตร จํานวน ๕๔๐ คน  โดยมีการจัดอบรมท้ัง ๕ ภาค สถานศึกษาท่ีเปนเจาภาพ ไดแก 
 ๑.๑ วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอเปนอปุถัมภ) จํานวน ๑๐๕ คน 
 ๑.๒ วิทยาลัยเทคนิคอตุสาหกรรมยานยนต     จํานวน   ๓๗ คน 
 ๑.๓ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก  จํานวน ๑๐๓ คน 
 ๑.๔ วิทยาลัยอาชวีศกึษาอบุลราชธาน ี   จํานวน   ๔๒ คน 
 ๑.๕ วิทยาลัยอาชวีศกึษาขอนแกน     จํานวน   ๓๒ คน 
 ๑.๖ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก     จํานวน   ๔๖ คน 
 ๑.๗ วิทยาลัยเทคนิคกระบี ่     จํานวน    ๔๒ คน 
 ๑.๘ วิทยาลัยการอาชีพไชยา      จํานวน   ๔๐ คน 
 ๑.๙ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     จํานวน   ๔๙ คน 
 ๑.๑๐ วิทยาลัยเทคนคิลําพูน      จํานวน   ๔๔ คน 



 ๔๓  
 

๒) การพัฒนาครูผูสอนระบบทวิภาคี หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง สถานศึกษาท่ีเปนเจาภาพ 
คือ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มีครูผูสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผานการพัฒนา จํานวน ๒๑๒ คน 

๓) การพัฒนาศักยภาพ ครูนิเทศกตนแบบระบบทวิภาคี ครูนิเทศ ที่ผานการพัฒนา
ศักยภาพ จํานวน ๓๒๑ คน สถานศึกษาท่ีเปนเจาภาพ ไดแก 

 ๓.๑ วิทยาลัยอาชวีศกึษาฉะเชิงเทรา     จํานวน   ๙๗ คน 
 ๓.๒ วิทยาลัยอาชวีศกึษาอดุรธาน ี    จํานวน ๑๐๐ คน 
 ๓.๓ วิทยาลัยอาชวีศกึษาสุราษฎรธาน ี   จํานวน   ๖๓ คน 
 ๓.๔ วิทยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงใหม     จํานวน   ๖๑ คน 

๔) การพัฒนาศักยภาพ รองผูอํานวยการท่ีดูแลงานดานทวิภาคี และหัวหนาทวิภาคี
ตนแบบ ผูผานการพัฒนาศักยภาพ จํานวน ๓๖๔ คน สถานศึกษาที่เปนเจาภาพ ไดแก 
 ๔.๑ วิทยาลัยเทคนิคระยอง      จํานวน ๑๐๖ คน 

 ๔.๒ วิทยาลัยเทคนิคชมุแพ      จํานวน ๑๓๒ คน 
 ๔.๓ วิทยาลัยอาชวีศกึษานครศรธีรรมราช    จํานวน   ๖๒ คน 
 ๔.๔ วิทยาลัยเทคนิคอตุรดติถ     จํานวน   ๖๔ คน 

๕) การพัฒนาศักยภาพดานภาษาตางประเทศใหแกบุคลลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัด  
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี เพ่ือเตรียมความพรอมสูมาตรฐานสากล ประกอบดวย 
ครูผูสอน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผานการพัฒนาดานภาษา 
ตางประเทศ จํานวน ๒๒๙ คน สถานศึกษา ที่เปนเจาภาพ ไดแก 

 ๕.๑ วิทยาลัยอาชวีศกึษาขอนแกน     จํานวน ๓๐ คน 
 ๕.๒ วิทยาลัยการอาชวีศกึษาปทุมธาน ี   จํานวน ๗๐ คน 
 ๕.๓ วิทยาลัยอาชวีศกึษาสุราษฎรธาน ี   จํานวน ๖๔ คน 
 ๕.๔ วิทยาลัยอาชวีศกึษาเชยีงราย     จํานวน ๖๕ คน 
๖) การจัดทําฐานขอมูลการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชื่อมโยงดาน Demand และ 

Supply ประกอบดวยผูบริหาร ครูผูสอน และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ผานการพัฒนาการจัดทําฐานขอมูล จํานวน ๔๑๒ คน สถานศึกษาท่ีเปนเจาภาพ ไดแก 

 ๖.๑ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรุี      จํานวน   ๗๔ คน 
 ๖.๒ วิทยาลัยเทคนิคเลย      จํานวน ๑๑๖ คน 
 ๖.๓ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี     จํานวน   ๖๒ คน 
 ๖.๔ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธาน ี    จํานวน   ๗๙ คน 
 ๖.๕ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม     จํานวน   ๘๑ คน 

๗) การพัฒนาครูตนแบบเพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน รายวิชาทวิภาคีทุกประเภทวิชา 
ประกอบดวย ครูผูสอน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ผานการพัฒนาการ
เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน จํานวน ๑๗๔ คน สถานศึกษาท่ีเปนเจาภาพ ไดแก 

 ๗.๑ วิทยาลัยอาชวีศกึษาขอนแกน     จํานวน ๖๕ คน 
 ๗.๒ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุร ี    จํานวน ๖๙ คน 
 ๗.๓ วิทยาลัยเทคนิคชลบุร ี     จํานวน ๔๐ คน 



 ๔๔  
 

ศูนยอาชีวศึกษาทวภิาคี  สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดสรุปขอมูลจํานวน
ผูเรียนในระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจําป ๒๕๖๒  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 จํานวนผูเรียนอาชวีะทัง้หมด   ๖๕๑,๘๔๗ คน 

 จํานวนผูเรียนปกต ิ    ๕๑๑,๕๙๘ คน 
 จํานวนผูเรียนทวิภาค ี   ๑๔๐,๒๖๗ คน 
 รอยละของผูเรียนทวิภาค ี   ๒๑.๕๒ 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนผูเรยีนระบบปกติและทวิภาคีจําแนกตามระดับ 

 

ระดบั 

ระบบปกต ิ ระบบทวิภาค ี

(คน) (เปอรเซน็ต) (คน) (เปอรเซน็ต) 

ปวช. ๑ ๑๓๖,๔๕๑ ๘๙.๓๖ ๑๖,๒๔๒ ๑๐.๖๔ 

ปวช. ๒ ๑๐๙,๗๗๙ ๘๘.๖๙ ๑๓,๙๕๖ ๑๑.๓๑ 

ปวช. ๓ ๙๔,๗๔๘ ๘๘.๕๗ ๑๒,๒๒๔ ๑๑.๔๓ 

ปวส. ๑ ๗๑,๐๕๖ ๖๒.๖๕ ๔๒,๓๖๓ ๓๗.๓๕ 

ปวส. ๒ ๖๖,๑๙๓ ๖๓.๕ ๓๘,๐๔๓ ๓๖.๕ 

ทล.บ ๑ ๐ ๐ ๔,๒๘๐ ๑๐๐ 

ทล.บ ๒ ๐ ๐ ๓,๘๙๓ ๑๐๐ 

 
๓.๒ การจัดการอาชีวศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของตางประเทศ 

 จากรายงานการวิจัยของวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือยกระดับคุณภาพแรงงานไทย สรุปประเด็นที่เกี่ยวของ ไดดังนี้ 

 การจัดการอาชีวศึกษา ของประเทศเยอรมนี เกาหลีใต ออสเตรเลีย โรงเรียนหรือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา มีท้ังของรัฐและเอกชน แตในประเทศสิงคโปร วิทยาลัยอาชีวศึกษาท้ังหมด        
ลวนแลวแตเปนของรัฐ มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภท
อาชีวศึกษา และยังมีบทบาทในการจัดฝกอบรมระยะส้ัน เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่จําเปนและสอดคลอง
กับความตองการของภาคแรงงานในปจจุบัน และทักษะท่ีจําเปนในอนาคตใหตอบสนองความตองการ
ของสถานประกอบการ ท้ังนี้ รูปแบบที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาดําเนินการจัดการศึกษา         
มีลักษณะที่แตกตางกันไปตามประเภทหรือจุดมุงเนนเฉพาะของแตละวิทยาลัย เชน 

 การจัดการเรียนการสอน ในประเทศเยอรมนี จะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน        
ทั้งแบบเรียนเต็มเวลาในโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา (Full time Vocational School) และ
แบบเรียนไมเต็มเวลา (Part-time vocational school)  

 ในประเทศเกาหลีใต สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดานอาชีพ แบงออกได        
เปน ๒ ประเภทหลัก คือ สถาบันการอาชีวศึกษาท่ีมีผูดูแลและบริหารจัดการโดยกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก โรงเรียนสามัญอาชีวศึกษา (Vocational High 
School (VHSs)) โรงเรียนไมส เตอร (Meister School) และวิทยาลัยอาชีวศึกษา (Vocational 



 ๔๕  
 

college) และในสวนของสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ (Vocational Training Institute) จะควบคุมดูแล 
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแก วิทยาลัยโพลีเทคนิค (Korea 
polytechnic colleges (KoPos)) และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย (The Human Resource 
Development Institutes) ภายใตหอการคาและอุตสาหกรรม (KCCI)  

 ประเทศออสเตรเลีย สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษามีหลายรูปแบบ 
อาทิ วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาตอเนื่อง วิทยาลัยการเกษตร และสถานศึกษาเอกชน องคกร        
ในระดับชุมชน ศูนยการพัฒนาทักษะอุตสาหกรรม (Industry Skill Centres) ศูนยพัฒนาทักษะ  
พาณิชยกรรมและวิสาหกิจ (commercial and enterprise training providers) รวมท้ังมหาวิทยาลัย
และโรงเรยีนบางแหงก็มีการจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษาดวย  

 ประเทศสิงคโปร มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ในสถานศึกษา ๒ ประเภท คือ 
สถาบันเทคนิคศึกษา (ITE) และวิทยาลัยโพลีเทคนิค  

 ในสวนของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทางดานอาชีวศึกษา ท่ีมีการดําเนินการ  
ในทุกประเทศ มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และในประเทศเยอรมนี มีการพัฒนาหลักสูตรขั้นสูง หรือชาง
ชํานาญการ (ไมสเตอร) โดยหลักสูตรอาชีวศึกษาในทุกประเทศตางมุงเนนการพัฒนาการเรียนการสอน 
ทั้งในภาคทฤษฏีควบคูไปกับภาคปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ หลักสูตรการศึกษาไดรับการพัฒนาปรับปรุง เปล่ียนแปลง มุงเนนการพัฒนาผูเรียน
ใหมีทักษะท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ อีกทั้งหลักสูตรยังไดรับการพัฒนาอยางมี
สวนรวมจากภาคประกอบการ เพ่ือใหหลักสูตรการจัดการศึกษามีความทันสมัย มุงไปสูการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต อีกทั้งยังมีระบบในการพัฒนา ปรับปรุง และรับรองหลักสูตร ซึ่งมีความเปนมาตรฐาน        
ในระดับชาติและระดับสากลดวย 

 ครูผูสอนในสถานศึกษาและในสถานประกอบการทุกประเทศตางใหความสําคัญกับ
คุณภาพและมาตรฐานของครู มีกฎหมาย กฎเกณฑ กฎ ระเบียบที่กําหนดโดยภาครัฐ ในการกําหนด
คุณภาพมาตรฐานของผูท่ีจะเปนครูในสถานศึกษา และครูฝกในสถานประกอบการ โดยจะตองผาน          
การคัดเลือกและพัฒนาความรู ทักษะ อาทิเชน วิธีการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาการสอน ความรู
เชิงทฤษฏี ความรูเชิงการปฏิบัติ เปนตน รวมท้ังใหครูตองมีประสบการณทํางานในสถานประกอบการ 
และในสถานประกอบการที่มีระบบทวิภาคี จะตองมีครูฝกชํานาญการในสถานประกอบการ (ไมสเตอร) 
ที่ผานการศึกษาในหลักสูตรไมสเตอรแลว เปนผูดูแลนักศึกษาระบบทวิภาคี 

 ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ทางดานอาชีวศึกษา จะไดรับวุฒิบัตรรับรอง
การสําเร็จการศึกษาจากกระทรวงดานการศึกษาในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยท่ีผูเรียน
จะตองสอบวัดสมรรถนะ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาหอการคาและอุตสาหกรรม และผูที่สอบผานจะไดรับ
ประกาศนียบัตร ๒ ใบ คือ ประกาศนียบัตรวุฒิอาชีพ/ชางฝมือ จากหอการคาและอุตสาหกรรม และ 
วุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา ประกาศนียบัตรท้ัง ๒ ใบนี้ เปนเอกสารสําคัญที่ใชประกอบในการสมัคร
เขาทํางาน ซึ่งสถานประกอบการจะใชเอกสารดังกลาวนี้เปนขอมูลประกอบในพิจารณาบุคคลเพ่ือรับ 
เขาทํางาน สําหรับประเทศเกาหลีใต มีระบบการทดสอบวุฒิบัตรทางเทคนิคแหงชาติ (National 
Technical Qualification System) เพ่ือควบคุมดูแลมาตรฐานการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม       



 ๔๖  
 

ของประเทศ ซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักงานแรงงาน ที่มีหนาที่ รับผิดชอบในการทดสอบความรู
ความสามารถทางดานวิชาชีพใหแกกลุมวิศวกรและชางฝมือ และสภาหอการคาและอุตสาหกรรม       
จะมีหนาที่รับผิดชอบในการทดสอบความรูความสามารถทางดานวิชาชีพของกลุมอาชีพบริการ โดยจัด
ระดับชั้นของทักษะความสามารถเปนระดับตาง ๆ คือ ชางฝมือเทคนิคระดับหัวหนา ชางฝมือเทคนิค 
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม เปนตน  

 การกําหนดหลักเกณฑ สําหรับผูเรียนที่จะเขาศึกษาทางดานอาชีวศึกษา คือ จะตอง 
ผานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน แตท้ัง ๔ ประเทศขางตน มีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาที่แตกตางกัน กลาวคือ  

 ประเทศเยอรมนีผูเรียนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Secondary Level O)   
ท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะเรียนตอในระดับสูงขึ้นตอไปทางดานอาชีวศึกษา ซึ่งจะเลือกเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษา ๖ ป ที่เรียกวา Realschule ซึ่งอยูในชั้นปท่ี ๕ - ๑๐ และจบจาก Realschule แลวจะ
สามารถสมัครเขาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สําหรับประเทศเกาหลีใต และประเทศออสเตรเลีย 
ผูเรียนท่ีจะเขาศึกษาจะตองจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน สามารถสมัครเขาศึกษา        
ดานอาชีวศึกษา และประเทศสิงคโปรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน กรณีผูเรียนในหลักสูตรพิเศษ 
และหลักสูตรเรงรัด เมื่อสอบผาน GCE “O” Level สามารถเลือกศึกษาตอในดานสามัญศึกษาหรือ 
เลือกศึกษาตอทางดานอาชีวศึกษา คือ สถาบันเทคนิคศึกษา หรือวิทยาลัยโพลีเทคนิค และกรณีผูเรียน
ในหลักสูตรปกติท้ังกลุมท่ีเลือกเรียนสายสามัญ และกลุมที่เลือกเรียนสายอาชีพ กลุมท่ีเลือกสายสามัญ
และสายอาชีพ ท่ีสอบ GCE “N” level สามารถศึกษาในสายอาชีพไดที่สถาบันเทคนิคศึกษา จากนั้น 
จะเขาศึกษาตอท่ีวิทยาลัยโพลีเทคนิค หรือ กลุมท่ีเลือกสายสามัญและสายอาชีพ ท่ีสอบ GCE “N” 
level แลวเรียนเพ่ิมเติมอีก ๑ ปและสอบ GCE “O” level สามารถเลือกศึกษาตอสายอาชีพที่สถาบัน
เทคนิคศึกษา หรือวิทยาลัยโพลีเทคนิค หรือเลือกศึกษาตอในสายสามัญ 

 ในสวนของความรวมมือกับสถานประกอบการ ในทุกประเทศใหความสําคัญกับ        
สถานประกอบการ โดยใหสถานประกอบการเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา         
ในระบบทวิภาคีเปนอยางมาก ดวยเหตุผลจากความตองการแรงงานท่ีมีปริมาณและคุณภาพตรง        
ตามความตองการ ลดความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานมีฝมือ ลดตนทุนแรงงาน และการพัฒนา
ฝมือแรงงาน สิทธิประโยชนท่ีไดรับจากภาครัฐในหลายลักษณะ เชน สิทธิประโยชนทางภาษี การไดรับ
เงินอุดหนุน เปนตน โดยท่ีสถานประกอบการท่ีเขารวมจัดการศึกษาจะตองมีคุณภาพ และมีความพรอม
ตามเกณฑท่ีภาครัฐกําหนด ตัวอยางเชน กรณีของประเทศเยอรมน ีสถานประกอบการท่ีจะรับชางฝกหัด
ตามระบบทวิภาคี จะตองมีคุณสมบัติเขาเกณฑตามท่ีหอการคาและอุตสาหกรรม และหอการคา
หัตถกรรมในรัฐนั้น ๆ กําหนดไว เชน คุณสมบัติในดานโครงสรางของสถานประกอบการ ดานบุคลากร 
ดานอาคารสถานท่ี และส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน นอกจากนั้น สถานประกอบการยังมีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาปรับปรุงทางดานวิชาการผานสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรม ในสวน         
ของประเทศออสเตรเลีย สถานประกอบการมีบทบาทสําคัญในการระบุถึงสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปน
ในปจจุบันและในอนาคต สําหรับการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา รวมท้ังการจัด       
การเรียน การสอนและการฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการท่ีแทจริงของสถานประกอบการ           
อยูเสมอ โดยผานการดําเนินการของสภาทักษะอุตสาหกรรม (Industry Skills Councils-ISCs)         



 ๔๗  
 

ที่มีการนําเอาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการ
ฝกอบรมดานอาชีวศึกษา  

 ดานนโยบายภาครัฐในการสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาการอาชีวศึกษาในระบบ           
ทวิภาคี ทั้ง ๔ ประเทศ ตามที่นโยบายของภาครัฐไดใหความสําคัญและทําใหเกิดความรวมมือของหลาย
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคสถานศึกษา ภาคสถานประกอบการ และผูเรียน โดยที่ภาครัฐ        
มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ท้ังตอภาคประกอบการ อาทิ        
สิทธิประโยชนในทางภาษีที่สถานประกอบการพึงไดรับ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการเขารวม
จัดการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น การใหเงินอุดหนุน การยกยองและเชิดชูเกียรติกับสถานประกอบการท่ีให       
การสนับสนุน มีความทุมเท และประสบผลสําเร็จในการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี การสงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการกํากับดูแล 
ประเมินผลสถานศึกษาและผูเรียน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในดานมาตรฐานการศึกษา โดยสนับสนุน       
ในดานเงินอุดหนุนและสงเสริมทางดานวิชาการ การสงเสริมดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา         
การมีระบบเงินกูเพ่ือการศึกษาท่ีใหสิทธิประโยชนและสวนลดสําหรับผูที่เรียนท่ีจบการศึกษา รวมถึง          
การชําระคืนเงินกู เปนตน 

 ปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในประเทศ
เยอรมนี ประเทศเกาหลีใต ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ          
หลายประการ ไดแก 

 ๑) คุณภาพและความพรอมของโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่ใหความสําคัญ        
กับการกํากับดูแล การประเมินคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนใหมีมาตรฐาน 
ที่กําหนดโดยรัฐบาล หรือรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น ทําใหสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอน
ทางดานอาชีวศึกษาทุกแหงมีคุณภาพความพรอมทั้งในเรื่องของเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี และ
ครูผูสอน  

 ๒) คุณภาพของครูผูสอนในสถานศึกษา และครูในสถานประกอบการ ซึ่งท้ัง ๔ ประเทศ
ตางก็ใหความสําคัญกับการคัดเลือกและการพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง (Training the Trainer) 
เพ่ือใหครูผูสอนในสถานศึกษา และครูในสถานประกอบการ มีความเขาใจในทักษะที่จําเปนและ
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและภาคแรงงาน รวมท้ังองคความรูในเชิงเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัย รวมท้ังแนวโนมในอนาคต  

 ๓) คุณภาพความพรอมและความตองการแรงงานของสถานประกอบการ ที่มีความตองการ
ใหแรงงานมีทักษะตรงตามลักษณะงาน โดยสถานประกอบการเขามารวมจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทางดานการอาชีวศึกษา ผานสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม         
และสภาวิชาชีพตาง ๆ เปนตน  

 ๔) วินัยและความมุงมั่นของผูเรียน ท่ีมุงเนนการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา และมีสมรรถนะ
และมีองคความรูท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ซึ่งอาจกลาวไดวา คานิยมในสังคม 
และการขัดเกลาในสังคม มีสวนสําคัญในการหลอหลอมทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุน ที่เขาสู
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาใหมีความตระหนักและรับผิดชอบในการเรียนควบคูกับการทํางาน       
ในระบบทวิภาคี 



 ๔๘  
 

 ๕) วุฒิบัตรและกรอบคุณวุฒิ ท่ีอยูบนพ้ืนฐานสมรรถนะซึ่งผานการรับรอง กํากับ 
ประเมินโดยภาครัฐ โดยหนวยงานดานการศึกษา และการประเมินและรับรอง โดยภาคประกอบการ 
ผานการดําเนินงานของ สภาวิชาชีพ สภาความรวมมือของสถานประกอบการ อาทิ สภาหอการคา           
สภาอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะทอนคุณสมบัติ สมรรถนะในการทํางานของผูจบการศึกษาที่ไดรับ       
การยอมรับท้ังภายในประเทศและตางประเทศในระดับสากล โดยเฉพาะอยางย่ิงวุฒิบัตรชางชํานาญการ 
(ไมสเตอร)  

 ๖) ระบบการศึกษาอาชีวศึกษา ท่ีมีความตอเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาในสาย
ปฏิบัตกิารโดยเฉพาะ ทําใหผูเรียนทางดานอาชีวศึกษาสามารถศึกษาตอเนื่องในสายปฏิบัติการไดจนถึง
ระดับดุษฎีบัณฑิต  

 ๗) นโยบายของภาครัฐใหการสงเสริมและสนับสนุน  ทั้ งวิทยาลัยอาชีวศึกษา           
สถานประกอบการท่ีเขารวมจัดการศึกษา และผูเรียน โดยเฉพาะนโยบายในการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ         
งบประมาณในการใหการสนับสนุน สิทธิประโยชนทางภาษี รวมท้ังนโยบายในการกํากับดูแล ประเมิน
คุณภาพ สถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี  

 ๘) การพัฒนาองคความรูดานการเรียนการสอนหลักสูตรการประเมินผลทางดาน         
การอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการพัฒนาระบบอาชีวศึกษา ดวยการวิจัย            
ทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา การสัมมนาวิชาการ การประชุมรวม ๓ ฝายระหวาง ภาครัฐ           
ภาคสถานประกอบการ และสถานศึกษา ท้ังวิทยาลัยอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพัฒนา
วิชาการดานการอาชีวศึกษา ซึ่งเกิดขึ้นท้ังโดยภาครัฐ สถานศึกษา สถานประกอบการ สภาหอการคา 
สภาอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ท้ังในแงหลักสูตร 
การฝกอบรมครู การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา การประเมินผล ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับ           
ความตองการของสถานประกอบการท้ังในปจจุบันและอนาคต  

 ๙) บทบาทของหนวยงานภาครัฐ ท่ีมีบทบาทหลักประกอบดวย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ตองมีการทํางานรวมกันในการทํางาน เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

 ๑๐) ความไวเนื้อเชื่อใจ ความรวมมืออยางใกลชิด และการบรูณาการการทํางานรวมกัน
ของทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ และภาคการศึกษา ผานกลไกตาง ๆ อาทิ 
สภาวิชาชีพ สภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม หนวยงานรวมภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ การประชุม 
สัมมนารวม ๓ ฝาย ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความตองการ และการพัฒนาที่มีแนวทาง
รวมกัน เกี่ยวกับการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

 ๑๑) สภาพแวดลอมในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  ที่ ใหความสําคัญกับแรงงาน                
ดานอาชีวศึกษาท่ีมีสวนสําคัญ ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจตาง ๆ และที่สําคัญ 
คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญกับการมีงานทํา
และการมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการของวัยรุน          
ถึงแมจะมีปญหาในเรื่องทัศนคติตอการเรียนทางดานอาชีวศึกษาบางก็ตาม แตสภาพแวดลอมในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมมีสวนสําคัญในการผลักดันใหผูเรียนสวนใหญเขาสูการศึกษาระดับอาชีวศึกษา        
ในระบบทวิภาคี  



 ๔๙  
 

 ๑๒) ผลประโยชนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ           
ภาคสถานศึกษา และผูเรียน ตอการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา 
แรงงานท่ีมีปริมาณและคุณภาพในภาพรวมของประเทศ ทําใหสถานประกอบการมีทรัพยากรแรงงาน           
ที่มีปริมาณและคุณภาพตรง ตามความตองการในการขับเคล่ือนกิจการ ชวยลดตนทุนการพัฒนา
บุคลากร และลดความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน ขณะท่ีภาคสถานศึกษาไดรับประโยชนจากการ
ทําความรวมมือในการจัดการศึกษาในเรื่องของการลดตนทุนการซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณเทคโนโลยี          
ที่ทันสมัย และมีราคาแพงในการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะของครูผูสอน ใหมีความทันสมัย        
อยูเสมอ สวนในดานผูเรียนนั้น ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนท่ีไดความรูท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและจูงใจผูเรียนในระหวางการเรียนและมีงานทํา       
ในระหวางเรียนและหลังจบการศึกษา 
 
๓.๓ ความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษา 
          การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพ โดยความ
รวมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษา ซึ่งตองมีความพรอมทั้ง ๒ ฝาย ในปจจุบันการจัด        
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครอบคลุมความรวมมือ
กับสถานประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยแบงเปน ๕ Model ดังนี้  
 Model A การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (รอยเปอรเซ็นต) ในพ้ืนท่ี        
คือ มีสถานประกอบการในพ้ืนท่ีที่ตั้งสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนทุกคนทุกสาขาวิชา ไดเขาฝกอาชีพ           
ในสถานประกอบการ  
 Model B การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ (รอยเปอรเซ็นต) นอกพ้ืนท่ี คือ 
ไมมีสถานประกอบการในพ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา ผูเรียนทุกคนทุกสาขาวิชาไดเขาฝกอาชีพในสถาน 
ประกอบการ โดยจะตองมีการจัดท่ีพักใกลกับสถานประกอบการท่ีไปฝกอาชีพใหแกผูเรียนและมีครู 
ควบคุมดูแล  
 Model C การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบางสาขาวิชา  
 Model D การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหแกพนักงานของสถานประกอบการ            
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตางประเทศ  
 Model E การจัดอาชีวศกึษาระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการตางประเทศ 

ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education Center) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรนํารูปแบบท้ัง ๕ ไปประยุกตใชในการพัฒนาตนแบบ         
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเหมาะสมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ         
และสถานที่ตั้งของสถานศึกษา กับความสัมพันธของสถานประกอบการ เพ่ือขับเคล่ือนการปฏิรูป        
การอาชีวศึกษาสูอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ที่จะนําไปสูการแกปญหาเรื่องจํานวนนักศึกษา คุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ท้ังของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการที่เขารวมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีไดในระดับหนึ่ง  

 



 ๕๐  
 

ที่ผานมาสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศดานการศึกษา ไดเสนอใหหนวยงานตอไปนี้ มีหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินงาน การจัด          
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา และสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) โดยเสนอใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมายหนาท่ีตาง ๆ รับผิดชอบ         
ในการดําเนินงานออกกฎกระทรวง ระเบียบ คําส่ัง หรือประกาศเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีความตอเนื่อง
และมีผูรับผิดชอบตามระดับ 

คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ)         
ที่ไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางในการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาไปสูระบบทวิภาคี
เปนหลัก โดยจัดใหมีแผนปฏิบัติการตอไปนี้ 

๑) แผนปฏิบัติการ ๕ ป เพ่ือใหสามารถขับเคล่ือนการขยายการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี จาก ๑๐๐ วิทยาลัย เปน ๒๐๐ และ ๔๐๐ วิทยาลัย ตามลาดับ 

๒) แผนปฏิบัติการ ๕ ป รวมมือกับหนวยงานพันธมิตร และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ขับเคล่ือนการจาย คาตอบแทนสาหรับผูจบการศึกษา ตามวุฒิการศึกษาไปสูการจายคาตอบแทน        
ตามสมรรถนะและความสามารถ 

๓) แผนปฏิบัติการ ๕ ป ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาสายอาชีพ โดยพิจารณาบริบทของ
แตละจังหวัดหรือกลุมจังหวัด เพ่ือใหการศึกษาสายอาชีพ สอดรับกับอุปสงคตองการบุคลากรสายอาชีพ
ของทองถิ่น 

ตัวอยางความสําเร็จของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย ที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชนหลายแหง ท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การอาชีวศึกษาสูอาชีวศึกษาทวิภาคี และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนา 
การบริหารจัดการการศึกษาระบบทวิภาคีใหเหมาะสมกับศักยภาพ ของสถานประกอบ และความพรอม
ของสถานศึกษา ไดแก 

๑) โครงการ “พัฒนาชางเทคนิควิศวกรรมเคมี” (Vocational Chemical Engineering 
Practice College) หรือ V-ChEPC ของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด  

๒) โครงการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ชื่อโครงการ “Sattahip Model” ภายใต 
พันธกิจท่ีวา “ผูใชรวมคิด” “ผูผลิตรวมกําหนด” “ภายใตบริบทรวมรับผิดชอบ” ของวิทยาลัยเทคนิค 
สัตหีบ 

๓) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เริ่มการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
รวมกับสถาบันจุฬาภรณ กองทัพภาคที่ ๓ และธนาคารเพ่ือการเกษตร (ธกส.) โดยจัดใหนักศึกษา    
ฝกงานในฟารมเปนเวลา ๑๑ เดือน ในเขตอราวา ประเทศอิสราเอล  

๔) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ไดแก วษท. อุบลราชธานี ท่ีดําเนินการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี รวมกับ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ และวิทยาลัยประมงชมุพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จัดระบบทวิภาคีรวมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ บริษัททรัพยอนันตฟารมชุมพร และชมรมผูเล้ียงกุง
จังหวัดชุมพร 

 



 ๕๑  
 

๕) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยได จัดใหมีโครงการจัดการเรียนการสอนระบบ 
ทวิภาคีอยางเปนระบบ มีชื่อวา “โครงการโรงงาน - โรงเรียน” เริ่มตนท่ีอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพ         
แลวจะขยายไปสูอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนตและอุตสาหกรรมดานอื่น รับนักศึกษา           
จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เฉพาะนักศึกษา ระดับ ปวส. จํานวน ๒๐ คน 

๖) มูลนิธิเฟองพัฒนา ไดดําเนินการรวมกับ สถานประกอบการ ในนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนครจังหวัดชลบุรี จํานวน ๑๕ ราย โดยผูประกอบการเปนผูแจงขอนักศึกษาฝกงานในสาขา          
ที่ตองการแกมูลนธิิฯ ตอจากนั้น มูลนิธิจะประสานไปยังสถานศกึษาอาชีวศึกษา ที่ไดขึ้นบัญชีไวกับมูลนิธิ  
เพ่ือใหคัดเลือกนักศึกษาใหตามจํานวนท่ีตองการ โดยนําหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา (สอศ.) มาบูรณาการจากการเรียนหลายวิชาแยกกัน ปรับใหเปนวิชาเดียวกัน และ          
ใหนักศึกษาเรียนโดยการปฏิบัติงาน และการเรียนทฤษฎีในสถานประกอบการ โดยครูจากสถานศึกษา
เดินทางมาสอนท่ีสถานประกอบการ การประเมินผลการศึกษา ใชหลักเกณฑที่สถานศึกษาเปนผูกําหนด  
นักศึกษาจะไดรับเบี้ยเล้ียงเทากับคาแรงขั้นต่ําในจังหวัดชลบุรี โดยที่มูลนิธิเปนผูจัดการดานท่ีพักให           
แตนักศึกษาจะตองจายคาท่ีพักเอง ระหวางท่ีอยูในสถานประกอบการ นักศึกษาตองปฏิบัติตน           
ตามระเบียบเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ และเมื่อกลับมาท่ีพักแลวตองปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่มูลนิธิกําหนดขึ้น 

๗) โครงการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการของสภาอุตสาหกรรม         
แหงประเทศไทย เปนโครงการในพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล        
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยใหประธานองคมนตรีและองคมนตรี ดําเนินงานเพ่ือสงเสริม 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูเรียนบางสวนใหมีความรักและภูมิใจในอาชีพ ดวยแนวคิด “สรางเด็กดี มีความรู         
คูคุณธรรม” จึงเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนประกอบดวย สํานักองคมนตรี กองทุน 
การศึกษา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมสงเสริมสุขภาพจิต 
รวมทําโครงการสรางคนดีสูสังคม เพ่ือเปนตนแบบในการพัฒนาและขยายผลใหเยาวชนเปนกําลังสําคัญ          
ของชาติในอนาคต จํานวน ๕ รุน ผูเรียนท่ีเขารวมโครงการสวนใหญ สามารถปรับตัวและปฏิบัติตน    
ตามกฎระเบียบของสถานประกอบการได เชน มาปฏิบัติงานตรงเวลา มีสวนนอยท่ีไมปฏิบัติงาน       
ตรงเวลา และลาหยุด ใหความเคารพเชื่อฟงครูฝก  

นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสถาบัน
อาชีวศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีอีกหลายแหงที่ศูนยอาชีวศึกษา
ทวิภาคี (Dual Vocational Education Center) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ควรนําไปประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับขอจํากัดตาง ๆ หรือสอดรับกับบริบทของแตละสถานศึกษา สถานประกอบการ และสาขาวิชา         
ที่มีความหลากหลายได 
 
๓.๔ ขอกฎหมายและสิทธิประโยชนสําหรับสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา 
         ขอกฎหมายและสิทธิประโยชน สําหรับสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาคี ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา



 ๕๒  
 

ฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝก
เตรียมเขาทํางาน  และ ประกาศ คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดรายการ
คาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน สามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 

 การวิเคราะหขอกฎหมายและสิทธิประโยชนสาํหรับสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษา 

กฎหมาย ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
พระราชบัญญัติสงเสริมการ

พัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มาตรา ๓ บัญญัติเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาฝมือแรงงานวา 
หมายความวา กระบวนการท่ีทําใหผูรับการฝกและประชากร วัยทํางานมี
ความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน มีฝมือ ความรูความสามารถ 
จรรยาบรรณ แหงวิชาชีพ และทัศนคติเก่ียวกับการทํางานเพ่ือพัฒนาเปน
แรงงาน ท่ีมีคุณภาพ อันไดแก การฝกอบรม ฝมือแรงงาน       การ
กําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองความรูความสามารถ และการ
อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
มาตรา ๓๓/๑ บัญญัติเก่ียวกับสิทธิประโยชนสําหรับผูประกอบการ โดย
ใหผูประกอบกิจการซ่ึงจางงานผูไดรับหนังสือรับรองความรูความสามารถ 
ตามจํานวนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด ใน (๑) โดยไดรับสิทธิท่ีจะ
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษสําหรับเงินไดของผูประกอบ
กิจการ เปนจํานวนรอยละของคาจางผู ไดรับหนังสือรับรองความรู
ความสามารถท่ีไดจายในชวงอัตราคาจาง ท้ังนี้  โดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 

พระราชกฤษฎีกาออกตาม 
ความในประมวลรัษฎากร 

 (ฉบับท่ี ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มาตรา ๔ บัญญัติเก่ียวกับการใหยกเวนภาษีเงินไดแหงประมวลรัษฎากร 
ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ดังตอไปนี้ 
   (๑) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายท่ีไดจายไปเปน
คาใชจายในการสงลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเขารับ
การศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานท่ี
ทางราชการจัดตั้งข้ึนหรือท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
   (๒) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายท่ีไดจายไปเปน
คาใชจายในการฝกอบรมใหแกลูกจางของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
นั้น ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๕ บัญญัติเก่ียวกับการยกเวนภาษีเงินไดในลักษณะ ๒ แหง
ประมวลรัษฎากร ใหแกผูดําเนินการฝกตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานดังตอไปนี้ 
   (๑) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละหาสิบของรายจายท่ีไดจายไปเปน
คาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางาน เพ่ือประโยชนของกิจการของ
ผูดําเนินการฝก ตั้งแตวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันกอนวันท่ี 
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 



 ๕๓  
 

กฎหมาย ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
  (๒) สําหรับเงินไดเปนจํานวนรอยละรอยของรายจายท่ีไดจายไปเปน
คาใชจายในการฝกเตรียมเขาทํางานเพ่ือประโยชนของกิจการของ
ผูดําเนินการฝก ตั้งแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ 

ประกาศ คณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการใหความเห็นชอบ

รายละเอียดเก่ียวกับการฝก
เตรียมเขาทํางาน 

   ขอ ๓ ระบุวาผูซ่ึงจัดใหมีการฝกเตรียมเขาทํางานตามสาขาอาชีพท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนดและประสงคขอรับความเห็นชอบรายละเอียด
เก่ียวกับการฝกใหยื่นคําขอตอนายทะเบียน ซ่ึงการยื่นคําขอตองยื่นตาม
จังหวัดท่ีสถานประกอบการของผูซ่ึงจัดใหมีการฝกนั้นตั้งอยู  

    ขอ ๔ การยื่นคําขอดังกลาว ใหยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดไวกอนวันท่ี
จัดใหมีการฝก อบรมไมนอยกวา ๓๐ วัน พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ 
ประกอบดวย สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนและวัตถุประสงคของ
กิจการ หลักสูตร สถานท่ีฝกหรือศูนยฝก ชื่อและคุณสมบัติของครูฝก 
กําหนดระยะเวลาการฝก รายการอุปกรณท่ีจําเปนท่ีใชฝกท้ังท่ีมีอยูแลว
และท่ีต องจัดหาใหม  วิ ธีการและมาตรฐานในการวัดผลการฝก 
รายละเอียดประโยชนของกิจการของผูดําเนินการฝก และรายละเอียด
คาใชจายในการดําเนินการฝก เปนตน 

 
ประกาศ คณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือ

แรงงาน เรื่อง กําหนดรายการ
คาใชจายในการฝกเตรียมเขา

ทํางาน 

๒) รายละเอียดเก่ียวกับรายการคาใชจายในการดําเนินการฝก ซ่ึงจะไดรับ
การสงเสริมตามประเภทและอัตรา ดังนี้ 
    ก. คาสอนหรือคาตอบแทนวิทยากร เทาท่ีจายจริงไมเกินชั่วโมงละ 
๑,๒๐๐ บาท ท้ังนี้ ไมเกินวันละแปดชั่วโมง 
    ข. คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารับการฝก ในวันท่ีมารายงานตัวเขา
รับการฝกและในวันท่ีเดินทางกลับภูมิลําเนาเม่ือสําเร็จการฝก เทาท่ีจาย
จริงไมเกินเท่ียวละ ๑,๐๐๐ บาท 
   ค. คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารับการฝกในระหวางเขารับการฝก 
เทาท่ีจายจริง ไมเกินวันละ ๑๐๐ บาท เฉพาะวันท่ีเขารับการฝก 
   ง. คาอาหารและคาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการฝก 
และผูสอนหรือวิทยากรเทาท่ีจายจริง ไมเกินคนละ ๒๐๐ บาทตอวัน 
เฉพาะวันท่ีมีการฝก 
   จ. คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับผูเขารับการฝก เทาท่ีจายจริง เฉพาะวันท่ีเขารับ
การฝก 
   ฉ. คาท่ีพักสําหรับผูเขารับการฝก เทาท่ีจายจริงไมเกินเดือนละ ๓,๐๐๐ 
บาท หรือ ไมเกินวันละ ๑๐๐ บาท 
   ช. คาเครื่องแตงกายสําหรับผู เขารับการฝก เทาท่ีจายจริงไมเกิน 
๒,๐๐๐ บาท 
   ซ. คาจัดทําเอกสารประกอบการฝก เทาท่ีจายจริงไมเกินคนละ ๓,๐๐๐ 
บาท 
    



 ๕๔  
 

กฎหมาย ประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
ฌ. คาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล หรือเครือ่งมือประจําตัวสําหรับ
ผูเขารับการฝกท่ีจําเปนตองใชในการฝกอบรมฝมือแรงงาน เทาท่ีจายจริง
ไมเกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท 
   ญ. คาประกันอุบัติเหตุระหวางการฝกสําหรับผูเขารับการฝกเทาท่ีจาย
จริงไมเกิน คนละ ๓,๐๐๐ บาท 

 
๓.๕  การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน (Work Integrated      
      Learning : WIL)       
  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) คือ การจัดการศึกษาแบบผสมผสานระหวางการฝกประสบการณทํางานทางวิชาชีพ         
นอกหองเรียน กับการเรียนในหองเรียน ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัย การฝกงาน การทํางานเพ่ือสังคม 
การทํางานในสถานประกอบการ หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ เปนสถานการณท่ีรวมเอาการเรียนรู
ในเชิงวิชาการ (Academic) กับวิชาชีพ (Professional) เขาดวยกัน ภายใตบริบทสภาพแวดลอม               
ของการทํางาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษาอาชีวศึกษา เปนกลไกหนึ่ง       
ในการสรางสะพานที่เชื่อมโยงระหวางระบบการจัดการศึกษาในชวงปจจุบันของนักศึกษากับวิชาชีพ        
ในอนาคต เปดโอกาสใหนกัศึกษาไดประยุกตใชและผสมผสานองคความรูในทางทฤษฏีที่ไดจากการเรียน
ในหองเรียนปกติ กับประสบการณจากการฝกปฏิบัติงานจริง การเรียนรูงานและการแกไขปญหา       
จากการทํางานในสถานประกอบการที่อยูในโลกแหงความเปนจรงิ (Real World) เปนจุดรวมและหลอม
รวมกันระหวางการเรียนรูในเชิงทฤษฏีและการฝกภาคปฏิบัติ โดยใชกระบวนการเรียนรูทางทฤษฎี 
(Formal Learning) กับกระบวนการฝกปฏิบัติดวยการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ (Productive Work) 
จึงเปนระบบหนึ่งของการสรางองคความรูจากแหลงความรูหลาย ๆ แหลงใหกับนักศึกษาอาชีวศึกษา  
ซึ่งเปนกรณีหนึ่งของการเรียนรูในเชิงประสบการณที่สามารถชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตใช
ความรู เทคนิค ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะทางท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ อีกทั้งยังไดรูจักการใชชีวิต   
ที่แทจริงของการทํางานดวย 

วิเคราะหคําสําคัญ (Keywords) จากความหมายของ Work Integrated Learning 
(WIL) 

๑) ตองมีการผสมกลมกลืน มีจุดรวม และหลอมรวมกันระหวางความรูทางทฤษฏีท่ีได
จากการเรียนในหองเรียนปกติกับประสบการณในการทํางานหรือการฝกปฏิบัติการในทางวิชาชีพ        
นอกหองเรียน 

๒) ตองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตร 
๓) ตองอยูในสภาพแวดลอมของการทํางานจริง 
๔) ลักษณะงานท่ีฝกปฏิบัติตองเปนงานท่ีมีคุณภาพหรือสามารถพัฒนาศักยภาพ        

ของนักศึกษาได 



 ๕๕  
 

รูปแบบของ Work Integrated Learning (WIL) สามารถแบงกลุมตามโอกาสของ 
การไดเรียนรูประสบการณจากการทํางานของนักศึกษาในระหวางการเรียนเชิงบูรณาการกับการทํางาน
ในสถานประกอบการ ดังนี้ 

๑) ประสบการณการทํางานแบบมีโครงการสราง (Structured Work Experiences)
ไดแก สหกิจศึกษา การฝกงาน การฝกภาคสนาม ผูชวยวิจัย และผูชวยสอน 
  ๒) ประสบการณการทํางานแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Work Experiences) 
ไดแก งานอาสาสมคัร การทํางานในโรงเรียน และการทํางานภาคฤดูรอน 

  รูปแบบของ Work Integrated Learning (WIL)  ตามลักษณะการดําเนินงาน ไดแก 
๑) การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre-course Experience) 
๒) การเรียนสลับกับการทํางาน (Sandwich Course) 
๓) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
๔) การฝกงานท่ีเนนการเรียนรูหรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive 

Apprenticeship or Job Shadowing) 
๕) หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอตุสาหกรรม (Joint Industry University Course) 
๖) พนักงานฝกหดัใหมหรือพนักงานฝกงาน (New Traineeship or Apprenticeship) 
๗) การบรรจุใหทํางานหรอืการฝกเฉพาะตําแหนง (Placement or Practicum) 
๘) ปฏิบัติงานภาคสนาม (Fieldwork) 
๙) การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) 

(สุเมธ แยมนุน, ๒๕๔๗) 

            รูปแบบของ Work Integrated Learning (WIL)  โดย The World Association for 
Co-operative Education : WACE สามารถแบงออกไดเปน ๑๐ รูปแบบ ไดแก 

๑)  การศึกษาวิจัย (Research) 
๒) การศึกษาในตางประเทศ (Study Abroad) 
๓) การฝกสอน (Student Teaching) 
๔) การใหบริการชุมชน (Community Service) 
๕) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
๖) การฝกงาน (Internships) 
๗) การเรียนรูดวยการบริการสังคม (Service Learning) 
๘) การเวียนงานคลินิก (Clinical Rotations) 
๙) การฝกปฏิบตังิานในอุตสหกรรม (Industry Attachments) 
๑๐) การฝกงานทางวิชาชีพ (Professional Work Placements) 

หลักการเรียนรูที่สําคัญท่ีเกีย่วของกับ Work Integrated Learning (WIL) 
๑) Experiential Learning 
๒) Authentic Learning 
๓) Project-based Learning 
๔) Work-based Learning 



 ๕๖  
 

๕) Competency-based Learning 

Experiential Learning มีหลักการที่สําคัญ ดงันี ้
๑) การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง จากประสบการณ          

ที่ผูเรียนไดรับ 
๒) ความรูและทักษะท่ีเกิดจากการเรียนรูในสถานการณหนึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญ     

ในการทําความเขาใจ อธิบายเหตุการณ วิเคราะหสถานการณ วางแผนการดําเนินงานหรือแกไขปญหา 
ที่ตามมา 

๓) เปนการเรียนรูในสถานการณจริง เพ่ือการปรับตัวเขากับสังคม ผูเรียนตองใช
ความคิด ความรูสึก การลงมือทําดวยวิธีการตาง ๆ มากกวาการใชความรูเพียงอยางเดียว จึงตอง
เกี่ยวของทั้งคนและส่ิงแวดลอม 

๔) ผลท่ีไดรับจากการเรียนรูคือประสบการณหรือความรูใหม 

Authentic Learning มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
๑) เปนการเรียนรูที่สัมพันธกับความเปนจริงหรือชีวิตประจําวัน 
๒) เปดโอกาสใหผูเรียนไดเผชิญสภาพจริง ปญหาจริง โลกแหงความเปนจริง 
๓) การเรียนจะตองมคีวามหมายกับผูเรียน ผูเรียนสามารถนําองคความรูที่ไดรับมาไปใช

ประโยชน และเกิดความใฝรู 
๔) ผูเรียนตองไดแกไขปญหา (Academic Challenges) ตองอาศัยบุคคลอื่น ไดพัฒนา 

ทักษะที่จําเปนตอการดาํรงชีวิตและไดรับผลยอนกลับจากการกระทํานัน้ 

 Project-based Learning มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ “นักศึกษาสามารถเรียนรูไดลึกและมี
ศักยภาพในการทํางานที่มีความซับซอน     ถาพวกเขามีโอกาสที่จะไดเรียนรู  สภาพของโลกแหงความ
เปนจริงดวยการทําโครงงาน จําเปนจะตองสรางและจัดการความรูที่มีอยู ตองสืบเสาะ เพ่ือแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้น ตองเขียน ตองวิเคราะห และตองส่ือสารไปยังผูที่เกี่ยวของ” องคประกอบสําคัญ ไดแก 

๑) ตองใชการเรียนการสอนแบบ “โครงงาน” ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของหลักสูตรการเรียน
การสอน 

๒) โจทยท่ีนักศึกษาไดรับตองนําไปสูหลักการและแกนของความคิดรวบยอด (Central 
Concepts) ของเรื่องที่ตองการศึกษา 

๓) ตองเนนการสืบเสาะแสวงหาและการสรางความรูดวยตัวของนักศึกษา (Constructive 
Investigation) 

๔) นักศึกษาตองขับเคล่ือนงานท่ีรับผิดชอบตั้งแตการวางแผนงาน และการจัดการงาน        
ใหสําเร็จดวยตนเอง (Student driven) 

๕) ตองเปนโครงงานที่เกิดขึ้นจริง (Real World) และอยูในความสนใจ 

Work-based Learning มีหลักการที่สําคัญ ดังนี้ 
๑) ประสบการณในสถานท่ีทํางานตองถูกจัดเตรียมหรือกล่ันกรองแลวโดยสถานศึกษา

ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขของการผลิตนักศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ 
๒) ตองมีความสอดคลองกันระหวางงานท่ีทําหรือประสบการณที่ไดรับจากสถานที่

ทํางานกับส่ิงที่ศึกษาในสถานศึกษา 



 ๕๗  
 

Competency-based Learning มีรายละเอียดที่สําคญั ดงันี ้
สมรรถนะแบงออกเปน ๓ ประเภท 
๑) สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะท่ีเปนแกนหรือแกนหลัก        

ขององคการนั้น ๆ 
๒) สมรรถนะตามหนาท่ี (Function Competency) คือ กําหนดตามบทบาทหนาท่ี

ภารกิจของแตละตําแหนงแตละบุคคล 
๓) สมรรถนะตามความเชี่ยวชาญ  (Professional Competency) เปนสมรรถนะ

เฉพาะของบุคคล 

 สมรรถนะ (Competency) มีดวยกัน ๕ องคประกอบ ไดแก 
 ๑) ทักษะ (Skill) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระทําไดดีและฝกปฏิบัติจนชํานาญ 
 ๒) ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูเฉพาะดานของบุคคล 
 ๓) ทัศนคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง (Self-Concept) 
 ๔) บุคลิกประจําตัวบุคคล (Trait) เปนส่ิงที่อธิบายถึงบุคคลผูนั้น 
 ๕) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสูส่ิงที่เปน
เปาหมาย  (อลงกต ยะไวทย, ๒๕๕๘) 
 จากรายงานการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การพัฒนา         
แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning : WIL) มีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 ๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน  
    (Work Integrated Learning : WIL) ในประเทศไทย 

 

หัวขอเรื่อง การจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนรูรวมกับ 
การทํางาน (WIL) ในประเทศไทย 

๑) หลักการแนวคิด/ปรัชญา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน หรือ WIL เปนกรณีหนึ่งของ
การเรียนรูเชิงประสบการณ ท่ีชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกต
ความรู ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิต
การทํางานท่ีแทจริงกอนสําเร็จการศึกษา 

๒) จุดมุงหมายการพัฒนา สถาบันการศึกษาไดมีการเชื่อมโยง โลกการศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
เขาดวยกันทําใหประเทศมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีสมรรถนะสูงสามารถแขงขัน
ในระดับนานาชาติได 

๓) โครงสรางความรวมมือ ๑) สถานศึกษา 
๒) สถานประกอบการ 
๓) องคกรวิชาชีพ 

๔) รูปแบบของWIL ๑) ระบบทวิภาคี (DVT) 
๒) ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)  
๓) ระบบฝกงาน (Apprentice)  
๔) ระบบการฝกหัด (Internship) 



 ๕๘  
 

หัวขอเรื่อง การจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนรูรวมกับ 
การทํางาน (WIL) ในประเทศไทย 

๕) ปจจัยเง่ือนไขของ 
    ความสําเร็จ 

สถาบันการศึกษา และสถานประกอบมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสนับสนุน 
WIL มีผูรับผิดชอบระดับตางๆ ท่ีชัดเจน รวมท้ังมีการสรางความเขาใจใหแก
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีกระบวนการในการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาท่ี
จะเขารวมโครงการมีการกําหนดใหทํารายงานเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังทางภาครัฐใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีเพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับ
สถานประกอบการท่ีเขารวม 

 

๒. รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน 
 

 

 

          ๓. แบบจําลองเจดีย WIL  

 

 

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒)  



 ๕๙  
 

 จากขอมูลงานวิจัย ดังกลาว นํามาใชเปนแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ       
การเรียนรูกับการทํางาน (WIL) ใน ๔ รูปแบบ ท่ีเหมาะกับอาชีวศึกษา ในแตละประเภทวิชา ดังนี้ 
 

 
ประเภทวิชา 

ระดับ
การศึกษา 

การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (WIL) 

ทวิภาคี 
(Dual System) 

การฝกงาน
(Apprentice) 

สหกิจศึกษา
(Cooperative Ed.) 

การฝกหัด
(Internship) 

 
อุตสาหกรรม 

ปวช.     
ปวส.     

ปริญญาตรี     
พาณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ 

ปวช.     
ปวส.     

ปริญญาตรี     
 

ศิลปกรรม 
ปวช.     
ปวส.     

ปริญญาตรี     
 

คหกรรม 
ปวช.     
ปวส.     

ปริญญาตรี     
 

เกษตรกรรม 
ปวช.     
ปวส.     

ปริญญาตรี     
 

ประมง 
ปวช.     

ปวส.     

ปริญญาตรี     

อุตสาหกรรม
ทองเท่ียว 

ปวช.     
ปวส.     

ปริญญาตรี     
อุตสาหกรรม 

ส่ิงทอ 
ปวช.     

ปวส.     

ปริญญาตรี     

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการส่ือสาร 

ปวช.     
ปวส.     

ปริญญาตรี       
อุตสาหกรรม

บันเทิงและดนตร ี
ปวช.     

ปวส.     

ปริญญาตร ี ยังไมมีการจัดการเรียนการสอน 

 



 ๖๐  
 

๓.๖ รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน (Work Integrated  
      Learning : WIL) สําหรับอาชีวศึกษา 
 จากการวิเคราะห การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน (Work-
Integrated Learning) สําหรับอาชีวศึกษา ทั้ง ๔ ระบบ ไดแก ระบบทวิภาคี (Dual System) ระบบ
การฝกงาน (Apprentice) สหกิจศึกษา (Cooperative Ed.) และการฝกหัด (Internship) โดยจะนํา
ระบบทวิภาคี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดําเนินการอยู มาบูรณาการกับระบบอื่น ๆ 
จัดทําเปนรูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางานสําหรับอาชีวศึกษา          
โดยเนนรูปแบบทวิภาคี ได ดังนี้                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานศึกษา 
๒. สถานประกอบการ 
๓. อาจารยนิเทศ 
๔. ครูฝกในสถานประกอบการ 
๕. ผูเรียน 
๖. ผูปกครอง 
๗. หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๘. ระยะเวลา 
๙. ระเบียบ/ขอกําหนด/กฎหมายที่เก่ียวของ 

 

กระบวนการจัดการศึกษา 
ในสถานประกอบการ (Educational 

Management Process in the 
Workplace) 

สมรรถนะหลังการบูรณาการ 
การเรียนรูรวมกับการทํางาน 

(Competencies after 
Work Integrated Learning) 

๑. สถานศึกษาทําความรวมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเขา
ปฏิบัติงานใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
๒. สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาหลักสูตรและระยะเวลา 
รวมกัน 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความเขาใจระบบการจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษาและ ผูปกครอง 
๔. สถานประกอบการสัมภาษณเพ่ือคัดเลอืกนักศึกษา 
๕. นักศึกษาเลือกสถานประกอบการ 
๖. สถานศึกษาจัดอบรมใหความรูกับนักศึกษาในหัวขอที่จําเปนตองรูเพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติ งาน เชน ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน การวางตน/ครองตน  กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ ตางๆ 
๗. ปฐมนิเทศ รวมกัน ประกอบดวย นักศึกษา อาจารยนิเทศ ครูฝกใน
สถานประกอบการและผู เก่ียวของ อาทิ ผูบ ริหาร ผู รับผิดชอบของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
๘. นักศึกษาเขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนเปนพนักงานโดยมี
ครูฝกเปนผูใหความรูและควบคุมการปฏิบัติงาน 
 ๙. อาจารยนิ เทศและพ่ี เลี้ยงในสถานประกอบการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาดวยกระบวนการพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา (Coaching 
Mentoring) เดือนละ ๑ คร้ัง เปนอยางนอย 
 ๑๐. ประเมินสมรรถนะนักศึกษาโดยอาจารยนิเทศและครูฝกในสถาน
ประกอบการ  และเพ่ือนรวมงาน 

 

นักศึกษามีสมรรถนะ (ความรู+ทักษะ+เจตคติ) 
เพียงพอและพรอมในการเขาสูอาชีพ 

     การประกอบอาชีพอิสระ หรือ การเปนผูประกอบการใหม 

 

 

 

 
กระบวนการจัดการศึกษา 

ในสถานประกอบการ 
(Educational Management 
Process in the Workplace) 

รูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางานสําหรับอาชวีศึกษา  
โดยเนนรูปแบบทวิภาคี 

 



 ๖๑  
 

         จากรูปแบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรยีนรูรวมกับการทํางานสําหรับอาชีวศึกษา ที่ได
ทําการวิเคราะห โดยใชระบบทวิภาค ี(Dual System) และ ระบบการฝกงาน (Apprentice) ของ สอศ. 
ท่ีดํ าเนินการอยู  บู รณาการ รวมกับ  ระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Ed.) และการฝกหัด 
(Internship)  ที่อุดมศึกษา ดําเนินการอยูนั้น สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาโดย
บูรณาการการเรียนรูรวมกบัการทํางานสําหรับอาชีวศึกษาได แตสถานศึกษาควรพิจารณา ปรับเพ่ิมเติม
กระบวนการในการจัดการศึกษาในสถานประกอบการ (Educational Management Process in the 
Workplace) และสมรรถนะหลังการบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน (Competencies after 
Work Integrated Learning) ใหสอดคลองกับแตละประเภทวิชา และสาขางาน ในแตละอาชีพท่ีมี
ความแตกตางกนั 
 
 
                                                                                                                                             
 



บทที่ ๔ 
สรุปผลการพิจารณาศึกษา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศึกษา 
  การพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา เพ่ือวิเคราะหสถานการณปจจุบนั แนวคิด ที่มา สภาพปญหาและอุปสรรค ที่เกิดจาก
การจัดการการเรียนการสอนการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : 
WIL) หรือระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตร กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑตาง ๆ สิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับสถานประกอบการ รวมถึงการประชาสัมพันธและการสราง
ความเขาใจกับผูเกี่ยวของ ศึกษาแนวทางการทําความรวมมือและนโยบายในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) หรือระบบ
อาชีวศึกษาทวิภาคี รวมท้ังการใหสิทธิประโยชนทางภาษีกับสถานประกอบการท่ีรวมจัดการศึกษา        
และวิเคราะหแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาผานการจัด
การศึกษาการบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)  โดยพิจารณา
ศึกษาจาก ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา นโยบาย        
ของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร สูการปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป        
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๖๙) กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชกฤษฎีกาออกตาม        
ความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน       
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน และ 
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดรายการคาใชจายในการฝก
เตรียมเขาทํางาน ซึ่งจากการพิจารณาวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล จากเอกสาร รายงานการวิจัย 
รายงานการพิจารณาศึกษาในสวนที่เกี่ยวของ การเดินทางไปศกึษาดงูานในสถานศกึษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดแก กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชางทองหลวง จังหวัดนครปฐม 
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ีจังหวัดราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
ไดรับฟงขอมูลและความเห็นจากตัวแทนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พบประเด็นปญหาที่เกี่ยวของซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
  ๑) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔  มาตรา ๖  มาตรา ๘  ถึง
มาตรา ๑๑ และ มาตรา ๕๑ ถึง มาตรา ๕๔  ไดกําหนดรายละเอียดในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใชในกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให เปนไปตามขอกําหนดแตในขอเท็จจริงพบวา 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจํานวนมากไมสามารถดําเนินการตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติฉบับนี้           



 ๖๔  
 

ทําใหผูเรียนในระบบทวิภาคี มีจํานวนนอยกวานโยบายท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไดกําหนดและวางเปาหมายไว 
  ๒) สถานศึกษาอาชีวศึกษา มีการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาในระบบ         
ทวิภาคี มีจํานวนนอยกวานโยบายและเปาหมายท่ีกําหนดไว ปญหาท่ีพบคือ นักศึกษา และผูปกครอง 
ขาดความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงไมสนับสนุนใหนักศึกษา       
เขาปฏิบัติงานในสถานประกอบการรวมกับการเรียนในสถานศึกษา 
  ๓) สถานประกอบการท่ีเขารวมในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีจํานวน 
ไมเพียงพอท่ีจะรองรับกับจํานวนนักศึกษาในระบบทวิภาคี ขาดความเขาใจในการศึกษาระบบทวิภาค ี
วามีความแตกตางจากการฝกงานอยางไร และสถานประกอบการสวนหนึ่งยังมีความรูสึกวาการรับ
นักศึกษาเขามาฝกปฏิบัติในระบบทวิภาคี เปนภาระท่ีเพ่ิมขึ้น โดยไมไดรับผลตอบแทน 
  ๔) หลักสูตรอาชีวศึกษาที่ใชอยูในปจจุบัน ยังไมสอดคลองกับบริบทการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีและสถานการณของโลกปจจุบัน ทําใหนกัศึกษามีความรูไมเพียงพอ และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพในการเขาปฏิบัติงานไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ มีเพียงบางหลักสูตรที่มีการ
พัฒนาใหตรงกับอุตสาหกรรมใหมท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศ เชน สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซอม
บํารุงระบบขนสงทางราง  สาขาวิชาชางอากาศยาน เปนตน 
  ๕) ปญหาความเหล่ือมลํ้า สาเหตุเกิดจากการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ไมมีกฎหมายในการจัดการศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเปนการเฉพาะ แตใชกฎหมายของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยอนุโลม ซึ่งหลักการ และหลักเกณฑบางอยางท่ีกําหนดไวนั้นก็ไม
สามารถปรับใชกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได ทําใหสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษา
ในระบบทวิภาคเีขาไปฝกปฏิบัติงานนั้น ไมไดรับประโยชนในทางภาษีที่มีแรงจูงใจมากพอในการเขารวม
จัดการศึกษากับสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในสวนของนักศึกษานั้นคาตอบแทนระหวางปฏิบัติงาน        
ของนักศึกษาในระบบทวิภาคี สถานประกอบการแตละแหงก็จายคาตอบแทนในระหวางปฏิบัติงาน        
ในอัตราที่แตกตางกัน หรือบางแหงก็ไมมีการจายคาตอบแทน 

 
๔.๒ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

เพ่ือใหการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานสําหรับอาชีวศึกษา         
โดยเนนรูปแบบทวิภาคี เกิดประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาแรงงานของประเทศ ในการเตรียมคน       
เพ่ือเขาสูโลกของงาน ใหความรู สมรรถนะ ทักษะ คานิยม และทัศนคติท่ีจะนําไปสูความเปนพลเมือง   
ท่ีสามารถสรางผลผลิต มีความรับผิดชอบ และยอมรับศักดิ์ศรีของการทํางาน อันจะนําไปสูการสราง
สังคมที่ย่ังยืน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู
กับการทํางาน จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

๑) การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไดถูกกําหนดไวใน “ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา 
ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙)” คือ ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง
และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเนนความรวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และ          
การฝกงาน เพ่ือเตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสวนของการตั้งรับ



 ๖๕  
 

และเชิงรุก ไดแก การเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมีมาตรฐาน
ในระดับสากล แตจากสรุปรายงานจํานวนผูเรียนระบบปกติและทวิภาคี จําแนกตามระดับ พบวา           
มีจํานวนผูเรียนในระบบปกติกับระบบทวิภาคี ในระดับ ปวช. ๓ ที่รอยละ ๘๘.๕๗/๑๑.๔๓ และ ปวส.๒ 
ที่รอยละ ๖๓.๕/๓๖.๕  แสดงใหเห็นวา การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในท้ังสองระดับการศึกษา        
มีสัดสวนไมถึงรอยละ ๕๐ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองกําหนดนโยบายใหมี        
การสงเสริม สนับสนุน และเรงรัดการจัดอาชีวศึกษาดานความรวมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคนรวมกัน
ระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาค ีและการฝกประสบการณ
วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเปนความตองการของตลาดแรงงาน และ ตองมีแผนการในการเรงรัดติดตาม  
การดําเนินงานในโครงการตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาตอไป 

๒) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายในการสงเสริมใหดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ใหสอดคลองกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ โดยเฉพาะกลุม
ธุรกิจ SME ภายใตความรวมมือกับสถานประกอบการ แตพบวาหลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี          
มีจํานวนไมมากที่สอดคลองกับขนาดและความสามารถของสถานประกอบการรองรับ สวนใหญเปนการนํา
หลักสูตรปกติมาปรับ ในสวนของวิชาชีพเลือก ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมี
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีเปนการเฉพาะ บางหลักสูตรท่ีไมสอดคลองกับความตองการ  
ของตลาดแรงงาน ควรมีการยกเลิกและจัดทําหลักสูตรใหม ๆ ที่เปนไปตามบริบทการเปล่ียนแปลง        
ของสถานการณในปจจุบัน  

๓) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร      
ความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาระดับจังหวัด และโครงการสรางเครือขาย         
ความรวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝกงานและฝกประสบการณวิชาชีพ แตจากการศึกษา
พบวา สถานประกอบการท่ีเขารวมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคียังมีจํานวนนอยมาก เมื่อเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาแตละหลักสูตร อีกทั้งบางสาขาสถานประกอบการท่ีตรงกับลักษณะวิชาชีพในหลักสูตร 
มีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา การแกปญหาโดยการหาสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีไมตรงกับวิชาชีพ เพ่ือให
นักศึกษาเขาทํางานแทน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตองใหความสําคัญในการ
สงเสริมเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ ใหมีความเขมแข็งในทุกดาน 

๔) สถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาระบบทวภิาคี ยังดําเนินการไดไมครบทุก
หลักสูตร สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจาก ผูทําหนาที่ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ยังมีความ
เขาใจในการจัดการศึกษาในระบบนีแ้ตกตางกนั ทําใหมีผลกระทบกับนักศึกษาท่ีศึกษาในระบบนี้ท่ีไมได
รับ การยอมรับ สงผลตอจํานวนนักศึกษาท่ีมีจํานวนนอยกวานักศึกษาระบบปกติ ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีการกําหนดนโยบาย และแนวทางการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ
การเรียนรูกับการทํางาน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินการ ใหเปนไป          
ตามมาตรฐานเดียวกันทุกแหง 

๕) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหคําจํากัดความของการศึกษาระบบ
ทวิภาคีไววา “เปนการจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษากับ        
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน  
การวัดและการประเมินผล...”  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีแนวทางใหสถานศึกษา   
ในการใหความชวยเหลือสถานประกอบการเกี่ยวกับขอกําหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎ ระเบียบ         



 ๖๖  
 

ของหนวยงานภาครัฐ เอกสารขอมูลที่ใชประกอบในการย่ืนขอลดหยอนภาษี โดยจัดใหมีการประชุมกลุม
สถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ เพ่ือชี้แจงขอมูลและรายละเอียดดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ         
นําปญหาจากการประชุมมาแกไขและพัฒนาปรับปรุงระบบทวิภาคีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรเรงจัดทํากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และระบบการจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานทุกรูปแบบ         
ที่อาชีวศึกษาดําเนินการอยูออกมาเปนการเฉพาะ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามามีสวนรวม ไดแก กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และหนวยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน          
ลดความซ้ําซอนการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่ เกิดขึ้น และปองกันปญหาไมใหเกิดขึ้นเหมือน         
การดําเนินการท่ีผานมา 

๗) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชน (กรอ.อศ.) ของสถาบันอาชีวศึกษาทุกแหง เพ่ือใชเปนกลไกใหเกิดเครือขายความรวมมือ 
ของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียในการจัดการอาชีวศึกษา กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมหีนาที่ในการกําหนด
นโยบายการจัดการศึกษา โดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ เชน        
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเปนไปตามความตองการกําลังคนในแตละสาขาอาชีพของแตละ
จังหวัด การกําหนดคาตอบแทนของนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเรื่องอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการอาชีวศึกษา ใหสอดคลอง
กับความตองการของแตละจังหวัด และภูมิภาคนั้น ๆ ที่สําคัญตองสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติดวย 

๘) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตองใหความสําคัญกับมาตรฐานอาชีพ          
ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) มีการรับรองแลว ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาควรตอง
นําสมรรถนะในแตละอาชีพมาใชในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตามท่ีกลุม
อาชีพตองการ และในบางหลักสูตรควรตองพิจารณาใหสอดคลองกับวิถีของชุมชนและความตองการ 
ของทองถิ่นนั้น ๆ โดยหลักสูตรดังกลาวจะตองชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนสามารถปรับและ
ประยุกตองคความรูไปสูการเปนผูประกอบการธุรกิจรายยอย (SME) หรือผูประกอบอาชีพอิสระได 

๙ ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรใหความสําคัญและสนับสนุน         
การดําเนินงานของศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop) เพ่ือเก็บขอมูลความตองการแรงงาน         
ท้ังในระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะหเพ่ือวางแผน
ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือการผลิตกําลังคนทางดานอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของภาค
ประกอบการ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุน หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ          
การเรียนรูกับการทํางาน ทั้งในระดับสํานักงาน และในทุกสถานศึกษาใหมีความพรอมในการจัด
การศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานในทุกดาน 
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ราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ ๑๖ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗. 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย. คูมือการจัดสหกิจศึกษา, กรุงเทพฯ :  พริ้นซิตี้, ๒๕๕๕. 
อลงกต  ยะไวทย. ทิศทางการจัดการศกึษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL) ของประเทศไทย,  

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล นครราชสีมา : เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ         
การจัดการเชิงบรูณาการกับการทํางาน Work-integrated Learning, ๒๕๖๒. 

ยุทธศาสตร นโยบายและแผน 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลมท่ี ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก,  
  ลงวันที ่๑๓ ตุลาคม ๒๖๖๑. 
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและ 
 พัฒนากําลังคนอาชีวศกึษา ในระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา. คณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูปการศึกษา, สํานักงานเลขาธิการ          

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๐. 
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา       

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน). 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21750. 

นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) http://www.sp2.go.th/sp2/images/meeting/  
2563/1/001.pdf 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21750
http://www.sp2.go.th/sp2/images/meeting/%202563/1/001.pdf
http://www.sp2.go.th/sp2/images/meeting/%202563/1/001.pdf
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บรรณานุกรม (ตอ) 

 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและประกาศ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๔๓๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขในการให 
 ความเหน็ชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝกเตรียมเขาทํางาน 
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง กําหนดรายการคาใชจายในการฝกเตรียม 
 เขาทํางาน 
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนยอาชีวศึกษาทวิภาคี สํานักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานการศึกษาวิจัย 
 คณะกรรมาธกิารการศึกษาและการกฬีา สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
 - เรือ่ง แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี 
 - เรือ่ง เงื่อนไขหลักของความสําเรจ็ในการจัดการศกึษาระบบทวิภาค ี

 วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร  
  - เรือ่ง แนวทางการจัดการศึกษาอาชวีศกึษาระบบทวิภาค ีเพ่ือยกระดับคุณภาพแรงงานไทย  
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	ตารางเปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับ


