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รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง 

แนวทางการสง่เสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

 
 
 
 

ของ 
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการการศกึษา  วุฒิสภา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเอก อู้ด  เบ้ืองบน 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล 
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 

นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
กรรมาธิการ 

 

นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หน่ึง 

นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนทีส่อง 

พลเอก ประสาท  สุขเกษตร 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 

นายออน  กาจกระโทก 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ 

นายเฉลา  พวงมาลัย 
โฆษกคณะกรรมาธิการ 

นายพีระศักดิ์  พอจิต 
ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

นายพิศาล  มาณวพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

พลเอก สสิน  ทองภักดี 
กรรมาธิการ 

 

นางสุนี  จึงวิโรจน ์
กรรมาธิการ 

 

นายทรงเดช  เสมอค า 
กรรมาธิการ 

 

รองศาสตราจารย์ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร 
กรรมาธิการ 

 

นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ 
กรรมาธิการ 

 

นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล 
กรรมาธิการ 

 



 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมาธกิารการศึกษา  วฒุิสภา          
ที ่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร ๗๔ )                     วันท่ี     ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓                       
เรื่อง   รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสง่เสริม สนบัสนนุและยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน 
         การจัดการศกึษาอาชีวศึกษาเอกชน       

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         
ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิ สภา  
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต่ ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ไม่อยู่ 
ในหน้ าที่ และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ การให้บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน  
โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่ วถึงเน้นความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุ ข พิ จารณาศึกษา ติ ดตามเสนอแนะ และเร่ งรัด การปฏิ รูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้
ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการ 
๑๒. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กรรมาธิการ 
๑๓. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ  
๑๔. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ 
๑๕. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 

อนึ่ง เมื่อวันพุธ... 

(ส าเนา) 
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อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๙           
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายเฉลิมชัย  
เฟ่ืองคอน เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง และมีมติตั้ง
กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษาเพิ่ม ๓ ต าแหน่ง ได้แก่  

๑. นายทรงเดช  เสมอค า   
๒. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  
๓. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ได้ขอลาออกจากการเป็น
กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 
เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง  

ต่อมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์  อ่อนสะอาด ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓         
พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สารสมบัติ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา 
เช่นเดียวกัน จึงส่งผลใหป้ัจจุบันคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 ๑๐. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ  
 ๑๑. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
 ๑๒. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 
 ๑๓. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการ 
 ๑๔. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมาธิการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 
 ๑๖. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ 
 ๑๗. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการ 

บัดนี ้คณะกรรมาธิการ... 
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 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน       
ผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม         
วุฒิสภาต่อไป 

        

  (ลงชื่อ)     ตวง   อันทะไชย 
    (นายตวง  อนัทะไชย) 
    ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 

  
 

(นางอ าพรรณนี  ปินตาวงศ์) 
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธกิารการศึกษา 
ส านักกรรมาธกิาร ๓ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา         
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๗ - ๘                  นพรินทร์ พิมพ์  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๑๘                        อ าพรรณนี/วรีศักดิ์/เจตจ านงค ์ทาน 



 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  คณะกรรมาธกิารการศึกษา  วฒุิสภา       
ที ่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/(ร ๗๔ )                     วันท่ี    ๗  ธนัวาคม  ๒๕๖๓                       
เรื่อง   รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสง่เสริม สนบัสนนุและยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน 
         การจัดการศกึษาอาชีวศึกษาเอกชน       

กราบเรียน  ประธานวฒุิสภา 

 ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         
ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิ สภา  
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต่ ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ไม่อยู่ 
ในหน้ าที่ และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ การให้บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน  
โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่ วถึงเน้นความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็ นประมุ ข พิ จารณาศึกษา ติ ดตามเสนอแนะ และเร่ งรัด การปฏิ รูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมาธิการคณะนี้
ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

 ๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
 ๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
 ๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
 ๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
 ๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๘. พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๙. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๐. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
 ๑๑. นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา กรรมาธิการ 
 ๑๒. นายชาญวิทย์  ผลชีวิน กรรมาธิการ 
 ๑๓. นายณรงค์  อ่อนสอาด กรรมาธิการ  
 ๑๔. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ 
 ๑๕. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
 ๑๖. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 

อนึ่ง เมื่อวันพุธ... 
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อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๑๙           
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายเฉลิมชัย  
เฟ่ืองคอน เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง และมีมติตั้ง
กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษาเพิ่ม ๓ ต าแหน่ง ได้แก่  

๑. นายทรงเดช  เสมอค า   
๒. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  
๓. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ได้ขอลาออกจากการเป็น
กรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และในคราวการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล 
เป็นกรรมาธิการสามัญ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง  

ต่อมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์  อ่อนสะอาด ได้ขอลาออก
จากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา และเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓         
พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สารสมบัติ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการศึกษา 
เช่นเดียวกัน จึงส่งผลให้ปัจจุบันคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย  

๑. นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. พลเอก ประสาท  สุขเกษตร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ 
๗. นายพีระศักดิ์  พอจิต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๘. พลเอก อู้ด  เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๙. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 ๑๐. นายพิศาล  มาณวพัฒน์ กรรมาธิการ  
 ๑๑. พลเอก สสิน  ทองภักดี กรรมาธิการ 
 ๑๒. นางสุนี  จึงวิโรจน์ กรรมาธิการ 
 ๑๓. นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน กรรมาธิการ 
 ๑๔. นายทรงเดช  เสมอค า กรรมาธิการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ 
 ๑๖. นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ 
 ๑๗. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการ 

บัดนี ้คณะกรรมาธิการ... 
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 บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน        
ผลการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวต่อวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๘  

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและน าเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุม         
วุฒิสภาต่อไป 

        

   
 

    (นายตวง  อนัทะไชย) 
    ประธานคณะกรรมาธิการการศกึษา วุฒิสภา 
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รายงานการพิจารณาศึกษา 
เรื่อง  

แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศกึษาเอกชน 
ของคณะกรรมาธกิารการศกึษา วุฒิสภา  
----------------------------------------- 

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันอังคาร         
ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาตามข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๙) ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา 
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบของชาติแต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ ไม่อยู่ 
ในหน้าที่และอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการการให้บริการทางการศึกษาส าหรับประชาชน  
โดยค านึงถึงความเป็นมาตรฐาน เป็นธรรมและทั่วถึงเน้นความเป็นเลิศทางปัญญา วินัย คุณธรรม  
จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นไทยบนพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข พิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” และได้จัดท ารายงานการพิจารณา
ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา        
ตามค าสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
  ๑. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๒. นายทรงเดช  เสมอค า   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
        คนที่หนึ่ง  
  ๓. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล   รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
        คนที่สอง  
  ๔. นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ   อนุกรรมาธิการ 
  ๕. นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ  อนุกรรมาธิการ 
  ๖. นายสัมพันธ์  เย็นส าราญ   อนุกรรมาธิการ 
  ๗. นายสถิต  ส าราญสุข   อนุกรรมาธิการ 
  ๘. นายกมล  พิณรัตน์   อนุกรรมาธิการ 
  ๙. นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร  อนุกรรมาธิการ 
 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ อนุกรรมาธิการ 
 ๑๑. นางอร่ามศรี  อาภาอดุล   อนุกรรมาธิการและเลขานุการ 
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 ๑๒. นายนพรินทร์  ไทยถาวร   อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. นายเฉลา  พวงมาลัย   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๔. นายบุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๕. รองศาสตราจารย์เจิดหล้า สุนทรวิภาต ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน  ศรีโสภา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๘. พลตรีหญิง อุษณีย์  เกษมสันต์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๑๙. นายคม  แรงสูงเนิน   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๐. นายเฉลิมกิตต์  กวินท์วรวัฒน์  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๑. นายวรรณ์มงคล  ศิลาประเสริฐ  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 ๒๒. นางณัทภัสสร  สนั่นไหว   ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ 
 โดยให้คณะอนุกรรมาธิการนี้มีอ านาจหน้าที่ 
 ๑. ศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา       

สภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา        
ของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  

 ๒. ศึกษาและติดตามการด าเนินนโยบาย งบประมาณ แนวทางและกระบวนการ       
ในการส่งเสริมการสนับสนุน การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการอาชีวศึกษา และการพัฒนาอาชีวศึกษา 
ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๓. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายด้านการอาชีวศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา
และอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๔. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษามอบหมาย เพ่ือน าผล           
การพิจารณาศึกษาเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ต่อไป 

๒. วิธีการพิจารณาศึกษา 
๒.๑ การประชุม 
   คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การเดินทางไปศึกษาดูงาน การสะท้อนประเด็นปัญหาจากผู้ที่คณะอนุกรรมาธิการ
เชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น ดังนั้น จึงได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษา 
ในประเด็นดังกล่าว รวม ๗ ครั้ง ดังนี้ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 - การประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 



(ค) 
 

๒.๒ การเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
   - สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย         

         ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
            ๑) รองศาสตราจารย์จอมพงศ์  มงคลวนิช ที่ปรึกษาและอดตีนายก 
          สมาคมฯ 
          ๒) นายอดิศร  สินประสงค์         นายกสมาคมฯ 
          ๓) นายชาญณรงค์  ลกัษณียนาวนิ        เลขาธกิารสมาคมฯ 
          ๔) นายธติิ  มหบุญพาชัย         อุปนายกสมาคมฯ  
          ฝ่ายกฎหมาย 

๒.๓ การเดินทางไปศึกษาดูงาน 
   ๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา

อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

   ๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

   ๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   ๔) การเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน 

   ๕) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี 

   ๖) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี 

๒.๔ การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัต/ิกฎหมาย 

  ๑) รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๒) พระราชบญัญตัิการอาชวีศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓) พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๔) ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที ่๘/๒๕๕๙ เรื่อง  
   การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชวีศกึษาภาครฐัและภาคเอกชน
  ข้อบังคับ/นโยบาย/ยุทธศาสตร ์

   ๑) ข้อบังคับวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
   ๓) ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
    นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  
    ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 



(ง) 
 

   ๔) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ของคณะกรรมการอิสระเพ่ือปฏิรูป 
    การศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   ๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
    (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   ๖) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
    นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
    ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
   ๗) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
    (โดยนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

๓. ผลการพิจารณาศึกษา 
 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” โดยได้พิจารณามอบหมายให้           
คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาพิจารณาศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๔ บท ดังนี้ 
  บทที่ ๑ บทน า 
  บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ ๓ แนวทางการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
        อาชีวศึกษาเอกชน 
  บทที่ ๔ สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  บรรณานุกรม 
  คณะกรรมาธิการได้มีมติเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทาง        
การส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” ซึ่งคณะ 
อนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมาธิการ         
จึงขอน าเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ตามรายงานท้ายนี้  เพ่ือให้ วุฒิสภาได้โปรดพิจารณา หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับผล         
การพิจารณาศึกษา รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว ขอได้โปรดแจ้งไปยัง
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้          
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป 
 

 

 

         (นายออน  กาจกระโทก) 
   เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วฒุิสภา  

   



 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

การพิจารณาศึกษา ทบทวน วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องต่าง ๆ         
เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนครั้งนี้ 
เป็นการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและอุปสรรค        
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่เกิดจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเดิมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมาอยู่ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาผ่านมากว่า ๓ ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการออกกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบออกมารองรับการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย  

คณะอนุกรรมาธกิารการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ตระหนกั
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีความส าคัญ        
ในการแบ่งเบาภาระของรัฐในเรื่องการจัดการศึกษา ท าให้ภาครัฐสามารถประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนด้านการศึกษาได้เป็นจ านวนมาก มีการบริหารจัดการที่มีอิสระ สามารถลดขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีการในการสั่งการ การบังคับบัญชา สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเร่งด่วน ท าให้
ประหยัดทั้งเวลา งบประมาณและก าลังคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ         
นับได้ว่าเป็นจุดเด่นส าคัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถจัดการศึกษาในอันที่จะน าไปสู่
การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง  การพิจารณาศึกษา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
ตามค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๕๙ ดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) จากค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ที่ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก ากับดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยนั้น ในขณะที่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐเองก็ยังมีปัญหาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน งบประมาณและบุคลากร           
ที่มีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ อีกทั้งการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่ด าเนินการอยู่         
และที่เป็นปัญหาอย่างมาก คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการอาชีวศึกษา ที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องงบประมาณและบุคลากรในฐานะนิติบุคคลได้  การที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหลายแห่งไม่เข้าร่วมอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแล       
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
การน าสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาอยู่ในก ากับดูแลเพ่ิมเติมอีกนั้น จึงเป็ นเหมือนการเพ่ิม        
ภาระงานให้เจ้าหน้าที่และเพ่ิมปัญหาให้กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ไม่ได้มี  
การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ มาก่อน จึงท าให้การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 



(๒)  
 
 ๒) การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
มีโครงสร้างการบริหารงานที่มีความแตกตา่งกนั เมื่อน าสถานศึกษาอาชวีศกึษาทั้งสองประเภทมารวมกัน 
โดยใช้กฎหมาย ใช้กฎ ใช้ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เดียวกัน ท าให้มีปัญหาในการบริหาร
จัดการเป็นอย่างมากซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่สามารถด าเนินการได้  จึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมา 
 ๓) ปัญหาความเหลื่อมล้ าของบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับ         
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเหมือนกับที่อยู่ในสังกัดเดิม แต่เมื่อย้ายสังกัดมาอยู่ในก ารก ากับดูแล        
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ 
เช่น การขึ้นเงินเดือน และการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
 ๔) การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในโครงสร้างการบริหารงาน       
ระดับต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่มี เช่น การมีส่วนร่วมในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร 
 ๕) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ส่วนหนึ่งยังมีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ          
โดยเจ้าของเดียวท าให้ขาดการลงทุนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีท าให้มีผู้เรียนจ านวนลดลง 
  จากผลการพิจารณาศึกษา คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ อันน าไปสูแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือหาแนวทาง   
ในการส่งเสริม สนับสนุนและยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และพฒันา
ระบบการอาชีวศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑) การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะจะเป็นกลไก        
ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
จะต้องเร่งผลักดันกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๑.๑) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะ
เร่งรัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรเร่งออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่จะต้อง
สอดคล้องกับค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา         
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และเพื่อเป็นการเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในระยะสั้นก่อนที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๒) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะ
เร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรเร่งออกออกกฎหมายล าดับรอง กฎ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้การบริหาร
จัดการในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่กฎหมายล าดับรอง กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์
บางส่วนจะเป็นหลักการส าคัญที่ช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย 



(๓)  
 
   ๑.๓) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะกลาง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรเร่งและด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติ          
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเพ่ิมหมวดขึ้นใหม่ เป็นหมวดที่ว่าด้วย “การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน” ในลักษณะของภาพรวมส าหรับเป็นหลักการพ้ืนฐานเพ่ือน าไปออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ           
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการจะออกกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ           
การอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ  
   ๑.๔) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะยาว 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อาจพิจารณาด าเนินการ “จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. ....” ออกมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะ และต้องออกกฎหมายล าดับรอง           
ทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๒) ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาแต่ละแห่งให้เพียงพอ และควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่จากเดิมจัดสรรเป็น
เงินอุดหนุนรายหัวตามจ านวนผู้เรียน เป็นการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและความเหมาะสม
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา          
ด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และสร้างความเจริญก้าวหน้าในการบริหารจัดการให้ เป็นไป                
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
  ๓) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรให้สิทธิประโยชน์กับครู          
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมครูในโครงการต่าง ๆ ในสัดส่วนที่
เหมาะสม เพ่ือให้กระบวนการฝึกอบรมครูให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ ซึ่งจะท าให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๔) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องประสานไปยังสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือพิจารณาความพร้อมของตนเองในทุกด้านและปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อาจจะต้องยกเลิกหลักสูตรในสาขาวิชาที่ไม่มีผู้เรียนและไม่มีผู้สนใจเข้าเรียน รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในสาขาที่ผู้เรียนยังคงให้ความสนใจและสอดคล้องตามความเปลี่ยนแปลงของประเทศในช่วง
ปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ       
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
  ๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องประสานไปยังสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน และให้ค าแนะน าในการแสวงหาหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการในพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ เพ่ือท าความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบ         
ทวิภาคี รวมทั้งการส่งครูเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการ อันจะเป็นผลดีในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้เรียนในการมีงานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 
  ๖) รายละเอียดของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จะครอบคลุมไปถึง
การด าเนินงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วย โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตร
ระยะสั้น หรือแม้แต่การเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีก็สามารถใช้เงื่อนไขของสถาบันสมทบ       
ได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องพิจารณาสาระและหลักการของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 



(๔)  
 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ (๓) มาตรา ๑๙ และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ดังนั้น ผู้บริหารสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน อาจต้องพิจารณาทบทวนหลักการในเรื่องดังกล่าวที่ก าหนดไว้ให้ชัดเจนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการท าความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 

 



 
ค ำน ำ 

 

การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ในภาพรวมอย่างมาก การจัดอาชีวศึกษาในปัจจุบนั ด าเนินการโดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐจ านวน 
๔๒๙ แห่ง และเอกชนกว่า ๔๘๐ แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือสนองต่อความต้องการ
ของผู้เรียน แต่ก็พบปัญหาบางประการเกี่ยวกับหลักสูตร คือ โครงสร้างหลักสูตรยังปรับไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงตามบริบทโลก อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรยังเป็นแนวทางเดิม 
ส่งผลให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีองค์ความรู้และมีสมรรถนะไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ในอดีตการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและของเอกชน       
มีสังกัดต่างกัน โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในขณะที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าให้มีปัญหาการใช้ข้อกฎหมายและระเบียบในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา จึงมีแนวนโยบายในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน         
โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ค าสั่งดังกล่าวส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
ต้องก ากับดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน การบริหารจัดการอาชีวศึกษาของรัฐที่ผ่านมา
ประสบปัญหาหลายด้าน เช่น การกระจายอ านาจการศึกษา ทั้งด้านการบริหารงานบุคคล งบประมาณ 
วิชาการ และบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นปัญหาสะสมที่รอการแก้ไขมาอย่างยาวนาน ดังนั้น เมื่อสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการในระบบเดียวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา จึงเห็นสมควรที่จะต้อง
พิจารณาศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ         
ที่ ๘/๒๕๕๙ เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการน าแนวคิดของสถานศึกษา ที่ประสบผลส าเร็จ
และมีคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการยกระดับและส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีเอกภาพ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพควบคู่กันไปอย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษาที่ได้ช่วย
ระดมความคิดเหน็และเสียสละเวลาให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานฉบับนี้ ขอบคุณ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่าที่มี 
และมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละและมีความอุตสาหะเป็นที่ตั้ง อันส่งผลให้การจัดท ารายงานการพิจารณา
ศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ 

  

   (รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
   ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 



 

 

สารบัญ 

หน้า 
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๑.๑ ความเปน็มาและสภาพปัญหา        ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศกึษา              ๓ 
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา         ๔ 
๑.๔ วิธกีารด าเนินการศึกษา         ๔ 
๑.๕ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ         ๔ 
๑.๖ ค าอธบิายค าย่อและนิยามศัพท์เฉพาะ       ๕ 

บทท่ี  ๒ ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และขอ้มูลที่เกีย่วข้อง     ๗ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐       ๗ 
๒.๒ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   ๙ 
๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา      ๑๑ 
๒.๔ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี)   ๑๗ 
๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทปีสุวรรณ)  ๒๐ 
๒.๖ พระราชบัญญัตกิารอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑     ๒๓ 
๒.๗ ยุทธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัขิองส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร ์
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๒.๙ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบรหิารจัดการ 
                รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน     ๓๐ 

๒.๑๐ สรุปผลการศึกษาวิจยั เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจดัอาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 
        ของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชวีศกึษา ตามรปูแบบของสหพันธ์สาธารณรัฐ 
        เยอรมนี (โดย รศ.จอมพงศ์ มงคลวณิช และ ผศ.จิดาภา ถิรศริิกุล)   ๓๑ 

บทท่ี  ๓ แนวทางการส่งเสริมและยกระดับคณุภาพมาตรฐานการศึกษาอาชีวศกึษาเอกชน ๓๗ 
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๓.๓ การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับทราบสภาพปัญหาการจัดการศึกษา 
      อาชีวศึกษาเอกชน        ๔๙ 
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บทท่ี ๑  
บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ 
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ในภาพรวมอย่างมาก แต่ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาจ านวนน้อยลง ซึ่งปัญหา        
ส่วนหนึ่งอาจมาจากภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา  ท่ีมีการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ         
ท าให้ผู้เรียนไม่มีสมรรถนะเพียงพอในการเข้าสู่อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา อีกทั้งคุณภาพการศึกษา      
ของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งวิทยาลัยของรัฐและเอกชน แต่ยังมีวิทยาลัย
เอกชนบางแห่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้มีคุณภาพได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียน เป็นจ านวนมาก ในขณะที่สถานศึกษาบางแห่งไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียน บางสาขาต้องยุบ
ไปเพราะไม่มีผู้เรียน ท าให้สถานศึกษาเอกชนบางแห่งต้องเลิกกิจการ เพราะไม่สามารถทนกับปัญหาการ
ขาดทุนอย่างต่อเนื่องได้ การจัดการอาชีวศึกษาของไทยท่ีมีปัญหาด้านคุณภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ ผู้เรียนอาชีวศึกษาจ านวนมากขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่ด ีเพราะได้รับ
ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน ท าให้สถานประกอบการส่วนมากจะรับ
พนักงานจากผู้ที่จบปริญญาตรีแทนผู้จบอาชีวศึกษา  ในบางธุรกิจสถานประกอบการประสบปัญหา      
ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือและมีทักษะที่สามารถท างานได้  จึงต้องแก้ปัญหาโดยการจ้างแรงงานไร้ฝีมือ 
หรือแรงงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการ เพ่ือน าเข้ามาฝึกในสถานประกอบการก่อนเข้าสู่        
การท างานจริง ท าให้มีต้นทุนเพ่ิมในการด าเนินการส่วนนี้สูงกว่าที่ควรจะเป็นส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ด าเนินการโดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 
จ านวน ๔๒๙ แห่ง และสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนกว่า ๔๘๐ แห่ง (ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา (ศทอ.)  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรมีความหลากหลาย            
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียน แต่หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนบางหลักสูตร  
แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้ทันสมัยขึ้น  แต่โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาส่วนมากยังไม่มี       
การเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยมากนัก อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็ยังเป็นแบบเดิม จึงส่งผล
ส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ท าให้ผู้ที่จบออกมาแล้วมีองค์ความรู้และสมรรถนะไม่ตรง           
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีส่วนส าคัญในการแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐ
เป็นอย่างมาก และมีส่วนส าคัญในการช่วยยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ แต่การบริหาร
จัดการท่ีผ่านมาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและของเอกชนมีสังกัดต่างกัน โดยสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้การก ากับดูแล 
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา ท าให้มีปัญหาการใชข้้อกฎหมายและระเบียบในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา จึงมีแนวนโยบายโดยบูรณาการการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน       



 ๒  
 

 

เข้าด้วยกัน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งสองส่วนอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานเดียวกัน น่าจะ
ท าให้สามารถจัดการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เสริมสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ที่จะส่งผลดีต่อมาตรฐานการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพท่ีทัดเทียมกันและเกิดการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษารัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ทางด้านการบริหารบุคคล การสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนน่าจะ
ด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นเนื่องจากอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน และด าเนินงานภายใต้นโยบาย
เดียวกัน  ทางด้านผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอาชีวศึกษา        
ของรัฐจัดขึ้น เช่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ   
เป็นการปรับภาพลักษณ์ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกัน การปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติร่วมกันพัฒนาสาขาวิชาเฉพาะทาง โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้เพ่ิมมากขึ้น สร้างวิทยาลัยให้เป็นเลิศ และการน า
สถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่สากลล้วนเป็นสิ่งที่ท าร่วมกันได้ เมื่อเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันแล้ว 

หลักการข้างต้น เป็นแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแวดวงการอาชีวศึกษาขณะนั้น          
อันเป็นเหตุให้เกิดค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ          
รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน โดยทีค่ าสั่งดังกล่าวส่งผลให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ต้องก ากับดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนกว่า ๘๐๐ แห่ง           
ค าสั่งดังกล่าวมีผลท าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระบบที่มีนักเรียนนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กว่าสามแสนคนมาอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปัจจุบันก ากับดูแลสถานศึกษา
อาชีวศึกษาในสังกัด เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัย
การอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง จ านวน ๔๑๕ แห่ง ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบันก็ประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายหลายเรื่อง       
ทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ส านักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษายังไม่มีการกระจายอ านาจในเรื่อง
ต่าง ๆ ไปยังสถาบันการอาชีวศึกษา การไม่ออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือบริหารจัดการการอาชีวศึกษา       
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัญหา
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลก าลังคนอาชีวศึกษาที่ไม่สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจ้างครู
อัตราจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณในส่วนที่ต้องน าไปใช้ในการจัดหาวัสดุฝึกให้กับผู้เรียน ท าให้เกิด           
การขาดแคลนวัสดุและครุภัณฑ์ที่มีความส าคัญกับผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้          
ยังมีปัญหาอีกหลายด้าน อาทิ ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และ        
ด้านการบริหารทั่วไป จะเห็นได้ว่าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประสบปัญหา          
ในการด าเนินการหลายด้านและยังคงรอการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นอย่างยาวนาน ท าให้การน าเอา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอีกกว่า ๔๐๐ แห่ง เข้ามาอยู่ ในก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าให้ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น        
อย่างเป็นพลวัตร นอกเหนือจากปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ยังจะก่อให้เกิด
ปัญหาใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นตามมาอีกหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบกับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาที่เป็นกลไก
ส าคัญในการผลิตก าลังคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  



 ๓  
 

 

ถึงปัจจุบันระยะเวลาผ่านมากว่า ๓ ปี ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาอยู่           
ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการออกกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เอื้อประโยชน์        
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นไปอย่างคล่องตัว
และเป็นระบบ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคตามมามากมาย ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่จะเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนบริหารจัดการได้ด้วยความคล่องตัวและ              
มีเอกภาพ ท าให้คณะผู้บริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย                
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออกมาเรียกร้องและต้องการ         
ให้ยกเลิกการควบรวมอาชีวศึกษาของรัฐกับเอกชน และต้องการน าสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน          
ออกจากการก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพ่ือกลับไปอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เช่นเดิม 

คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงเห็น 
สมควรที่จะต้องพิจารณาศึกษา ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหา         
และอุปสรรคที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการน าแนวคิดของสถานศึกษา            
ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับและส่งเสริม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีเอกภาพ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ควบคู่กันไป อันจะส่งผลให้การอาชีวศึกษาเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศก้าวหน้าไปได้อย่างมีนัยส าคัญ เสมอภาค และให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของภาครัฐและ
เอกชนผลิตก าลังคนท่ีมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศไปได้อย่างยั่งยืน 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๕๙ เรื่อง  การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  
 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา อันน าไปสู่การยกระดับ       
และส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไปได้ 
 ๑.๒.๓ เพ่ือหาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการก าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาเอกชน และการน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑.๒.๔ น าข้อมูลที่ ได้จากการพิจารณาศึกษา สรุปผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล       
พร้อมจัดท าความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และยกร่างเพ่ือจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอ
เชิงนโยบาย เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภา และหน่วยงานทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 



 ๔  
 

 

๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ 
          ในการพิจารณาศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ       
เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนครั้งนี้ 
เป็นการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและอุปสรรค        
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่เกิดจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผล          
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเดิมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ต้องมาอยู่ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะเวลาผ่านมา   
กว่า ๓ ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการออกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบออกมารองรับการด าเนินการ
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามมา
มากมาย และรอการแก้ไขมาอย่างยาวนาน พร้อมจัดท าข้อเสนอแนะและมาตรการที่เกี่ยวข้องอันน าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้าไปได้อย่างมีนัยส าคัญต่อไป 
 
๑.๔ วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 ๑.๔.๑ ศึกษาเอกสารเผยแพร่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๔.๒ ศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงรายงานการพิจารณาศึกษาในเรื่องที่สอดคล้องกัน 
 ๑.๔.๓ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 ๑.๔.๔ เชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูล 
เอกสาร และให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๔.๕ การเดินทางไปศึกษาดูงาน และประชุมร่วมกันโดยการเชิญผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เอกสารเพ่ิมเติม และให้ความเห็นในประเด็นที่พิจารณาศึกษา 
 ๑.๔.๖ น าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล และสรุป
ประเด็นความเหน็ในส่วนตา่ง ๆ พร้อมด าเนินการจัดท าและยกร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
 
๑.๕ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๕.๑ คณะกรรมาธิการได้รับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่เกิดจากการค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๑.๕.๒ คณะกรรมาธิการได้ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหารวมทั้งแนวทางการส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือน าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ  



 ๕  
 

 

 ๑.๕.๓ ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการก าหนดนโยบาย           
ในการสนับสนุนและการน านโยบายไปปฏิบัติ พร้อมแสวงหามาตรการในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน รวมทั้งการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐ  ที่ จะสามารถสร้างความ เข้มแข็ งให้ การอาชี วศึกษามีความเข้มแข็ ง ได้                  
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๑.๖ ค ำอธิบำยค ำย่อและนิยำมศัพท์เฉพำะ 
  สอศ.    หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  สช.    หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 

เอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปวช.    หมายถงึ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
 ปวส.     หมายถงึ ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 
 สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเอกชน หมายถึง สถานศึกษาเอกชน ที่จัดการเรียนการสอน 
      ทางด้านอาชีพ หรืออาชีวศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับ 
      ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
      ท่ี ๘/๒๕๕๙ และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน 
      ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ 
      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 สมำคม    หมายถึง สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
      เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
      พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



 

 

 บทที่ ๒  
ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ด้วยวิสัยทัศน์ประเทศดังกล่าว 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ         
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ        
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน ๓) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลาย       
ทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  และ ๖) ประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา         
ของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม         
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ       
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา  
จะอยู่ ในส่วนของ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง                
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค           
ทางสังคม และ ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้น
การพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ  
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ       
ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ       
มิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 



 ๘  
 

 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา       
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่       
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ      
ในด้านอื่น ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน        
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ         
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่       
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ า  
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย       
มีความพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา มี พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี ในทุกช่วงวัย                
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่  ๒๑ มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง          
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน  ประชาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือส่วนรวม กระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง      
ของชุมชน การเตรียมความพร้อมของประชากรทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม         
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ พ่ึงพาตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ         
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคญัเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน        
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างาน
ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ



 ๙  
 

 

เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ         
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อตอ่การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
 
๒.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ท่ีต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙  
ถึงฉบับที่ ๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล  า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ นทั งในและต่างประเทศ จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ น ต่อจากนี ไปประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
รากฐานส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์
เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
ประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การอาชีวศึกษา โดยระบุไว้ในส่วนต่าง ๆ ดังนี  

๒.๒.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้า ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี ไปยังต้อง
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
รวมทั งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และมุ่งเน้นมากขึ นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ น ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญ มีดังนี  

๑) การสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
โดยจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื นที่
ห่างไกล การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่ม
คนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้การพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล การจัดตั งธนาคารที่ดิน และการพัฒนาองค์กรการเงิน       
ฐานราก 

๒) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน      
ในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่ม 
ร้อยละ ๔๐ รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาส สตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึง



 ๑๐  
 

 

เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึง  ปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม และ       
ในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื นที่และบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล  า 

๓) การกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื นฐาน และการจัดสวัสดิการ รวมทั ง       
การจัดสรรทรัพยากรให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม สร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั งการปรับ
กฎหมาย กฎระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม 

๔) การสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมในการสนับสนุนการพัฒนา
และพร้อมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน      
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพ่ือยกระดับทักษะของคนในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและ
บริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท ากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการไม่มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื นที่ 

๒.๒.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วง       
ของห่วงโซ่มูลค่า โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื นฐานและทุนทางเศรษฐกิจ             
ให้สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั งยกระดับมาตรฐานสินค้า
และบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการท าธุรกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
พัฒนาพื นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพื นที่เศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 

๒.๒.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื นที่ รวมทั งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เน้นการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึง
พื นที่ท ากินของเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการที่ เป็นเจ้าของคนเดียว               
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด            
ลดการท างานต่ าระดับ และสามารถใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม  รวมทั งใช้กลไกตลาด        
ในการป้องกันความเสี่ยง 

๒.๒.๗ การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐาน        
การผลิตและให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ส าหรับอนาคตทั งในด้านการเตรียมคนและโครงสร้างพื นฐาน สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 

๒.๒.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั งใหม่ (Start Up) 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการและ
ฐานเดิมและสร้างฐานใหม่ 



 ๑๑  
 

 

๒.๒.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว       
ที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ          
ของระบบนิเวศและศักยภาพของพื นที่ รวมทั งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุม         
ทุกมิติและครบวงจรทั งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ       
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ น โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย          
การผลิต และน าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยง
ด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน 
GMS, ACMECS, IMT-GT, JDS และ BIMSTEC และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและ         
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยพัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน         
ในอาเซียนให้มีความต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายที่มีความสมบูรณ์ พัฒนารูปแบบและบริการการขนส่ง 
และระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้า
ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาบุคลากรในธุรกิจ การขนส่งและบริการโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพื นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื นที่ตอนใน           
ของประเทศ 

๒.๒.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน        
และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ น           
เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น 
 
๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. บัญญัติให้มี 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษา เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ  
สมรรถนะ และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล       
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียน       
ได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว         
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิรูปประเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ในด้านต่าง ๆ 
เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้น แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะสนับสนุนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม และด้าน       



 ๑๒  
 

 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ โดยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป
การศึกษา มีดังนี้ 

๑) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม 
๑.๑) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ 

ทักษะเจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๔ วรรค ๔ 

๑.๒) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 

๑.๓) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (educational core 
processes) ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง 

๑.๔) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support 
systems) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพ ได้แก่ งบประมาณและเทคโนโลยี 

๒) ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 

๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงการศกึษาและเทคโนโลยีที่สนบัสนนุการเรยีนรู้ (equity in access) 
๒.๒) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับ

ศักยภาพของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education) 
๒.๓) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบ

อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนดัของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based 
quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (leverage 
excellence and competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มี
ศักยภาพสูง มีความเป็นผู้น า ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี      
ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือ
และเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับ
ว่าเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นน าอื่น ๆ 

๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว       
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อ
การบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ ๑) – ๓) ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive 
achievement) 

ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุม
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จ ากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น และเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาข้างต้น จึงได้มีการก าหนดประเด็นการปฏิรูปไว้ ๗ เรื่อง ดังนี้ 



 ๑๓  
 

 

เรื่ องที่  ๑  การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของประเทศ              
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล้าดับรอง โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกส าคัญ
ต่อการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคลองกับ (ราง) พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... 

๒) ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัด
การศึกษาอย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

๓) คนไทยทุกชวงวัยสามารถเรียนรูตลอดชีวิตไดตามความต้องการผ่านการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
คนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐาน
สมรรถนะไดตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๔) การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสามารถแข่งขันได 

๕) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ก าหนดไวใน        
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เรื่องที่ ๒ การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 
๑) เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถ

เข้าถึง และไดรับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน 
รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย 
มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ 

๒) พอ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไดปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด 
(Mindset) เกี่ยวกับความรูความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ การเลี้ยงดู 
ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เรื่องที่ ๓ การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 
๑) เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคน        

มีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้าง
พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้
ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

๒) บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการ        
การดูแลเป็นพิเศษ ไดรับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม          
ได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี 

๓) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการ         
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งดวน ไดรับการแกไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับเงินเดือน คาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนเกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงาน       
ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล 



 ๑๔  
 

 

๕) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง 
ที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งดวนสามารถเข้าถึงการสนับสนุน          
ทางวิชาการไดอย่างเพียงพอ 

เรื่องที่ ๔ การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครู และอาจารย์ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side 
financing) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือก
สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพในการผลิตครูเพ่ือให้ผู้รับทุนเข้ารับการศึกษา เพ่ือให้ได้ครูที่มีสมรรถนะ 
ตรงกับความต้องการของประเทศ  

๒) ไดครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษา
จากสถาบันที่ใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ท าให้นสิิตนกัศกึษาครมูีความศรัทธาตอ่วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรูความสามารถอย่างแท้จริง ไดรับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศ       
ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

๓) ไดครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

๔) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรูและทักษะ และสมรรถนะ     
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสมในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก 
และทุรกันดารให้ไดรับความสะดวกในการพัฒนา 

๕) ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ไดรับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน          
โดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดาร 

๖) ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณและจัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ และ
ประสบการณท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูท้ี่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือ
สรรหาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

๗) ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๘) ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบบ 
ที่มีการด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคลองตัว มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม           
เอื้อต่อการบริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระ 

เรื่องที่ ๕ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ
แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน 



 ๑๕  
 

 

๒) ผูเ้รียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัย
และภูมิใจในชาติ 

๓) มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ไดรับการปรับปรุงให้สามารถ
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชนในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล 
และมีแนวทางในการคัดเลือกผู้เรียนเขาศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

๔) สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล 
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบท
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบ
ความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผูเ้รียน 

๕) สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และ
สวัสดิภาพอย่างเหมาะสม 

๖) เพ่ิมจ านวนผู้ เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับความต้องการ         
ของภาคเอกชนและประเทศ และผูจ้บอาชีวศึกษามีงานท า 

๗) ผูเ้รียนอาชีวศึกษามีความรู ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือ
ผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ 

๘) ผูเ้รียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการไดเอง 
๙) บัณ ฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคลองกับความต้องการ          

ของตลาดแรงงาน เพ่ิมการผลิตในสาขาที่ประเทศตองการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไมตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

๑๐) สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ 
ไปในอนาคต ทั้ งในด้านการพัฒนาคน การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนท าให้ สถาบัน             
อุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันไดในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
และสังคมไดอย่างมีประสิทธิผล 

๑๑) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัด ไดอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

๑๒) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษา
และธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษา ให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

๑๓) มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานงานของรัฐที่ไม
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เป็นหน่วยงาน
ที่ไมแสวงหาผลก าไร ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการจัดท า ส่งเสริม สนับสนุนการน าหลักสูตรไปใช้ 
ตลอดจนติดตามผล 



 ๑๖  
 

 

เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย       
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา มีเป้าหมาย คือ 

๑) สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและ        
จัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคลากร ด้านบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคูณภาพของการจัดการศึกษา 

๒) ผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม
สอดคลองกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ 

๓) มีการเรียนรูและขยายผลของนวัตกรรมที่ไดจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา      
สูการจัดการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ 

๔) กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอ านาจเพ่ือรองรับ
รูปแบบใหม่ที่แยกความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator)         
ด้านการสนับสนุน (Supporter) และด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้น          
การกระจายอ านาจ ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หน้าที่และ
อ านาจสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

เรื่องที่ ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ 

๑) เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีเป้าหมายจ าเพาะ ดังนี้ 

๑.๑) เพ่ือใช้ประโยชนจากแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่และจะมีการ
สร้างขึ้นต่อไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง           
ท้ังเป็นที่รวบรวมข้อมูลสื่อการเรียนรูเดิมที่มีอยู่แล้ว 

๑.๒) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชนไดอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและ
คัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย 

๑.๓) เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน น าไปสู       
การเปิดโอกาสใหทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ า และน าแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่       
เข้ามาได้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันตลอด ตลอดจนเป็นเวทีท่ีให้บริการเพ่ือการเรียนรู service) ต่าง ๆ 

๑.๔) เพ่ือเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความ
จ าเป็นพิเศษอันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน 

๑.๕) เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับ
บทบาทให้เป็นผูอ านวยการเรียนรู facilitator) โดยเน้นให้ผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแห่งความรู้       
อันมากมายมหาศาลให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม
การจัดท าข้อมลูรายบุคคลของผูเ้รยีน ครู และบุคลากรทางการศกึษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการ
ท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 



 ๑๗  
 

 

๓) คนไทยมีความฉลาดรู มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อ     
การใชส้ื่อและระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ (๑) ระยะ
เร่งด่วน (๒) ระยะสั้น หรือภายใน ๓ ปี และ (๓) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน ๕ - ๑๐ ปี ทั้งนี้ ประเด็น
ปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและต้องด าเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี ๖ ประเด็น ได้แก่ 

๑) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับใหม่รวมถึงกฎหมายส าคัญอื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ 

๒) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการ
ระดับพ้ืนที่โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อน  
เรื่องสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการด าเนินการของ
สถานศึกษา 

๓) น าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไปสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ จัดตั้ง
สถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับการจัดการศึกษา        
ในระดับต่าง ๆ 

๔) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรยีนรู้แหง่ชาต”ิ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
น าความรู้และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล 

๕) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุน
หรือแผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครูส าหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ให้ตรงตามความ
จ าเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา ส าหรับท้องถิ่นขาดแคลน 

๖) ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ตามที่ก าหนดไว้              
ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มด าเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว 

 
๒.๔ นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยเฉพาะนโยบายด้านการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษา มีเนื้อหาสาระ
ตอนหนึ่งที่ส าคัญในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 ๑.๑) จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเน่ืองจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ
ที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ  
และสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 



 ๑๘  
 

 

โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

 ๑.๒) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้         
ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๒) พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ๒.๑) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคน       

ทุกช่วงวัย ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและ
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก 
การผลิตและพัฒนาครูที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบ 
การสร้างความรู้สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู         
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ  

 ๒.๒) จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท้างานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผู้เรียน
ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ
ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึง        
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรู้ได้มีความพร้อมทั้งทักษะ
ความรู้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๓) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ 
โดยการจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่
อุตสาหกรรมและเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น  

๔) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท้างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย 
เพื่อกลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร          
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประเทศ โดยระยะแรก
ให้ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างาน
ร่วมกัน หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ประเทศ  

๕) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 ๕ .๑) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล ้ าและ        

ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม
ในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐  



 ๑๙  
 

 

ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 ๕.๒) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั นสูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ
ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา 
ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

 ๕.๓) สร้างเครือข่ายการท้าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ปฏิรูปและบูรณาการ
ระบบการเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนาให้เอื้อต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ        
การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็น
ระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึ กษา       
กับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถ      
สร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  

๖) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
 ๖.๑) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับและสร้างระบบ 
วัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระ
งานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมลูเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเชือ่มโยงหรอืส่งตอ่
ข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 ๖.๒) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียน
การสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 ๖.๓) ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่ม
เด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง  จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ
การศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชน
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มี         
ทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม  



 ๒๐  
 

 

 ๖.๔) พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน 
ที่ชัดเจน ส่งเสริมเยาวชนที่มีศกัยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย          
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้ม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ๖.๕) ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์       
ที่ถูกต้องของคนในชาต ิหลักคิดที่ถูกตอ้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย 
และกติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน       
และภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิด
บรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ  

๗) จัดท้าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น  เน้นออกแบบ
หลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  และทักษะอาชีพ
ของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคาร
หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและ        
ข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาส
ของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

 
๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ) 
  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘ 
และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งขับเคลื่อน         
การด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่น
ด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ ๓        
ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  ๒๑ นอกจากนี้  ยังสนับสนุน          



 ๒๑  
 

 

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๑  – ๒๕๖๔ ) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ          
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย        
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่ น ให้ กับสังคม และผลักดัน ให้ การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ 
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๒) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนา        
ที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้           
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 

๓) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๔) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

จุดเน้นประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั ง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา        
ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื นที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคดิวเิคราะห ์สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิด
โลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 



 ๒๒  
 

 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ 
เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื นที่พิเศษ (พื นที่สูง พื นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และ
พื นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั งกลุ่มชนต่างเชื อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์         
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั นน า 
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัย         

จากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื นที่ที่

ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมพัีฒนาการด้านการคิดวเิคราะห์ รวมทั งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ

ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื นที่  รวมทั งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ          
ทั งในปัจจุบันและอนาคต 

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 



 ๒๓  
 

 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพื นที่นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพื นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
เป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ        

ของหน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้ านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี          
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน          
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ         

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั ง

ภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

๒.๖  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศ      
ในภาพรวม เนื่องจากการอาชีวศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะ       
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ        
การอาชีวศึกษาเป็นผู้ด าเนินภารกิจดังกล่าว โดยจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ       
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๒๐ บัญญัติความตอนหนึ่งว่า การอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษา 
ของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ       



 ๒๔  
 

 

สถานประกอบการ ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
โดยพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีการบัญญัติรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้ในส่วน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

มาตรา ๔ ก าหนดความหมายของการอาชีวศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี  

มาตรา ๖ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัด
การศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือผลิ ตและพัฒนา
ก าลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็น
สากล และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะ
จนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือผู้ประกอบอาชีพโดยอิสระได้ 

มาตรา ๘ บัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยให้
จัดการศึกษาได้ ๓ รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

๑) การศึกษาในระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลักโดยมีการก าหนดจุดมุ่งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัด
และการประเมินผล ที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐในเรื่อง
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือประโยชนในการผลิตและพัฒนาก าลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันสามารถจัดการศึกษาในหลายรูปแบบรวมกันก็ได ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้น 
ต้องมุ่งเน้นจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ 

มาตรา ๙ บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งให้จัดได้
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
๓) ปริญญาตรีสาขาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  
โดยที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจก าหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ 

หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือส าหรับเป้าหมายเฉพาะได้ 
  มาตรา ๑๐ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก 
อบรมวิชาชีพต้องค านึงถึง 



 ๒๕  
 

 

๑) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน 

๒) การศึกษาในด้านวิชาชีพส าหรับประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตามความถนัด
และความสนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 

๓) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการก าหนด
นโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งการก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและ
ระบบเทียบประสบการณ์การท างานของบุคคลเพ่ือเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๕) การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ 

๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

มาตรา ๑๑ บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน (๔)
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาและการฝึก 
อบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ ตลอดจนหลักเกณฑ์ 
การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณท างานในสถานประกอบการ เพ่ือขอรับ
คุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และใน (๖) บัญญัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีส าหรับสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการไดรับสิทธิประโยชนและการเชิดชูเกียรติแกสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ 
หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ 

มาตรา ๕๑ ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
สถาบันและสถานประกอบการ  

มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดที่ประสงค์จะด าเนินการจัดการอาชีวศึกษาและ       
การฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยื่นค าขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพื่อให้ได้รับการรับรองประโยชน์ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ถือว่าไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานรูปแบบศูนย์การเรียน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ การยื่นค าขอและการพิจารณา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ให้จัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพหรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดท าขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการตามวรรคสามให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษาก าหนด 



 ๒๖  
 

 

มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรือภาคเอกชนอาจเข้าร่วมด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย
ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและ        
สถานประกอบการนั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ด้านความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน การวิจัยและพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการอาชีวศึกษาและเพ่ิมพูนประสบการณ์ของครูคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถาบันให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจาก      
การด าเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้เป็นรายได้ของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมด าเนินการของสถานประกอบการหรือภาคเอกชน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน 

มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือ         
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอาจได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(๒) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพหรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือ

ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
มาตรา ๕๕ ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ต้องมีคุณสมบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษา หรือฝึกอบรมวิชา

การศึกษาด้านอาชีพ 
(๒) เป็นผู้ช านาญการด้านอาชีพโดยส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษาก าหนด 

(๓) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งส าเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้น ไม่น้อยกว่าห้าปีหรือส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณ์ ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปีหรือ               
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาอาชีพนั้น        
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๔) เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในอาชีพเฉพาะสาขามีผลงานเป็นที่
ยอมรับในสังคมและท้องถิ่นและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้  หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ          
การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์         
ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 

ภายใต้บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ      
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีหลักการส าคัญในการสร้างความมั่นคงและสร้างความเข้มแข็งให้     
การอาชีวศึกษา โดยที่มีเป้าหมายส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษาไทย เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการอาชีวศึกษาในการสร้าง
ความรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 



 ๒๗  
 

 

๒.๗ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
      การผลิตและพัฒนาก้าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) 
  ส าหรับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย 
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๙) นั้น 
สาระส าคัญอยู่ที่การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการก าหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิตและ
แผนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญกับคุณภาพผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษาเป็นส าคัญ โดยมุ่งปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 

๑) สารสนเทศส าคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนาก าลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 

๒) ให้ความส าคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่ง
เพ่ิมพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน         
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ          
สถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน  

๔) เตรียมความพร้อมก าลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของ
การตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะก าลังคนอาชีวศึกษาให้มี
มาตรฐานในระดับสากล 

โดยมีประเด็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
นโยบายที่ ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก้าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการ      

ของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภายใต้บริบทความร่วมมือกับสถานประกอบการ        
ให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองและฝึกอบรมวิชาชีพก าลังคนอาชีวศึกษา       
ท่ีอยู่นอกระบบให้เพ่ิมขึ้น มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์     
กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ        
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และระดับสากล  
รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย         
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัด
การจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและ 
สถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชา         
ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และสิ่งส าคัญของการอาชีวศึกษาคือการปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ
และสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิ งคุณภาพให้กับนักเรียน         
กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน ยุทธศาสตร์ต่อมาคือการเพ่ิมโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพ
อาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ โดยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา         
ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพตลอดชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้อยู่นอกระบบ ส่งเสริม สนับสนุน
อบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่ส าหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอีกประเด็น คือ พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 



 ๒๘  
 

 

มีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนาหลักสูตรให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ         

นโยบายที่ ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา มีเป้าหมายส าคัญ คือ มีปริมาณครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาพอเพียงต่อการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการและการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ  มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ        
ทั้งยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ในการสร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา การส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน  

นโยบายที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญ คือ สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส. 
และปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมียุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียน 
การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรม
วิชาชีพของชุมชน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการเปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  

นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ เป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ      
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นเป็นหลักการ
และแนวปฏิบัติที่เป็นกลไกส าคัญในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ        
ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการควบคู่กันไปด้วย 
 
๒.๘  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไว้ สรุปประเด็นและสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องในส่วน
ต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัินี ้
 “โรงเรียน” หมายความว่า สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน  
ในระบบหรือโรงเรียนนอกระบบ ที่ มิใช่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 



 ๒๙  
 

 

 “โรงเรียนในระบบ” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยก าหนดจุดมุ่ งหมาย       
วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน 
 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใชบ้ังคับแก่ 
 (๑) สถานศึกษาที่มีนักเรียนรวมกันไม่เกินเจ็ดคน 
 (๒) สถานศึกษาที่คณะสงฆ์จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรมและ         
สั่งสอนพระธรรมวินัย 
 (๓) สถานศึกษาอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 
 มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้
มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไม่ เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้และก าหนดกิจการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบที่เป็นนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา เว้นแต่นิติบุคคลที่ขอจัดตั้งนั้นเป็นองค์การของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ 
 (๒) นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วน ต้องมีจ านวนหุ้น
หรือทุนเป็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นหรือทุน
ทั้งหมด และจะต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน       
ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 
 (๓) นิติบุคคลที่เป็นมูลนิธิ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบริหารทั้งหมด 
 (๔) นิติบุคคลที่เป็นสมาคมหรือสหกรณ์ จะต้องมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า        
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด และสมาชิกของสมาคมหรือสหกรณ์ต้องมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
 (๕) ผู้จัดการของนิติบุคคลหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 
 มาตรา ๒๔ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบแล้ว ให้โรงเรียนในระบบ          
เป็นนิติบุคคลนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้แทนของนิติบุคคล 
 มาตรา ๒๘ ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทยขนาดใหญ่พอสมควรติดไว้ ท่ี
บริเวณโรงเรียนในระบบ ณ ที่ซึ่งเห็นได้ง่าย โดยต้องมีค าว่า “โรงเรียน” ประกอบชื่อด้วย ในกรณีที่มี
อักษรต่างประเทศก ากับ ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย และส าหรับโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอาจใช้        
ค าว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษา” หรือ “วิทยาลัยเทคโนโลยี” ประกอบชื่อแทนค าว่า “โรงเรียน” ก็ได้ 

มาตรา ๔๘ รัฐพึงให้การอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนในระบบนอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนตามมาตรา ๓๕ ได้ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งค่ าตอบแทนบุคลากรดังกล่าวให้ในกรณี       
ขาดแคลนหรือในกรณีมุ่งเน้นวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง 



 ๓๐  
 

 

(๒) จัดครูพร้อมทั้งค่าตอบแทนครูให้ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์การศึกษา สิ่งอ านวย        
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษา ส าหรับนักเรียนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ        
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

(๓) ลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าประเภทครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ ใช้                
ในการศึกษา ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร 

(๔) ลดหย่อนหรือยกเว้นเงินภาษีเงินได้ของผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้  ตามที่ก าหนด         
ในประมวลรัษฎากร 

(๕) ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน            
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 
 
๒.๙  ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษา 
       อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 

เพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิด
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการรวม       
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้นเป็นกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านการศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษา        
ความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบประเภท
อาชีวศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และของข้าราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
ศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้        
ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา 
ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

ข้อ ๓ บรรดาอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุญาต การมอบหมาย หรือการปฏิบัติการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให้โอนไปเป็นอ านาจหน้าที่
ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี 



 ๓๑  
 

 

ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะมอบหมาย         
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นแทนการมอบหมายให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ได้ 

ข้อ ๔ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ บรรดาใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา
หรืออาชีวศึกษา และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา หรือหลักสูตร
สามัญศึกษา แล้วแต่กรณีด้วย ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิด าเนินการต่อไปตามที่ได้รับอนุญาต และให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี ด าเนินการออกใบอนุญาต        
ให้ใหม่ตามที่จ าเป็นโดยเร็ว 

ข้อ ๖ บรรดาค าขออนุญาตหรือค าขออื่นใดในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียน       
ในระบบประเภทอาชีวศึกษา ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับ        
ให้เป็นอันใช้ได้และให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการส่งมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
๒.๑๐ สรุปผลการศึกษาวิจัย เร่ือง แนวทางการพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของ 
  สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ตามรูปแบบของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
  (โดย รศ.จอมพงศ์ มงคลวณิช และ ผศ.จิดาภา ถิรศิริกุล) 
 ผลศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี      
ของสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาตามรูปแบบของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือพัฒนา     
การจัดการด้านอาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล แสดงว่า 
 ๑) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประกอบด้วย
ปัจจัยหลายประการ ดังนี้ 
  (๑) คุณภาพและความพร้อมของสถานศึกษา ทั้ง ๔ กรณีศึกษาต่างให้ความส าคัญ
ต่อการก ากับดูแล ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
  (๒) คุณภาพของครูผู้สอนในสถานศึกษา และ ครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งทั้ง ๔ 
ประเทศต่างให้ความส าคัญกับการคัดเลือก พัฒนาคุณภาพครู (Training the trainer) อย่างต่อเนื่อง 
  (๓) คุณภาพ ความพร้อม และความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ          
ทั้ง ๔ กรณีศึกษา สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานจ านวนมากที่มีทักษะตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านการอาชีวศึกษาผ่านองค์การ 
อาทิ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 



 ๓๒  
 

 

  (๔) วินัยและความมุ่งมั่นของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า และ       
มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ค่านิยมในสังคม  
และการขัดเกลาในสังคมของทั้ง ๔ กรณีศึกษา มีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมทัศนคติและพฤติกรรม     
ของวัยรุ่นที่เข้าสู่การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีความตระหนัก และรับผิดชอบในการเรียนควบคู่กับ
การท างานในระบบทวิภาคี 
  (๕) วุฒิบัตรและกรอบคุณวุฒิที่อยู่บนพ้ืนฐานสมรรถนะซึ่งผ่านการรับรอง ก ากับ 
ประเมินโดยภาครัฐ โดยหน่วยงานด้านการศึกษา และการประเมินและรับรองโดยภาคสถานประกอบการ 
ผ่านการด าเนินงานของ สภาวิชาชีพ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิบัตร       
ช่างช านาญการ (ไมสเตอร์) ในกรณีของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
  (๖) ระบบการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาในสายปฏิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสายปฏิบัติที่จัด
การศึกษาถึงระดบัดษุฎีบัณฑิตในสายปฏิบัต ิท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถศึกษาต่อเนื่องในสายปฏิบัติ
ได้จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิต  
  (๗) นโยบายของภาครัฐที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ      
ที่เข้าร่วมและผู้เรียน โดยเฉพาะนโยบายในการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเงินสนับสนุน          
สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งนโยบายในการก ากับดูแล ประเมินคุณภาพสถานศึกษา และการจัด         
การเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 
  (๘) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร การประเมินผล         
ด้านการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวได้ว่า ทั้ ง ๔ ประเทศ การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง               
ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษา โดยเฉพาะระบบทวิภาคี อาทิ การวิจัยทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา 
การสัมมนาวิชาการ การประชุมร่วม ๓ ฝ่ายระหว่างภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ และสถานศึกษา        
ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาวิชาการด้านการอาชีวศึกษา เป็นต้น  
  (๙) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่าทั้ง ๔ ประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทหลัก ประกอบด้วย กระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษา กระทรวงด้านแรงงาน 
กระทรวงด้านอุตสาหกรรม ซึ่งต่างมีบทบาทและการท างานที่ใกล้ชิด และร่วมมือกันในการท างาน      
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  (๑๐) ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และการบูรณาการการท างาน  
การประชุมสัมมนาร่วม ๓ ฝ่าย เป็นต้น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ และการพัฒนา
แนวทางร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  (๑๑) สภาพแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมที่ต่างให้ความส าคัญกับแรงงานด้าน
อาชีวศึกษา ในการเป็นแรงงานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ       
ของประเทศ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ  
การมีงานท า 
  (๑๒) ผลประโยชน์ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคสถานประกอบการ 
ภาคสถานศึกษาและผู้เรียน ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าระบบทวิภาคีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
แรงงานที่มีปริมาณและคุณภาพในภาพรวมของประเทศ ท าให้สถานประกอบการมีทรัพยากรแรงงานที่มี
ปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการในการขับเคลื่อนกิจการ ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากร



 ๓๓  
 

 

และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่ภาคสถานศึกษาได้รับประโยชน์จากการร่วมมือ          
ในการลดต้นทุนการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาแพงในการจัดการศึกษา และ
การพัฒนาทักษะของครูผู้สอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และในด้านผู้เรียน ๆ ได้รับประโยชน์จากการเรียน
ที่ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและจูงใจผู้เรียนในระหว่าง        
การเรียนและมีงานท าในระหว่างเรียนและจบการศึกษา 
  ๒) แนวทางการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาการจัดการด้านอาชีวศึกษาเอกชนระบบทวิภาคี 
สู่มาตรฐานสากล ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน ๘ ประเด็น
ดังต่อไปนี้ คือ   
  (๑) ประเด็นด้านสถานศึกษา ส าหรับประเทศไทย ในการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีที่น าแนวทางของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาประยุกต์ใช้และจัดการอาชีวศึกษา
ได้อย่างมีมาตรฐานสากล ควรมุ่งเน้นที่ คุณภาพ และความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา        
ในระบบทวิภาคีเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรเน้นการส่งเสริมสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมอย่างแท้จริง ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ครูผู้สอนในสถานศึกษา 
ครูนิเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติเบื้องตน้ในสถานศึกษา การมีความ
ตกลงกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการสอนระบบทวิภาคีที่เป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อม
และขึ้นทะเบียนในการร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี เป็นต้น เพื่อให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมจะ
เป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ และ เป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาปรับปรุงการอาชีวศึกษา  
ทวิภาคีต่อไป  
  (๒) ประเด็นด้านหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจึงควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก โดยปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) หรือในระดับ
สากลในแต่ละสาขาวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างมาตรฐานของหลักสูตรโดยการจัดสอบเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
(Exit Examination) เพ่ือยกระดับมาตรฐานของผู้จบการศึกษา และเพ่ือสร้างความพร้อมในการสอบ         
วัดระดับตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในขณะเดียวกันการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ หรือหลักสูตรครูฝึกช านาญการในสถานประกอบการ (ไมสเตอร์) เป็นประเด็นที่พึง
พิจารณาในการก าหนดแนวทางในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการท างานและ
การสอนเพ่ือป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งจะรองรับการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีต่อไป        
ในอนาคต  
  (๓) ประเด็นด้านครูในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ ควรมี
กฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่ก าหนดโดยภาครัฐ ในการก าหนดคุณภาพมาตรฐานของผู้ที่จะเป็นครู
ในสถานศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ โดยจะต้องผ่านการคัดเลือก และพัฒนาความรู้ทักษะ 
อาทิ วิธีการการสอน จิตวิทยาการสอน ความรู้เชิงทฤษฏี ความรู้เชิงการปฏิบัติ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมีประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ 
ส าหรับประเทศไทย หัวใจหลักของการจัดการศึกษา คือ การให้ความส าคัญกับคุณภาพของครู              
ในสถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยมีมาตรฐาน กฎเกณฑ์ในการคัดกรอง ขึ้นทะเบียน ส่งเสริม
พัฒนาและจูงใจครูในสถานศึกษา ทั้งครูผู้สอน และครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการในการพัฒนา 
การสอน และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาครัฐ ควรเข้ามา        

สถานประกอบการ 

+ ก ำหนดคุณสมบัติคัดกรองและขึ้นทะเบียน
สถำนศึกษำเอกชนเฉพำะท่ีมีควำมพร้อม
โดยเฉพำะครูฝึกท่ีผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรไม
สเตอร์ และเทคโนโลยีอุปกรณ์ 

+ กำรส่งเสริมผลักดันผ่ำนบทบำทของสภำ
วิชำชีพและสภำอุตสำหกรรม สภำหอกำรค้ำ 

+ กำรจูงใจในด้ำนสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ และกำร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ครูในสถานประกอบการ 
+ ก ำหนดคุณสมบัติ คัดเลือก ขึ้นทะเบียน 

+ พัฒนำควำมรู้ทักษะกำรสอน (ไมสเตอร์) 
+  ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย ร ติ  ค รู ฝึ ก ใน ส ถ ำ น
ประกอบกำร 



 ๓๔  
 

 

มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาครูในสถานศึกษา (Training the Trainers) โดยร่วมกับสถานประกอบการ 
สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นต้น  
  (๔) ประเด็นด้านวุฒิบัตร ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในด้าน       
การอาชีวศึกษา จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการจบการศึกษาจากกระทรวงด้านการศึกษา แต่ในกรณี         
ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผู้เรียนจะต้องสอบวัด
สมรรถนะ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร ๒ ใบ คือประกาศนียบัตรวุฒิอาชีพ/ช่างฝีมือ         
จากหอการค้าและอุตสาหกรรม หรือสมาคมวิชาชีพ หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และวุฒิการศึกษา          
จากสถานศึกษาซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนียบัตรทั้ง ๒ ใบนี้เป็นเอกสารส าคัญ          
ในการสมัครงาน โดยวุฒิบัตรดังกล่าวจะเปรียบได้กับ เอกสารใบเบิกทางในการรับเข้าท างาน                
ในสถานประกอบการ (Passport to work) เพ่ือให้สถานประกอบการได้รับข้อมูลและเกิดความมั่นใจ
เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้จบการศึกษา  
  (๕) ประเด็นด้านผู้เรียน คุณลักษณะ ความพร้อม ความตั้งใจ วินัย และความรู้
พ้ืนฐานของผู้เรียน เป็นประเด็นส าคัญในการพัฒนาภาพลักษณ์ และคุณภาพของการอาชีวศึกษาระบบ       
ทวิภาคี ให้มีมาตรฐานและประสบความส าเร็จ ดังนั้น การที่จะน าเอาแนวทางของสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ที่ประสบความส าเร็จกับการจัดการอาชีวศึกษามาปรับใช้ จ าเป็นอย่างยิ่ง          
ที่จะต้องคัดกรองคุณสมบัติของผู้เรียน การจัดอบรมปฐมนิเทศโดยสถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษา
และความเข้มงวดเอาจริงเอาจังกับการสอนภาคทฤษฏี การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของการปฏิบัติ และการ
ตรวจนิเทศ ประเมินผลในการฝึกอาชีพ โดยกระบวนการคัดกรองควรพิจารณาทั้งในประเด็นความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ ในด้านต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมการจัดการศึกษาระบบ 
ทวิภาคีเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรองผู้เรียนที่จะฝึกอาชีพในสถานประกอบการเพ่ือลดความเสี่ยง          
จากการที่ผู้เรียนมีคุณสมบัตไิม่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
การท างานในสถานประกอบการโดยในการพัฒนาผู้เรียน จะต้องน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ 
ตามตัวแบบ WISE คือ ทักษะการท างาน (Work Competency-W) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
and Communication Technology-I) ความรับผิดชอบตอ่สังคม (Social Responsibility and Discipline-S) 
ทักษะภาษาอังกฤษและการสื่อสาร (English and Communication-E) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สอดคล้อง 
กับคุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาในกรณีศึกษาทั้ง ๔ ประเทศ 
  (๖) ประเด็นด้านสถานประกอบการ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ เครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องเป็นสถานประกอบการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ภาครัฐก าหนด 
กล่าวคือ มีความพร้อมในด้านสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูฝึกในสถานประกอบการ 
ส าหรับในประเทศไทย การที่จะผลักดันให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ มีประเด็นที่พึงพิจารณาด าเนินการ ใน ๓ ประการ กล่าวคือ ประการแรก 
การก าหนดและคัดกรองคุณสมบัติของสถานประกอบการที่มีคุณภาพและความพร้อมในการเข้าร่วม        
การจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมด้านครูฝึกในสถานประกอบการ  
ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมการเป็นครูฝึก เช่น การอบรมหลักสูตรไมสเตอร์ (Meister) หรือ การอบรม
หลักสูตรระยะสั้น โดยจะต้องขึ้นทะเบียนสถานประกอบการที่มีคุณภาพและความพร้อมดังกล่าว 



 ๓๕  
 

 

ประการที่สอง การผลักดันความร่วมมือผ่านกลไกสภาวิชาชีพ สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ในการพัฒนา 
การจัดการศึกษา หลักสูตร ครูในสถานศึกษาให้มีประสบการณ์การท างานที่สอดคล้องกับสภาวการณ์         
ในปัจจุบัน และประการที่สาม การจูงใจให้ สถานประกอบการเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในการจัดการ
อาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  (๗) ประเด็นด้านนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุน ภาครัฐควรมีแนวทาง        
ที่ชัดเจนเหมือนในกรณีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่มีการก าหนดเงื่อนไขในการคัดกรองผู้เรียนประเภทสามัญ
ศึกษาและอาชีวศึกษาโดยพิจารณาจากผลการสอบ และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกตามความต้องการ
ของผู้เรียน ในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ซึ่งท าให้สัดส่วนผู้เรียนในด้านอาชีวศึกษามีมากกว่าประเภท
สามัญศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีการก าหนดแนวทางทั้งในเชิงเป้าหมายนโยบายซึ่งในอดีตและปัจจุบัน        
มีการก าหนดสัดส่วนผู้เรียนในสายอาชีวศึกษา สูงกว่าสามัญศึกษา และเป้าหมายนโยบายในการผลักดัน
ให้ผู้เรียนในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา มีสัดส่วนที่สูงกว่าผู้เรียนในสถานศึกษาของรัฐ
ประเภทอาชีวศึกษา มีปัญหาในการด าเนินการให้เป้าหมายนโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติให้เกิดผล
ส าเร็จ ดังนั้น การผลักดันให้เป้าหมายนโยบายทั้ง ๒ ประการให้เกิดผลในทางปฏิบัติจึงเป็นประเด็น
ส าคัญในล าดับต้นต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
เอกชนประเภทอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล นโยบายภาครัฐจะต้องมุ่งพัฒนา       
ในด้านองค์ความรู้ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน             
ของการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  นโยบายภาครัฐ ให้ความส าคัญกับการคัดกรอง ตรวจสอบประเมิน คุณภาพและ
ความพร้อมของทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมุ่งเน้น
ความพร้อมในด้านครูผู้สอน ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการเป็นส าคัญ รวมทั้งการส่งเสริม
ภาพลักษณ์เชิงบวก และแก้ไขภาพลักษณ์เชิงลบ ของการอาชีวศึกษาระบบทวิภ าคี เพ่ือจูงใจให้
ผู้ปกครองและผู้เรียนให้ความสนใจในการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
  นโยบายต่อสถานประกอบการ ในหลาย ๆ ประเทศ ภาครัฐมีนโยบายในการจูงใจ
และผลักดันให้สถานประกอบการเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาการอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยนโยบายส าคัญที่น ามาใช้ คือ นโยบายการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับสถานประกอบการที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาสูงถึงร้อยละ ๔๐๐ นโยบายการก าหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาแรงงานในอัตรา        
ที่สูงส าหรับสถานประกอบการที่มิได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เช่น สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี  
  นโยบายต่อสถานศึกษา กรณีศึกษาทั้ง ๔ ประเทศต่างให้ความส าคัญกับคุณภาพ
มาตรฐานและการติดตามตรวจสอบประเมินคณุภาพมาตรฐานของสถานศกึษา โดยการส่งเสริมสนับสนนุ
สถานศึกษาทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครู  
เป็นต้น ส าหรับประเทศไทย การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีภาครัฐโดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรมีนโยบายในการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะสถาบันต้นแบบ หรือสถาบันน าร่อง หรือ การประกวดสถานศึกษาดีเด่นที่จัด
การศึกษาในระบบทวิภาคี รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี 



 ๓๖  
 

 

และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี อาทิ การก าหนดอัตราพิเศษส าหรับเงินอุดหนุนซึ่งสูงกว่าอัตราปกติส าหรับ
ผู้เรียนในระบบทวิภาคี 
  นโยบายต่อผู้เรียน กรณีศึกษาทั้ง ๔ ประเทศ ต่างมีมาตรฐานจูงใจผู้เรียนในการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา โดยเฉพาะระบบทวิภาคี ซึ่ งเน้นไปที่การให้ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษากับผู้ เรียน              
ด้านอาชีวศึกษา การให้ส่วนลดส าหรับการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาส าหรับผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา  
การก าหนดอัตรามาตรฐานค่าตอบแทนที่เป็นธรรมส าหรับผู้เรียนที่ฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ และ
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนที่มีผลการเรียนและผลการฝึกอาชีพดีเด่น ซึ่งประเทศไทยสามารถน า
แนวนโยบายดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจูงใจผู้เรียน ควบคู่ไปกับนโยบายในการปรับภาพลักษณ์ของ
ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยชี้ให้เห็นภาพลักษณ์ในเชิงบวก ของการเป็นผู้ที่
พ่ึงพาตนเองได้ รับผิดชอบตนเองและครอบครัวได้เร็วกว่าผู้เรียนด้านสามัญศึกษา มีความเป็นผู้ใหญ่        
มีงานท า และเป็นที่ยอมรับของสังคม  
  (๘) ประเด็นด้านบทบาทหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ปัญหาอุปสรรคประการหนึ่ง คือ การประสานและบูรณาการ                
การท างานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างภาครัฐในกระทรวงศึกษาธิการ ภาครัฐในกระทรวง        
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน ภาคสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน        
ของสถานศึกษาเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ย่อมจะต้องอาศัยความร่วมมือ และ   
การเอื้อประโยชน์โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งกับภาคธุรกิจเอกชน 
ภาคสังคม และ ภาคสื่อสารมวลชน ทั้งในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ การพัฒนาภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษาและผู้เรียน
อาชีวศึกษา ดังนั้น จึงควรก าหนดให้มีคณะกรรมการร่วมส าหรับการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี  

ยุทธศาสตร์ แผน นโยบาย กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นเพียงหลักการส่วนหนึ่ง 
ท่ีวางกรอบกว้าง ๆ ในการด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่ วยในการผลักดัน 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา
เอกชนที่ประสบปัญหาอยู่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยการปฏิบัติการจริงหรือการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติที่ชัดเจน          
จึงจะสามารถขับเคลื่อนและวางกรอบในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนมากขึ้น  หากหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้องน าหลักการและแนวคิดข้างต้นไปบูรณาการจัดการเพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาแล้วนั้น 
จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ ๓  
แนวทางการส่งเสรมิและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 

๓.๑ สถานการณ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนของไทย 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีความส าคัญในการแบ่งเบาภาระของรัฐในเรื่องการจัด

การศึกษาให้เยาวชน ซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท าให้รัฐ
สามารถประหยัดเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการศึกษาได้เป็นจ านวนมาก สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนมีการบริหารจัดการที่มีอิสระ โดยบริหารอย่างระบบธุรกิจซึ่งคล่องตัวมากกว่าระบบ
ราชการจึงสามารถลดขั้นตอนและระเบียบวิธีการในการสั่งการ บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อ        
การจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ท าให้ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณและก าลังคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก        
ของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการโดยภาคเอกชนนั้นยังมีความคล่องตัว       
ในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ด าเนินกิจการโดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ
ข้อบังคับเหมือนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์        
การศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์        
ประเด็นดังกล่าวนับได้ว่าเป็นจุดเด่นส าคัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถจัดการศึกษา         
ในอันที่จะน าไปสู่การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง         
แต่การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในปัจจุบันเกิดปัญหามากมายอันเนื่องมาจากค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหาร
จัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเดิม          
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน         
พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องมาอยู่ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา (สอศ.)  แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากผู้เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษา ด้วยหลักการที่ว่า 
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐอยู่ภายใต้การก ากับดูแลเดียวกัน 
จะสามารถบูรณาการและท าความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ           
ในการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลดี
ต่อมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน เกิดการประสานความร่วมมืออันดี
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ และเอกชน ทั้งด้านบุคลากร ครู และผู้เรียน นอกจากนี้ การควบรวม
ดังกล่าว จะยังประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากสิ่งที่ เป็นปัญหาร่วมกันจะได้รับการแก้ไข ไปพร้อมกัน           
ในคราวเดียว อาทิ การปรับภาพลักษณ์ผูเ้รียนอาชีวศึกษาท่ีจะต้องร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาให้มากขึ้น ที่ผ่านมาจะต่างคนต่างคิด ต่างฝ่ายต่างท า ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การเพ่ิมจ านวน
ผู้เรียนอาชีวศึกษาท่ีมีการแย่งชิงกัน  ก็จะเปลี่ยนเป็นการประสานประโยชน์ร่วมกัน การปรับหลักสูตร
การเรียนการสอนให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ร่วมกันพัฒนาสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง 
การสร้างความเป็นเลิศ และการน าสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่สากล เป็นต้น 



 ๓๘  
 

 

ตลอดระยะเวลากว่า ๓ ปีที่ผ่านมา หลังจากที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาอยู่ 
ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วนั้น  ปัญหาบางส่วนสามารถแก้ไขได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แต่ยังมีอีกหลายปัญหาก็ยังคงอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ใด ๆ ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพดีขึ้น จึงส่งผล
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งประสบปัญหาในการบริหารจัดการมาอย่างต่อเนื่อง         
จนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่งต้องปิดกิจการไปโดยปริยาย            
จากสถานการณ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในปัจจุบัน สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ประสบปัญหาอย่างมากมายทั้งในเรื่องภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาที่เป็นไปในทางลบ ซึ่งส่งผลต่อ        
ความนิยมหรือความสนใจของผู้เรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาที่มีจ านวนลดลง ทั้งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปัญหาเรื่องของหลักสูตร
อาชีวศึกษาที่ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างยาวนาน หลักสูตรในบางสาขาวิชาที่มีการปรับปรุง          
แต่ก็จะเปลี่ยนเพียงชื่อสาขาวิชา หรือเปลี่ยนเนื้อหาสาระเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ภาพรวมของโครงสร้าง
การจัดการศึกษายังคงเหมือนเดิม ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาชีพใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น        
อย่างต่อเนื่องในช่วงปัจจุบันที่ประเทศมีการแข่งขันในทุก ๆ เรื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะไม่เป็นไป
ตามความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งครุภัณฑ์ไม่ทันสมัย วัสดุ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอในการจัด
การศึกษา เพราะต้องน างบประมาณส่วนมากไปใช้ในการจ่ายเงินเดือนให้กับครูอัตราจ้าง เพราะไม่ได้รับ
อัตราทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะที่ ประเทศไทยมีความจ าเป็น       
ต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ         
ในการแข่งขันและความร่วมมือกับนานาอารยประเทศ โดยที่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง        
(พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙) ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณให้เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียน        
สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสัดส่วน ๖๐ : ๔๐ แต่ผลปรากฏว่าสัดส่วนผู้ เรียน                
สายอาชีวศึกษาต่อผู้เรียนสายสามัญศึกษากลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ขาดแคลนแรงงานวิชาชีพ
ระดับกลางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฐานหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ         
ของประเทศในภาพรวม กรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามาตรการจูงใจให้คนเรียนเลือกเรียนอาชีวศึกษา         
ของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในส่วนของคุณภาพของ
อาชีวศึกษาก็ยังคงมีปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่านิยมอาชีวศึกษาตกต่ าไม่สามารถแก้ปัญหา
การทะเลาะวิวาทกันของนักเรียนอาชีวศึกษาได้ ดังนั้น หากจะเพ่ิมจ านวนนักเรียนอาชีวศึกษาให้ได้        
ตามสัดส่วนข้างต้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการต้องท าวิจัยเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้ผู้เรียนและ
ผู้ปกครองไม่นิยมเรียนอาชีวศึกษา พร้อมทั้งหามาตรการที่จูงใจผู้เรียน และด าเนินนโยบายการเพ่ิมสัดส่วน
ผู้เรียนอย่างจริงจัง และประการส าคัญ คือ ต้องสร้างให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมีคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค์ส าหรับตลาดแรงงาน ตลอดจนศึกษารูปแบบการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพของประเทศ          
ที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาได้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จ เช่น สิงคโปร์และเยอรมนี เป็นต้น 

ข้อมูลจากรายงานการศึกษาเรื่อง “การปฏิรูปอาชีวศึกษาของประเทศไทย” พบว่า        
การขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดจากการผลิตแรงงานได้ไม่เพียงพอ แต่เกิดจากปัญหา
คุณภาพของระบบอาชีวศึกษา สาเหตุส าคัญ คือ ๑) การละเลยทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ         
การเป็นช่างที่ดี เช่น คณิตศาสตร์ พีชคณิต เรขาคณิตและตรีโกณมิติ  ๒) หลักสูตรการจัดการศึกษา          



 ๓๙  
 

 

ไม่เชื่อมโยงกับทักษะที่ต้องใช้ในโลกการท างานจริง สถานศึกษาจ านวนมากไม่เปิดสอนสาขาที่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและภาคแรงงาน และเนื้อหาสาระของหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนายจ้าง ๓) ขาดแคลนทรัพยากร อาจารย์และอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ๔) ระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษามีข้อบกพร่อง เพราะตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพในการจัด         
การเรียนการสอนมีน้ าหนักน้อยเพียงร้อยละ ๒๐ เท่านั้น ทั้งที่มีความส าคัญอย่างมาก ในขณะที่ไปให้
น้ าหนักและความส าคัญที่การตรวจสอบการจัดกิจกรรมและการจัดการภายในถึงร้อยละ ๖๙ ท าให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาต่าง ๆ ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนมีภาระในการจัดท าเอกสาร
เป็นจ านวนมากเพื่อเป็นหลักฐานว่าด าเนินกิจกรรมจริง แม้จะมีความพยายามยกระดับคุณภาพหลักสูตร 
“อาชีวศึกษาทวิภาคี” ที่มีระบบการเรียนการสอนแบบ “โรงเรียน-โรงงาน”  ให้สามารถผลิตแรงงานที่มี
ทักษะและสมรรถนะตรงกับความต้องของการนายจ้างหรือสถานประกอบการ โดยผู้เรียนหลักสูตรนี้        
จะได้ฝึกงานกับสถานประกอบการอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของเวลาเรียน โดยที่มีด าเนินการมาเป็นเวลา 
๒๐ ปี แต่ในภาพรวมถือว่ายังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก ปัจจุบันมีนักเรียนในระบบนี้เพียงร้อยละ ๑๔ 
ของนักเรียนอาชีวศึกษาเท่านั้น เพราะสถานประกอบการยังขาดการสนับสนุนและแรงจูงใจที่เหมาะสม  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลตามท่ีนายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล อดีตประธานคณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาไว้ว่า ประเทศไทยมีความต้องการคนจบการศึกษา
ทางด้านอาชีวศึกษาจ านวนมาก แต่มีผู้เรียนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประมาณ ๗ แสนกว่าคนเท่านั้น ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแล          
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ร้อยละ ๗๐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน ร้อยละ ๓๐        
อีกทั้งปัจจุบันมีสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญมากถึงร้อยละ ๖๗ และเรียนสายอาชีวศึกษาเพียงร้อยละ ๓๓ 
เท่านั้น การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาไปให้ถึงร้อยละ ๕๐ นั้นคงอีกไกล หากไม่แก้ไขปัญหาของ        
การอาชีวศึกษาที่มีปัญหาใหญ่ ๆ อยู่หลายประเด็น โดยที่ปัญหาใหญ่ ๆ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา คือ 
๑) การขาดแคลนครูอย่างต่อเนื่อง ครูไม่เก่งในเชิงปฏิบัติจึงไม่สามารถสอนผู้เรียนให้เก่งในเชิงปฏิบัติได้ 
๒) หลักสูตรการศึกษาไม่ตรงและไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ประกอบการและภาคแรงงาน     
๓) การขาดแคลนวัสดุและครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ๔) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัด 
การศึกษารูปแบบดังกล่าวเป็นเรื่องส าคัญที่จะสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนได้สอดคล้องตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ แต่ก็มีผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเพียงร้อยละ ๑๔ เท่านั้น          
จากผู้เรียนสายอาชีวศึกษาทั้งหมด อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจให้สถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา ๕) ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และ ๖) การบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา ยังขาดกระบวนการสร้างคน และสร้างเทคโนโลยีควบคู่กันไปอย่างครบวงจร ไม่มี
นโยบายในการส่งเสริมการลงทุนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ชัดเจน และภาพลักษณ์ผู้ เรียน
อาชีวศึกษาไม่ดีและเป็นไปในทางลบ (ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/632314)     
 สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นทั้งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน 
นอกเหนือจากปัญหาข้างต้นแล้วนั้น ค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ดังกล่าว 
ยังส่งผลให้การบริหารจัดการต่าง ๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีปัญหาตามมามากมาย          
โดยภายหลังที่มีการควบรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการอาชีวศึกษา
เอกชนในส่วนกลางมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมที่อยู่ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ ๑ คน รับผิดชอบสถานศึกษาประมาณ ๒๐ แห่ง แต่เมื่อย้ายมาสังกัด

https://www.dailynews.co.th/education/632314
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ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เจ้าหน้าที่ ๑ คน ต้องรับผิดชอบสถานศึกษากว่า ๑๐๐ แห่ง ท าให้
การด าเนินงานในแต่ละเรื่องต้องใช้เวลาเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม แม้การควบรวมดังกล่าวจะท าให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค ได้รับการดูแลจากส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการอาชีวศึกษามากกว่าการอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน แต่เนื่องจากปัจจุบันส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด มีผู้อ านวยการวิทยาลัยของรัฐท าหน้าที่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดโดยต าแหน่ง ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารสถานศึกษาส่วนการก ากับ
ดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในพ้ืนที่เป็นภารกิจล าดับรอง ท าให้การก ากับดูแลสถาน ศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งก าหนดนโยบาย 
ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สามารถการด าเนินการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนปกติได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนประสบปัญหา  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เช่น การจัดการศึกษา            
ในรูปแบบทวิศึกษา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา (ป.ต.อ.) 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือการสมทบกับสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือเปิดสอนระดับปริญญา เป็นต้น 
ส าหรับประเด็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กล่าวคือ ในแต่ละโครงการ /กิจกรรมของแต่ละส านัก /หน่วย /ศูนย์ ยังขาดการเพิ่มเป้าหมายในส่วนของ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษาเอกชน การที่ครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษาเอกชน        
จะได้รับคัดเลือกให้เขา้ร่วมการฝึกอบรมพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ ได้นั้นก็ต่อเมือ่ในโครงการนั้น ๆ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาในโครงการฯ ดังกล่าว 
ไม่ถึงจ านวนที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายของโครงการ ท าให้ในแต่ละปีครูและบุคลากรของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนท่ีได้รับการฝึกอบรมและพัฒนามีจ านวนไม่มากและไม่สอดคล้องกับจ านวนครูและ
บุคลากรทางการอาชีวศึกษาเอกชนที่มีอยู่ทั้งระบบ  
 นอกจากนี้  ประเด็นในส่วนของการพัฒนาผู้ เรียนนั้น ถึงแม้ส านักงานคณะกรรมการ         
การอาชีวศึกษา จะให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนที่มีความหลากหลายให้สอดคล้อง
ตามทักษะ ความช านาญ และความสนใจของผู้เรียนเช่นเดียวกับการด าเนินการส่งเสริมทักษะผู้เรียน         
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  แต่เนื่องจากบริบทระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนท่ีมีความแตกต่างกัน ตลอดจนกฎระเบียบ         
แนวปฏิบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ยังไม่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์ก็ยังคงมีปัญหา
ตามมาเป็นระยะ โดยในทางปฏิบัติสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ในทุกกิจกรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาและ
ไม่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษา และส่งผลให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนหลายแห่งต้องปิดกิจการลงไปมากพอสมควร  รายละเอียดดังแสดงไว้ในตารางที่ ๓.๑ 
จ านวนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ตารางที่ ๓.๒ จ านวนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน เปรียบเทียบก่อนและหลังการควบรวม สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน และตาราง       
ท่ี ๓.๓ จ านวนผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เปรียบเทียบก่อนและหลังการควบรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน  
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ตารางที่ ๓.๑ จ านวนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ านวนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  
   นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 - 2563  
 

 
ปีการศึกษา 

ข้อมูลสถิติ 
สถานศึกษา 

(แห่ง) 
ครูและบุคลากรฯ 

(คน) 
นักเรียน นักศึกษา (คน) 

ปวช. ปวส. รวม 
2558 455 16,436 206,954 83,542 290,496 
2559 481 16,141 196,910 91,924 288,834 
2560 478 16,141 209,728 98,888 308,616 
2561 478 13,020 205,699 107,305 313,004 
2562 484 12,968 206,743 113,770 320,513 
2563 489 12,369 218,470 114,076 332,546 

ตารางที่ ๓.๒ จ านวนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เปรียบเทียบก่อนและหลังการควบรวม 
    สถานศึกษาอาชวีศึกษาของรัฐและเอกชน  
 

สถานะสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
(ปีการศึกษาสุดท้าย 
ก่อนการควบรวมฯ 

ตามค าสั่ง  
คสช. ที่ 8/2559) 

ปีการศึกษา 2563 
(ปีการศึกษา

ปัจจุบัน) 

เพ่ิมขึ้น / 
ลดลง 

 

มีชื่อตามใบอนุญาต 481 489 เพ่ิมข้ึน 8 แห่ง 
มีการจัดการเรียนการสอนจริง 
(มีนักเรียนจริง) 

464 444 ลดลง 20 แห่ง 

ตารางที่ ๓.๓ จ านวนผูเ้รียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เปรยีบเทียบก่อนและหลัง 
    การควบรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน  
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2558  
(ปีการศึกษาสุดท้าย 
ก่อนการควบรวมฯ 

ตามค าสั่ง คสช. ที่ 8 / 2559) 

ปีการศึกษา 2563 
(ปีการศึกษา

ปัจจุบัน) 

เพ่ิมขึ้น / ลดลง 
 

ปวช. 206,954 218,470 เพ่ิมข้ึน 11,516 คน 
ปวส. 83,542 114,076 เพ่ิมข้ึน 30,534 คน 
รวม 290,496 332,546 เพ่ิมข้ึน 42,050 คน 

หมายเหตุ -  ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 



 ๔๒  
 

 

  การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือให้การบริหารจัดการและ          
การด าเนินนโยบายต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ในการด าเนิ นการนั้น          
ท่ามกลางสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ก็ยังมีส่วนดีหรือจุดแข็งที่เกิดขึ้นที่ท าให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งขึ้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๓.๑.๑ ด้านระเบียบข้อบังคับ โครงสรา้งและการบริหารจัดการ 
๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นส่วนราชการที่ออกใบอนุญาต

ต่าง ๆ ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้โดยตรง ท าให้สามารถควบคุมคุณภาพและการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค           
เมื่อเทียบกับช่วงที่อยู่ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค อยู่ภายใต้การก ากับดูแลและออกใบอนุญาตโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งมิได้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการจัดการอาชีวศึกษาโดยตรง ส่งผลให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคหลายแห่งด าเนินกิจการโรงเรียนไม่เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญาต และไม่เป็นไปตามกฎหมายก าหนด แต่หลังจากมีการรวมสถานศกึษาฯ ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้โดยตรงและตรงจุด
มากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามที่รับอนุญาต และเป็นไป       
ตามกฎหมายก าหนด ช่วยให้สถานศึกษาหลายแห่งมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการด าเนินกิจการ
สถานศึกษาในทางที่ดีขึ้น  

๒) ในส่วนของงานทะเบียนและหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีระบบการตรวจสอบการด าเนินการออกหลักฐานการศึกษา               
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพของนักเรียนนักศกึษา ประกอบกับมีหนว่ยงานภายใน ทั้งส่วนกลาง (ส านักบริหารการอาชีวศึกษา
เอกชน และส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ) และส่วนภูมิภาค (ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด) 
ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษา ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของงานทะเบียนและหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร ตลอดจนก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ท าให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสถานประกอบการและหน่วยงาน        
ต่าง ๆ ในการตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน 

๓) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายลดขั้นตอน
กระบวนการท างาน โดยเฉพาะในการด าเนินการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในกรณี
สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชา สาขาวิชาในระบบปกติอยู่แล้ว สถานศึกษา
สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงแต่แจ้งการจัดการเรียนสอน        
ให้ส านักบริหารการอาชีวศึกษาทราบเท่านั้น 



 ๔๓  
 

 

๔) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเท่าเทียม
กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ เช่น สามารถจัดการเรียนการสอนทวิศึกษา การจัดการเรียนการสอน
ระยะสั้น และการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนวิชาเดียว (Block Course) ได้ เป็นต้น ซึ่งถือว่า       
เป็นการเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาสามารถจัดการเรยีนการสอนท่ีหลากหลายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ 
รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ 

๕) ในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีศึกษานิเทศก์สายอาชีวศึกษาโดยตรง สามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้ดีกว่าในช่วงที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์เฉพาะสายสามัญเท่านั้น นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศึกษา ยังมีหน่วยงานภายในทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ส านักมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ หน่วยศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาค ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านการอาชีวศึกษาโดยตรง สามารถนิเทศติดตามและให้ค าแนะน าปรึกษากับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้อย่างตรงจุดมากขึ้น 

๖) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร       
จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เช่น คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง
ผู้แทนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ เพ่ือร่วมแสดง
ความเห็นในการเสนอนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๗) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ          
การอาชีวศึกษาด้านการอาชีวศึกษาเอกชน ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาเอกชนในการพิจารณาเสนอปรับปรุง แก้ไข หรือบัญญัติกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ           
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งในปัจจุบันได้ผลักดัน         
ในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้แก่ เรื่องเครื่องแบบ        
ของครูอาชีวศึกษาเอกชน และการเข้าสมทบกับสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
เป็นต้น 

๘) ในส่วนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
(ระบบ PVIS) ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน รวมทั้งข้อมูลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ส่งผลให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 



 ๔๔  
 

 

๘.๑) การตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน นักศึกษาและครูของ
สถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ ให้แก่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

๘.๒) การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน
ไม่ซ้ าซ้อนกับภาครัฐ 

๘.๓) การรายงานข้อมูลของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือประกอบ 
การตัดสินใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

๘.๔) การเชื่อมโยงระบบการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ
ผลการเรียนเฉลี่ยตามสาระการเรียนรู้ (GPA) ของผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

 ๓.๑.๒ ด้านการบริหารวิชาการ 
   ๑) ความเป็นเอกภาพทางด้านนโยบายการอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ        
การเรียนการสอนอาชีวศึกษา และยกระดับมาตรฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
   ๒) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ิมมากขึ้น ผ่านโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน 
เช่น กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพให้กับผู้เรียนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่สนับสนุน
งบประมาณเป็นประจ าทุกปี และสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากเมื่อครั้งอยู่ภายใต้สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจากเดิมปีละไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นปีละ ๑,๓๐๐,๐๐๐ 
– ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสามารถด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ เช่น สามารถ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพระดับชาติ ผ่านกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพ่ือการศึกษา กิจกรรมจิตอาสา และศูนย์ซ่อมสร้างอาชีวศึกษา (Fix-it Center) 
เป็นต้น 
   ๔) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดกว้างเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพ่ือให้สามารถผลิต
บุคลากรได้ตรงตามความต้องการของภาคแรงงานมากขึ้น และให้ความส าคัญกับสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาเอกชน ได้มีโอกาสในการบูรณาการหลักสูตรใหม่ ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ         
ของสถานประกอบการได้ 
   ๕) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ผู้ เรียนอาชีวศึกษาในเรื่องต่าง ๆ (ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ฯลฯ) ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(ศพก.) ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการบูรณาการอาชีวศึกษารัฐและเอกชน โดยก าหนดเป็นนโยบายและ    
มีแผนการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมท าให้การด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวทั้งในสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ
และเอกชนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
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๓.๑.๓ ด้านงบประมาณ 
๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการอาชีวศึกษาเอกชน ผ่านโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ        
การอาชีวศึกษาเอกชน และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีผล  
การด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ เพ่ิมงบประมาณ          
ในการสนับสนุนการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จากเดิมที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ิมขึ้นเป็นปีละ ๘๐๐,๐๐๐ – 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๒) ให้ความส าคัญและเพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเอกชน ทั้งในส่วนกลาง (ส านักบริหาร
การอาชีวศึกษาเอกชน) และส่วนภูมิภาค (ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด) 

๑.๓) ให้ความส าคัญและเพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณในการนิเทศติดตาม                  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน โดยก าหนดเป็นกิจกรรมหลัก ในโครงการเงินอุดหนุนพัฒนา
คุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นโครงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ          
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

๒) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้รับงบประมาณอุดหนุนรายบุคคล           
ในลักษณะเงินอุดหนุนรายไตรมาส ตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มี        
การแก้ไข 

๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้รับงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้น  

๔) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้รับงบประมาณเป็นเงินช่วยเหลือ              
ค่าเครื่องมือประจ าตัวผู้เรียนสายอาชีพ 

 ๓.๑.๔ ด้านบุคลากร 
  ๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษาเอกชนเพ่ิมมากขึ้น ผ่านโครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพ
การอาชีวศึกษาเอกชนและโครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการโดยส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
  ๒) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษาเอกชน โดยตั้งแต่การควบรวมสถานศึกษา
อาชีวศึกษารัฐและเอกชนนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภารณ์ ให้กับครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา
เอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ไปแล้วจ านวน ๑,๗๑๓ คน และจัดพิธีมอบฯ ไปแล้ว ๔๓๑ คน 
  ๓) ผู้บริหารและครูมีเอกภาพ มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและ
ภาคเอกชนค่อนข้างดีในการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายร่ วมกันเป็นอย่างดี              
มีเครือข่ายของผู้บริหาร ครูเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาในทุกระดับ 
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๓.๒ สภาพปัญหาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
  ส าหรับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภายหลังจากที่มีค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ        
และภาคเอกชน ที่ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเดิมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาอยู่ในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้มีการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาอาชีวศึกษามีมาตรฐานและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน        
ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมากมาย คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ได้รับข้อมูลสะท้อนในส่วนของสภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ โครงสร้างและการบริหารจัดการ 
     ๑) ภายหลังจากที่มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง         
การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยแนวคิดและหลักการที่ดี และ
เกิดประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน ที่จะส่งผลดีต่อมาตรฐานการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพท่ีทัดเทียมกัน เกิดการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน มีความคล่องตัวในการสร้างเครือข่ายและการประสานประโยชน์
ร่วมกัน แต่กลับไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ออกมารองรับการด าเนินการของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 
     ๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 ให้โอนมาเฉพาะ
อ านาจเลขาธิการและอ านาจส านักงาน แต่มิได้โอนอ านาจของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องการมติของ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) ติดขัดและไม่สามารถด าเนินการได้ 
     ๓) โครงสร้างการบริหารงานของส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) 
และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เป็นเพียงโครงสร้างการบริหารภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เท่านั้น จึงมีข้อจ ากัดในเรื่องของการก ากับดูแลสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนในหลายพ้ืนที่ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลท่ีมีแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแล               
ท่ีแตกต่างกัน เช่น การตรวจและการติดตามในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกันในการด าเนินการ          
แต่การปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ยังมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
     ๔) ขาดการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะทางด้านงบประมาณ
ที่สถานศึกษาอาชีวศกึษาเอกชนมเีพียงเงนิอุดหนนุรายบุคคลเท่านั้น และไม่ได้มีการปรับเพิ่มมากว่า 5 ปี 
(พ.ศ. 2559 – 2563) แต่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ิมขึ้นตามนโยบาย หรือโครงการต่าง ๆ            
จากต้นสังกัด ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแต่ละแห่งต้องรับภาระเองทั้งหมด เพ่ือการมีส่วนร่วม           
ในการจัดการศึกษาทุกด้านกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     ๕) ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ตั้งแต่ผู้แทนในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) (ที่มิใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในส่วนภูมิภาค ถึงแม้ว่าจะมี
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รองประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) คนที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้แทนจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน แต่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ และไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน           
จะเป็นฝ่ายที่ถูกก าหนดให้ด าเนินการเท่านั้น 
     ๖) มีนโยบาย ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มีความแตกต่างในการด าเนินการ 
ระหว่างที่อยู่ในก ากบัดแูลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แต่ต้องปฏิบัติตาม
แบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มีการควบคุมและก ากับดูแลอย่างเข้มงวด          
ในลักษณะสองมาตรฐาน ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน 
     ๗) อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) ควรก าหนดสถานที่ตั้งในการด าเนินงานให้มี 
ความชัดเจน เพราะหลายพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บ่อยมากเกือบทุกปีการศึกษา สร้างความสับสน
ในการติดต่อและประสานงานมากพอสมควร 
     ๘) ด้านผลงาน และรางวัลต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการประเมินผลงานประจ าปี
ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ดังนั้น การจัดกิจกรรมทางวิชาการหรือการจัดการ
แข่งขันใด ๆ ที่มีผู้บริหารหรือครูของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนใหญ่จะท าให้
ผู้บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐไม่สบายใจ และวิตกกังวล หรือหากครูของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนได้รับรางวัลจะท าให้เกิดปัญหาตามมาเช่นกัน 

  ๓.2.2 ด้านการบริหารวิชาการ 
     ๑) ขาดความเสมอภาคในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชนไม่สามารถเปิดสอน               
ได้ทุกหลักสูตรเหมือนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ เช่น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การจัดการศึกษา    
แบบทวิศึกษา การสมทบกับสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือเปิดสอนระดับปริญญา เป็นต้น 
     ๒) การขออนุญาตเปิดการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่ 
จะด าเนินการได้ยาก เมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ เนื่องจากตามแนวปฏิบัติเดิม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจะต้องสร้างห้องเรียนเปล่าให้เพียงพอตามระดับชั้น ไม่สามารถหมุนเวียนการใช้
ห้องเรียนกับสาขาวิชาการอื่นได้ โดยที่ระเบียบดังกล่าวยังมิได้รับการแก้ไขให้มีความยืดหยุ่นตามบริบท
การเปลี่ยนแปลงในช่วงปัจจุบัน 
     ๓) ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาไม่ได้รับการอบรม/พัฒนา และสนับสนุน  
ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างเต็มที่ เช่น การอบรมด้านวิชาชีพหรือการแข่งขันทักษะวิชาชีพต่าง ๆ 
โดยที่ครูผู้สอนและนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจะได้เข้าร่วมอบรมทักษะต่าง ๆ 
ด้านวิชาชีพก็ต่อเมื่อมีอัตราจ านวนคงเหลือจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ซึ่งก็มีจ านวนไม่มากพอ  
ที่จะสนับสนุนให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้รับการอบรมอย่างเต็มที่ 
     ๔) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ รวมถึง
กิจกรรมส าหรับพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เช่น ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างอาชีวศึกษา (Fix-it Center) เป็นต้น 

  ๓.2.3 ด้านงบประมาณ 
     ๑) เงินอุดหนุนรายบุคคล โดยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไม่ได้มีการปรับ
เพ่ิมมากว่า ๕ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓) เหมือนกับโรงเรียนเอกชน        



 ๔๘  
 

 

ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่ได้ปรับเพ่ิมไป
เมื่อปี ๒๕๖๑ 
     ๒) ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมลูกเสือ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างอาชีวศึกษา (Fix-it Center)         
ยังด้อยกว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ  
     ๓) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ก าหนดนโยบายให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของภาครัฐเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม แต่ไม่มี      
การจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินการให ้ทั้งในส่วนของค่าวสัด ุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น  
ท าให้เงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับรายจ่ายเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ          
ตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
     ๔) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงเวลาและมีความล่าช้า เช่น เงินอุดหนุน
รายบุคคล (ในช่วงแรกไม่ตรงเวลา) การแข่งขันทักษะวชิาชีพของนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ตั้งแต่เดือน
มกราคม ๒๕๖๓ หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่ง น านักศึกษาไปร่วมท ากิจกรรมกับนักศึกษา
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในส่วนดังกล่าว 
     ๕) งบประมาณที่อุดหนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ภายใต้นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมายัง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้โดยตรง แต่จะต้องด าเนินการผ่านสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ 

  ๓.๒.๔ ด้านบุคลากร 
     ๑) ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) มีอัตราก าลังคนและบุคลากร      
ไม่เพียงพอในการท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชน กว่า ๔๘๐ แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้
การด าเนินงานและการบริหารจัดการต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
     ๒) ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในก ากับดูแล        
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เนื่องจากได้รับงบประมาณซึ่งเป็นเงินอุดหนุน
รายบุคคลเพ่ิม แต่ครูอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนยังไม่ได้รับงบประมาณในส่วน
ดังกล่าวเพิม่เติมแต่อย่างใด 
     ๓) ผู้บริหาร และครูผู้สอน ไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ  
จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
     ๔) ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับ       
การพัฒนาองค์ความรูใ้นหลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) เมื่อเทียบกับผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชนที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีผู้บริหารของสถานศึกษาเอกชนเข้ารับการอบรม        
อย่างต่อเนื่อง 
     ๕) ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไม่มีโอกาสได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัลคุรุสดุดี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 



 ๔๙  
 

 

     ๖) บุคลากรที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) มีจ านวนน้อย     
และเป็นพนักงานประจ าของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ท าให้ประสิทธิภาพการประสานงานและ   
การขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ไม่ดีเท่าที่ควร 
 
๓.๓ การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับทราบสภาพปัญหาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
  คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้เดินทาง
ไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยี      
สุราษฎร์พาณิชยการ จ.สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี และวิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี สรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 
  ๓.๓.๑ ด้านกฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ โครงสร้างและการบริหารจัดการ 
    ๑) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ได้มีนโยบายและแนวทาง          
ในการควบรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนมาตั้งแต่ต้น การควบรวมการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เพ่ือให้เกิด
การท างานที่ เป็นลักษณะการบูรณาการท างานและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมกันนั้น 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่งปรับตัวเพ่ือรองรับการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ไม่ทัน           
ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย และหลายแห่งที่ต้องปิดกิจการไปมากมาย 
    ๒) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จ าต้องปฏิบัติตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร                
แต่การควบรวมดังกล่าวกลับท าให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐมีความเข้มแข็ง มีการเพ่ิมวิทยาลัย
หลายแห่ง เพ่ิมจ านวนผู้เรียน ทั้งที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจัดการเรียนการสอนอยู่ในพ้ืนที่
ใกล้เคียง ส่งผลให้ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้เลือนหายไป เนื่องจาก        
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะถูกก ากับและติดตามด้วยนโยบายที่ไม่ได้สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
    ๓) ก่อนที่จะมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ นั้น 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีการบริหารจัดการภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งครอบคลุมครอบคลุมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็น
สถานศึกษาของเอกชนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงวิชาชีพ ปัจจุบันระยะเวลา         
ผ่านมากว่า ๓ ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการออกกฎหมายใดออกมารองรับการบริหารจัดการ       
ของสถานศึกษาเอกชนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมาย  
    ๔) หลังจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๘/๒๕๕๙ ออกบังคับ
ใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเข้าอยู่ภายใต้การก ากับดูแล         
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวนผู้เรียนของอาชีวศึกษาเอกชนลดลงตั้งแต่บัดนั้น        
เป็นต้นมา และมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนบางแห่งจ าต้องปิดกิจการเป็นจ านวนมาก ซึ่งเรื่องดังกล่าว
ยังไม่ได้รับ การแก้ไขปัญหาจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ๓.๓.๒ ด้านการบริหารวิชาการ 

  ๑) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นนโยบายที่หน่วยงานต้นสังกัด
ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนตอ้งด าเนนิการ แต่นโยบายดังกล่าวไม่ได้ให้การสนับสนุน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนอย่างจริงจัง ท้ังการฝึกอบรม การเตรียมความพร้อม การท าความเข้าใจถึง
ระบบการศึกษาอาชีวศกึษาทวภิาคี และมีบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจ านวนน้อยที่ได้รับ
การฝึกอบรม สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง อีกทั้งการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีเป็นเรื่องใหม่ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  
  ๒) ความเสมอภาคในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่สามารถเปิดสอนได้ทุกหลักสูตร       
เหมือนสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ เช่น หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา 
การสมทบกับสถาบันการอาชีวศึกษาเพ่ือเปิดสอนระดับปริญญา เป็นต้น 

  ๓) สถานประกอบการที่ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องมีครูฝึกในสถานประกอบการที่ต้องผ่านการอบรมกับหน่วยงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐก็จะไม่ประสบปัญหา
แต่อย่างใดเนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ถือปฏิบัติมาโดยตลอด แต่ในส่วนของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนั้น 
เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลการด าเนินการมาตั้งแต่ต้น เมื่อประสานความร่วมมือไปยังสถานประกอบการ  
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ก็ยังขาดความพร้อมที่จะต้องจัดอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ ไม่สามารถ
อบรมภายในจังหวัดได้ จะต้องเดินทางอบรมส่วนกลาง ซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและเป็นค่าใช้จ่าย         
ที่สถานประกอบการต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีภายในจังหวัดนั้น ส่วนใหญ่ก็ได้ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐแล้ว อีกทั้งสถานประกอบการส่วนใหญ่สามารถรับผู้เรียนในระบบทวิภาคี ได้         
จ านวนจ ากัด   
 ๔) การขออนุญาตเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาใหม่
ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศจะด าเนินการได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐ เนื่องจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนต้องใช้แนวปฏิบัติเดิมที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน โดยทีร่ะเบียบดังกล่าวยังมิได้รับการแก้ไขให้มี
ความยืดหยุ่นตามบริบทการเปลี่ยนแปลงในช่วงปัจจุบัน 
  ๕) การเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
ยังมีข้อจ ากัดและเงื่อนไขที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษามีระเงียบ เงื่อนไขและมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

 ๓.๓.๓ ด้านงบประมาณ 

  ๑) ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการอุดหนุนเงินค่าใช้จ่ายรายหัวของผู้เรียน        
ซึ่งผู้เรียนที่เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้รับสิทธิเพียงประมาณร้อยละ ๗๐ ในขณะที่ผู้เรียน 
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐได้รับสิทธิเต็มร้อยละ ๑๐๐ ของค่าธรรมเนียมการเรียน 

  ๒) เงินเดือนครู ครู ๑ คน รัฐให้การอุดหนนุ ๑๓,๖๐๐ บาท แต่นโยบายการเพิ่ม
เงินเดือนครูส าหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนต้องหาเงินชดเชยในส่วนดังกล่าวเพิ่มเติม และปัจจุบันเงินเดือนครูไม่ได้มีการปรับอัตราเพ่ิม 
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  ๓) ความเหลื่อมล้ าด้านเงินงบประมาณเพ่ือการลงทุนและพัฒนาสถานศึกษา  
ซึ่งสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนต้องแสวงหาเงินลงทุนและรับผิดชอบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เองในฐานะ       
ผู้ลงทุน โดยที่นโยบายรัฐบาลประกาศส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
เพ่ิมมากขึ้นตลอดมาทุกรัฐบาล แต่โดยสภาพความเป็นจริงการศึกษาเอกชนไม่ได้รับการส่งเสริม       
และไม่ได้รับการคุ้มครองการลงทุนใด ๆ ที่เป็นรูปธรรมมาก่อน แต่กลับต้องจัดการศึกษาแข่งขัน        
กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐบนพื้นฐานแห่งความเหลื่อมล้ าที่ปรากฏอย่างชัดเจน 
  ๔) ขาดการสนับสนุนงบประมาณให้ทั่วถึงและเพียงพอ ทั้งการจัดการเรียน        
การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เช่น กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมลูกเสือ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างอาชีวศึกษา (Fix-it Center)         
ยังด้อยกว่าสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ  

 ๓.๓.๔ ด้านบุคลากร 

  ๑) ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) มีอัตราก าลังคนและบุคลากร      
ไม่เพียงพอในการท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานศกึษาอาชวีศกึษาเอกชน กว่า 480 แห่งทั่วประเทศ ส่งผลให้
การด าเนินงานและการบริหารจัดการต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

     ๒) ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) ได้รับเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าครูผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่อยู่ในก ากับดูแล        
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เนื่องจากได้รับงบประมาณซึ่งเป็นเงินอุดหนุน
รายบุคคลเพ่ิม แต่ครูอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนยังไม่ได้รับงบประมาณในส่วน
ดังกล่าวเพิม่เติม 
     ๓) ผู้บริหาร และครูผู้สอน ไม่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะต่าง ๆ  
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
     ๔) ผู้บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับ        
การพัฒนาองค์ความรู้หลักสูตรต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) เมื่อเทียบกับผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชนที่สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่มีผู้บริหารของสถานศึกษาเอกชนเข้ารับการอบรม        
อย่างต่อเนื่อง 
   
๓.๔ แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ 
  จากปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนข้างต้น เป็นปัญหา
ที่สะท้อนมาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันยังมีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนบางแห่งที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
และเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ดี และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนอื่น สามารถน าหลักการต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จได้เช่นเดียวกัน อาทิ 
  ๓.๔.๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน         
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของบริษัท อี.เทค จ ากัด แบ่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็น ๓ คณะ ได้แก่ 
๑) คณะกรรมการบริษัท อี.เทค จ ากัด  ๒) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และ ๓) คณะกรรมการ
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อ านวยการวิทยาลัย ในการบริหารจัดการวิทยาลัยนั้น คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยจะมีการประชุม        
ทุกสัปดาห์ของกรรมการทุกชุด เพ่ือวางแผนการท างาน พิจารณาความก้าวหน้าของแผนงานและสรุป
ปัญหาของงานที่ได้ด าเนินการผ่านมาในการบริหารจัดการภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก      
(อี.เทค) มีผู้อ านวยการ ๑ คน แต่มีรองผู้อ านวยการ จ านวน ๑๑ ฝ่าย โดยตั้งตามความจ าเป็นเพ่ือให้  
การบริหารงานแตล่ะฝ่ายมีความเป็นอิสระ และมีความคล่องตัวในการด าเนนิการ และสามารถขับเคลื่อน
ไปได้พร้อม ๆ กัน โดยรองผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารจัดการแต่ละฝ่ายเป็นส่วนใหญ่ มีการทบทวน        
ภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง การคัดสรรครู วิทยาลัยฯ จะมีระบบคัดเลือกครูและบุคลากร       
ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้สนใจเป็นครูได้มีการฝึกสอนจริงในสาขาวิชาที่ถนัด โดยที่สวัสดิการของครู
และบุคลากรของวิทยาลัยเป็นแรงจูงใจส าคัญที่ท าให้ครูในวิทยาลัยแห่งนี้รักองค์กร อาทิ การจัดสรรเงิน
โบนัส การจัดสวัสดิการตามอายุงาน การให้รางวัลพิเศษ การให้เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ         
เป็นต้น โดยที่วิทยาลัยมีกระบวนการในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนี้ 

๑) กระบวนการรับนักศึกษาของวิทยาลัย การรับนักศึกษาของวิทยาลัยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องมากที่สุด โดยขั้นตอน 
ของการรับสมัคร มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.๑) เขียนใบสมัครของทางวิทยาลัย 
๑.๒) ยื่นใบสมัครพร้อมบัตรประชาชนตัวจริง เพ่ือนาเข้าข้อมูลเบื้องต้นจากบัตร

ประชาชน เช่น เลขที่ประจ าตัวประชาชน ชื่อ สกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วันเกิด เพศ ที่อยู่
ปัจจุบันตามบัตรประชาชน วันหมดอายุบัตร และวันที่ออกบัตร บันทึกลงในระบบข้อมูลนักศึกษา         
ของวิทยาลัย 

๑.๓) ช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนงวดแรก ออกรหัสประจ าตัวส าหรับนักศึกษา          
โดยก่อนช าระเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด ผู้เรียนชายต้องผ่านการคัดกรองสารเสพติด โดยต้องไปที่ศูนย์
ตรวจสารเสพติดของวิทยาลัย เพ่ือเข้าสู่การตรวจปัสสาวะ ตรวจรอยสักตามร่างกาย และตรวจการเจาะหู 
จึงจะสามารถช าระเงินได้ 

๑.๔) ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษา ซึ่งบัตรนักศึกษาจะใช้ในระบบสารสนเทศของวิทยาลัย         
ทุกระบบ และใช้จนส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ขั้นตอนต่าง ๆ ข้อมูลที่ในแต่ละขั้นตอน เป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่มีการบันทึก           
ลงในฐานข้อมูลของวิทยาลัยทั้งหมด 

๒) ระบบดูแล-ช่วยเหลือนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี .เทค) 
จัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาตั้งแต่เริ่มสมัครเรียน จนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยวิทยาลัย         
มีฝ่ายพัฒนานักศึกษาประกอบด้วยอาจารย์-เจ้าหน้าที่ ๒๐ คน ในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ         
โดยระบบดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักศึกษา มีดังนี้ 

๓) ระบบการจัดการเรียนการสอน การควบคุมห้องเรียน และระบบกล้องวงจรปิด 
วิทยาลัย อี.เทค น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
ความทันสมัย รวดเร็ว สะดวกในการประมวลผลและตรวจสอบได้ แบบ ๓๖๐ องศา ดังนี้ 

๓.๑) การจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิชาชีพเป็นฝ่ายที่ดูแลการจัด        
การเรียนการสอน ซึ่งมีระบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 



 ๕๓  
 

 

- ตารางสอนของอาจารย์/ตารางเรียนของนักศึกษา 
- แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา/การบันทึกหลังการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

ทุกคนทุกวิชา 
- ระบบคะแนนนักศึกษา นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
- การตรวจสอบเวลาเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom เป็นต้น 
- การจัดการสอบรายวิชาที่เป็นทฤษฎีเป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์ ๑๐๐% 
- จัดระบบการเรียนกับ Simulation ก่อนลงปฏิบัติจริง 
- จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอน เช่น 

รถยนต์ไฟฟ้า รถ EV หุ่นยนต์ ระบบออโตเมชั่น เป็นต้น 
- จัดการเรียนการสอนในสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ตามมาตรฐานเยอรมัน 
- จัดการเรียนการสอนทางด้านภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
- จัดการเรียนในสายอาชีพเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบโครงการ อี.เทค ๒ ภาษา 
โดยโครงการที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับการตอบรับจากผู้เรียนมากที่สุด คือ 

โครงการ ๓ ม. คือ มีงาน มีเงิน และ มีวุฒิการศึกษา เป็นโครงการที่ท าความร่วมมือกับภาคเอกชน        
ซึ่งผู้เรียนจะมีงานท าทันทีหลังจบการศึกษาที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากผู้เรียนและผู้ปกครอง
เพราะมีระบบการันตีการมีงานท า 

๓.๒) การควบคุมห้องเรียน ในการเข้าเรียนของนักศึกษา 
  - นักศึกษาต้องวางโทรศัพท์มือถือไว้ที่จุดที่จัดไว้ให้  ยกเว้นในชั่วโมงที่ ใช้
โทรศัพทม์ือถือเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
  - อาจารย์ประจ าวิชาเช็คชื่อการเข้าเรียนแบบออนไลน์ โดยมีข้อมูลเวลา           
การมาเรียนจากการ Scan ใบหน้าเป็นข้อมูลพื้นฐานแสดงให้เห็นในเบื้องต้น 
  - การยืนยันการเข้าเรียนในห้องเรียนของอาจารย์ประจ าวิชา จะต้องยืนยัน        
ในทุกรายวิชา 
  - การยืนยันการเข้าห้องเรียนของอาจารย์ประจ าวิชาเป็นการตรวจสอบว่า
นักศึกษามาวิทยาลัยและไม่ได้มีการหนีเรียนในคาบนั้น ๆ 

๓.๓) ระบบกล้องวงจรปิด วิทยาลัยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกห้องเรียน และจุด
ต่าง ๆ ในวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นการดูแลความเรียบร้อย พฤติกรรมของนักศึกษา ดูแลและควบคุมการเรียน
การสอนในห้องเรียน ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งวิทยาลัยฯ เกือบ ๖๐๐ จุด           
ในการเดินทางเข้าเรียน ผู้เรียนทุกคนต้องผ่านเครื่องสแกนหน้า (face Scan) เพ่ือเป็นข้อมูลยืนยันว่า
ผู้เรียนได้เข้ามาในวิทยาลัยฯ จริง แต่ในช่วงเวลาเรียนครูในแต่ละวิชาจะมีการเช็คชื่ออีกครั้ง เพื่อยืนยัน
สถานการณ์เข้าเรียนของผู้เรียน ซึ่งวิทยาลัยฯ มีระบบให้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการเข้าเรียน        
ของบุตรหลานได้ตลอดเวลา อีกทั้งแต่ละพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณ               
ท าให้สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้ เรียนได้ตลอดเวลา และต่อเนื่องส่งผลต่อความเชื่อมั่น                   
ของผู้ปกครองในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย  นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังให้บริการรถรับส่ง
นักศึกษา จ านวน ๓๔ สาย เพ่ือให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันของเด็ก
นักเรียนต่างสถาบัน ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการศึกษามีความทันสมัยอย่างมาก 



 ๕๔  
 

 

โดยที่วิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ       
การเรียนการสอนต่าง ๆ ที่สามารถสอนให้ผู้เรียนทุกคนได้มีทักษะ และเทคนิคทางดารปฏิบัติการและ        
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) ความส าเร็จของวิทยาลัย วิทยาลัย อี.เทค มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน        
บุคลากร อาคาร สถานที่ และด้านการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความทันสมัย ตรงต่อความต้องการ         
ของตลาดแรงงาน ความส าเร็จและความภาคภูมิใจของวิทยาลัยที่เป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น 

- รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ๓ สมัย (พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ                    
พ.ศ.๒๕๔๓) 

- โล่ถาวรสถานศึกษาพระราชทาน ๓ ครั้งต่อเนื่อง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Excellence Awards ๒๐๐๙ ประเภท Project of 

The Year สาขา Thai Software Innovation Project จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



 ๕๕  
 

 

- รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ        
ยอดเยี่ยม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากกระทรวงศึกษาธิการ 

- รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Excellence Awards ๒๐๑๘ 
- เกียรติบัตรประกันคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานเยอรมันแห่งแรกของประเทศไทย 

จากหอการค้าเยอรมัน-ไทย 
- โล่เกียรติคุณรางวัลการออมยอดเยี่ยมสายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒         

จากธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ 
- รางวัลจากการแข่งขันของนักศึกษาในสาขาบัญชีในการชิงถ้วยพระราชทาน            

จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และรางวัลจากการแข่งขันของนักศึกษาในโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัด 
อาทิ เช่น 

o รายการแข่งขัน Yamaha Moto Challenge Motor Sport Education 
o การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
o โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
o การแข่งขัน English Spelling Bee เป็นต้น 

- รางวัลจากการแข่งขันของนักศึกษาในการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติในสาขาวิชา       
ต่าง ๆ ในระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโอลิมปิก อย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นตัวแทนนักศึกษา
แข่งขันระดับชาติมากที่สุดในประเทศ เป็นต้น 

 
๓.๔.๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ก่อตั้ง

โดย บริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (มหาชน) โดยซื้อกิจการมาจากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ ในปี 2547 
ตั้งเป็น บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด ต่อมาโดยระเบียบของพระราชบัญญัติอาชีวศึกษาเอกชนมีการเปลี่ยน
ระเบียบให้สามารถตั้งเป็นนิติบุคคลได้ จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2547 และเปิดรับนักเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา 
ต่อมาในปี 2555 ได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนหมวด 1 ชื่อประเภทระดับ
การศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือช่วยพัฒนาสังคม 
และประเทศชาตใินดา้นการศกึษา ในระยะแรกของการก่อตั้งมีวิสยัทัศน์ คือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน า
ในการผลิตบุคลากร ที่ เน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ได้พนักงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจในประเทศไทย มุ่งเน้นความรู้          
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่โรงเรียน         
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย ที่ด าเนินธุรกิจด้านค้าปลีกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาแรก          
ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี มีการต่อยอดและพัฒนาความรู้จากการด าเนินธุรกิจค้าปลีกของ
เซเว่นอีเลฟเว่น 7-Eleven,Inc. และได้ด าเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่  1             
ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการจัดการเรียน          
การสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับ         
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร 

ปรัชญาการจัดการศึกษา (Philosophy) : “มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” 
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นผู้น าอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีด้านธุรกิจค้าปลีกของ
ประเทศ 

พันธกิจ (Mission) :  
๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ 
๒) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบทางไกล       

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) สร้างบรรยากาศที่เอื้ออ านวยให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขและส่งเสริม

ความสามารถด้านนวัตกรรม 
๔) บริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และกรอบ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
๕) สร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมีความรับผิดชอบ              

ต่อชุมชนและสังคม 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)  : “เรียนรู้จากประสบการณ์จริง” Work-Base Learning 
คุณธรรมอัตลักษณ์  :  ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย 
อัตลักษณ์ (Identities) : 
 ๑) เรียนรู้ไม่ลดละ (Life Long Learning) 
 ๒) มีทักษะหลากหลาย (Multi - Skill) 
 ๓) ใจรักบริการ (Service Mind) 
 ๔) ก้าวทันเทคโนโลยี (Technology Literacy) 
 ๕) เป็นคนดีศรีสังคม (Social Contribution) 
วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ :  

 ๑) เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ ได้มีโอกาสศึกษาต่อ 

 ๒) สร้างงานสู่ท้องถิ่น 
 ๓) พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจและสร้างผู้เรียนสู่การเป็น

เจ้าของธุรกิจ 
 ๔) สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน 
 ๕) สนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่จะเรียนต่อ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มี

โอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานท า 
เป้าหมายด้านการพัฒนา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณภาพ ดังนั้น จึงมีการ

พัฒนาพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ด้านหลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในวิทยาลัยและอื่น  ๆ         
โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยไว้ ดังนี้ 

๑) สร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ 
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๒) เป็นผู้น าการศึกษาด้านวิชาการค้าปลีก 
๓) สร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการศึกษา  
๔) สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
๕) บริหารทรัพยากรด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดเด่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
๑) จบแล้วมีงานท า ๑๐๐% ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน 

เพราะเมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไม่ว่าสาขาวิชาใดก็ตาม รับประกันการมีงานท า 
๑๐๐% เนื่องจาก บมจ. ซีพี ออลล์ มีบริษัทในเครือมากกว่า ๑๐ บริษัทที่มีความต้องการบุคลากร       
อย่างต่อเนื่องทุกปี เฉพาะร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ก็มีการขยายตัวกว่า ๕๐๐ สาขา ต่อปี โดยบริษัทจะบรรจุ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าท างานทุกคน โดยจะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล แต่ละต าแหน่งงานที่มี 

๒) มีเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์ ได้ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนักเรียนจะได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริง       
ในสถานประกอบการ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ ก าหนด นักเรียน       
ทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัท ตามความเหมาะสม เป็นการแบ่งเบาภาระ        
จากผู้ปกครองและฝึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการท างาน 

 ๓) เรียนจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้ด้วยการท างานจริงเป็นหัวใจหลัก      
ของการเรียนที่นี่ ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในวทิยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ก าหนดให้มีการฝึกปฏิบัติ        
ในสถานประกอบกาจริง โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ ก าหนด ซึ่งจะท าให้นักเรียนเข้าใจในการประยุกต์
ภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ในการท างานแก่นักเรียนตลอดหลักสูตรเพ่ือให้นักเรียนพร้อมที่จะท างาน         
ได้ทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 

๔) ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก) ผู้เรียนจะได้รับ
ทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์            
เมื่อส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วท างานกับ บมจ. ซีพี ออลล์ ๑ ปี โดยรับ
เงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษัท และยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษา  
ต่อในระดับ ปริญญาตรี - โท ต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังมีการจัดท าแผนในการพัฒนาเจตคติของนักเรียนนักศึกษา          
เพ่ือสร้างและปลูกฝังทัศนคติในงานที่ต้องไปปฏิบัติจริงให้เกิดการรักงาน มีจิตบริการ โดยมีกิจกรรม
เสริมสร้างจิตใจเพ่ืองานบริการ รวมทั้งการเล่นหมากล้อม เพ่ือฝึกสมาธิและการวางแผนกลยุทธ์ ต่าง ๆ           
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

 - สาขางานธุรกิจค้าปลีก 
 - สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 - สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
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หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 - บริหารธุรกิจ สาขางานธุรกิจค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ 

นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ยังมีแนวคิดในการเปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนในสาขาวิชาช่างซ่อมนาฬิกา และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายหลายสาขา ซึ่งอยู่
ระหว่างการประสานงานในเรื่องของการออกแบบและจัดท าหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งการจัดท าความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

ระบบการเรียนการสอน : การเรียนการสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
เป็นการเรียนการสอนท่ีอยู่ในรูปแบบการสลับเรียน หรือ Block Course ภายใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเปน็ 
2 เทอม แต่ละเทอมมีระยะเวลาเรียน 6 เดือน แบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี        
ปัญญาภิวัฒน์ และส าหรับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน         
มีการเรียนโดยเรียนระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ  2 ทาง (2  Ways Video Conference)          
มีอาจารย์สอนจากส่วนกลางผ่านระบบ Video Conference ไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือ
วิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน 

กลุ่ม B เรียนภาคปฏิบัติ ใช้เวลาเรียน 3 เดือน โดยจะเรียนภาคปฏิบัติ ณ ร้าน
สะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น ที่ผู้เรียนได้เลือกไวเ้ปน็ระบบการเรียนแบบปฏิบัตงิานจริง(มีรายได้จากการฝึก
ปฏิบัติงาน)  เมื่อครบ 3 เดือน ทั้งสองกลุ่มจะสลับการเรียน 

ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในสาขาธุรกิจค้าปลีก 
จะได้รับการทดสอบและบรรจุเป็นพนักงานในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้น        
เมื่อประสบการณ์และความสามารถและอายุงานเหมาะสมจะก้าวหน้าต่อไปเป็นผู้จัดการร้านเซเว่น   
อีเลฟเว่น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC) ผู้จัดการเขต ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการทั่วไป และยังมีโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี - โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และถ้านักเรียนมีความพร้อมและ        
อยากเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ด้วยเงินลงทุน              
ที่พิเศษสุดในเงื่อนไขของพนักงาน 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนท่ีประสบความส าเร็จ        
ในการบริหารจัดการศึกษาทั้งสองแห่ง มีหลักการและแนวทางการด าเนินงานที่ เหมือนกัน คือ          
การบริหารงานในรูปแบบของบริษัท มีคณะกรรมการท าหน้าที่ในการบริหารงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ และวัสดุ ดูแลจัดจ้างในการสร้างอาคาร การซ่อมแซมอาคาร รวมทั้งในเรื่องของเงินเดือน        
ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยที่จะมีหน้าที่ดูแลในการจัดการศึกษา         
ให้มีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายท่ีส าคัญ คือ การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะและมีสมรรถนะที่ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าสู่การมีงานท าได้ทันที          
มีการรับรองการมีงานท าให้กับผู้เรียน สามารถสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองในการส่ง บุตร
หลานเข้าเรียนสถานศึกษาทั้งสองแห่ง ซึ่งไม่ใช่เพียงให้ความรู้และความสามารถในการท างานเท่านั้น แต่
จะเคร่งครัดในเรื่องการเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ แจ้งกฎ ระเบียบของวิทยาลัยให้
ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับรู้ก่อนการสมัครเรียน ถ้ามีการท าผิด กฎ ระเบียบ จะมีขั้นตอนการลงโทษ
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับนั้น   



 ๕๙  
 

 

สิ่งส าคัญอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน จึงจะสามารถขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๓.๕ บทวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
      อาชีวศึกษาเอกชน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามท่ีผู้แทนจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ได้
น าเสนอ และจากการศึกษาดูงานในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน สรุปได้ ดังนี้ 
 

 

ประเด็นพิจารณา  
 

สภาพปัญหา 
 

แนวทางการส่งเสริม 
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ โครงสร้าง 
และการบริหาร

จัดการ 

- ไม่ มี พ ระราชบัญ ญั ติ  (พ .ร .บ .) ห รื อ
กฎหมายใดรองรับการบริหารจัดการ ตาม
ค าสั่ ง คสช. ท่ี  ๘/๒๕๕๙ ท่ีก าหนดให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไปรวม        
อยู่ ในสั งกั ดส านั ก งานคณ ะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยให้ โอนมา
เฉพาะอ านาจของเลขาธิการ และอ านาจ
ของส านักงาน ท าให้การด าเนินการแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ ท่ี ต้องใช้ม ติ        
ของ กช. (การศึกษาเอกชน)ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 
 

- ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหาร ท้ังใน
ระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ต้ังแต่
ผู้แทนในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(กอศ.) (ท่ีมิใช่ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในส่วนภูมิภาค 
ถึงแม้ว่าจะมีรองประธานอาชีวศึกษาจังหวัด 
(อศจ.) คนทีหนึ่งเป็นผู้แทนจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนก็ตาม แต่ไม่ได้มีบทบาท
หน้าท่ี และไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริ ง  
โดยสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเอกชน
จะเป็นฝ่าย ท่ีถูกก าหนดให้ด าเนินการ       
ตามเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ต้องเร่งด าเนินการจัดท ากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ส าหรับอาชีวศึกษา
เอกชนเป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับค าสั่ง 
คสช. ที่ ๘/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

- กระทรวงศึกษาธิการ ควรพิจารณา
ปรับปรุงการแบ่งส่วนบริหารราชการเพื่อ
แยกโครงสร้างการบริหารภาครัฐและ
เอกชนท่ีมีบริบทแตกต่างกันออกจากกัน 
 

- ควรมีการแต่งต้ังให้มีคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) หรือคณะ 
กรรมการอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัด 
(อชจ.) ท่ีผู้บริหาร หรือประธานท่ีไม่ใช่
ผู้อ านวยการวิทยาลัยของภาครัฐ หรือให้
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
มอบอ านาจในการส่งเสริม ก ากับติดตาม 
และดูแล สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
กับผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีวศึกษา ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแล
อาชีวศึกษาเอกชนในระดับภูมิภาคแทน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) 
 
 
 



 ๖๐  
 

 

 

ประเด็นพิจารณา  
 

สภาพปัญหา 
 

แนวทางการส่งเสริม 
- โครงสร้างการด าเนินงานของส านักบริหาร
การอาชี วศึ กษ าเอกชน  (สอช .) และ
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) 
เป็นโครงสร้างการบริหารภายในส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
เท่านั้น จึงมีข้อจ ากัดในการก ากับ ดูแล
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ท าให้มีการ
ปฏิบัติท่ีแตกต่างกัน เช่น การตรวจติดตาม
ต่าง ๆ ใช้เกณฑ์เดียวกันแต่หลักการปฏิบัติ     
ในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน เป็นต้น  
 

- การส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และดูแล ให้ เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน
กลางท่ีแต่งต้ังโดย สอช. หรือศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 

 

การบริหารวิชาการ 
 

- ขาดความเสมอภาคในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ท่ีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนไม่สามารถเปิดสอนได้ 
ทุกหลักสูตรเหมือนวิทยาลัยภาครัฐ เช่น 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การจัดการศึกษา
แบบทวิศึ กษ า การสมทบกับสถาบั น        
การอาชีวศึกษาเพื่อเปิดสอนระดับปริญญา  
 

- การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาใหม่ ของสถานศึกษาเอกชน 
ด าเนินการได้ยาก เนื่องจากตามแนวปฏิบัติ
เดิมสถานศึกษาจะต้องสร้างห้องเรียนให้
เพียงพอตามระดับชั้น ไม่สามารถหมุนเวียน
การใช้ห้องเรียนกับสาขาวิชาการอื่นได้ 
เหมือนกับสถานศึกษาของรัฐ 
 

- ครูและเรียนนักศึกษานักศึกษาไม่ได้รับ
การอบรม/พัฒ นา และสนับสนุนด้าน
วิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างเต็มท่ี เช่น
การอบรมด้านวิชาชีพ หรือการแข่งขัน       
ต่ าง  ๆ  จะได้ เข้ าร่ วมก็ ต่ อ เมื่ อ จ านวน
คงเหลือจากสถานศึกษาภาครัฐ 
 

- ควรแก้ไขระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ทุกหลักสูตร ท่ีมี
ความพร้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ต้องจัดท าและแก้ ไขระเบียบ      
การขออนุญ าตเปิดการจัดการเรียน      
การสอนในสาขาวิชาใหม่ ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

- ควรจัดอบรมในด้านวิชาการและวิชาชีพ
ให้กับครูเอกชนเหมือนท่ีจัดให้กับภาครัฐ 
 
 

งบประมาณ 
 

- เงินอุ ดหนุนรายบุ คคล สถานศึ กษ า
อาชีวศึกษาเอกชน ไม่ได้ปรับเพิ่มมากว่า         
๕ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึ่งต่างกับโรงเรียน
เอกชน (สช.) อื่น ท่ีได้ปรับเพิ่มไปเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ต้องเร่งด าเนินการเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลด
ความเลื่อมล้ า ที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑  
 

 

 

ประเด็นพิจารณา  
 

สภาพปัญหา 
 

แนวทางการส่งเสริม 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างท่ัวถึงและ
เพี ยงพอ ท้ั งการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และการอบรม
พัฒนาผู้บริหาร ครู และนักศึกษา  
 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน ด าเนินกิจกรรมตาม
นโยบายภาครัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม แต่ไม่
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับรายจ่าย
เพื่อใช้ท าโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ก าหนด 
 

- งบ ประม าณ ท่ี อุ ดหนุ น สถ านศึ กษ า
อาชีวศึกษาเอกชน เพื่อด าเนินกิจกรรม
ภายใต้นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ไม่สามารถจัดสรร
ได้โดยตรง จะต้องด าเนินการผ่านวิทยาลัย
ภาครัฐ 
 

- จัดสรรงบประมาณให้ สอช. ด าเนินการ
อบรมพัฒ นา หรือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ซึ่ง
ควรมีสัดส่วนท่ีเท่าเทียมกันท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ต้องออกกฎ ระเบียบ ท่ีจะท าให้
การบริหารงบประมาณ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

บุคลากร - ส านักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน 
(สอช.) ขาดอัตราก าลังบุคลากรท่ีเพียงพอ 
เพื่อท าหน้าท่ีดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน กว่า ๔๘๐ แห่งท่ัวประเทศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- ผู้บริหาร และครู ไม่ได้รับการพัฒนาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไม่ได้รับการ
พิจารณาเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรของ
กระทรวงศึ กษ าธิก าร  เช่ น  หลั กสู ต ร          
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) เมื่อเทียบกับ สช. ท่ีมีผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนเข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องและมีโอกาสได้รับรางวัลยกย่อง 
เชิดชูเกียรติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัล 
คุรุสดุดี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น 
 

- บุคลากรท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของ อศจ. มี
จ านวนน้อยและเป็นพนักงานประจ าของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ท าให้

- ปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนท้ังส่วนกลาง และ        
ส่วนภูมิภาค  
 
 
 

- สนั บสนุ น งบประมาณ เพื่ อพั ฒ น า 
ศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครูอาชีวศึกษาเอกชน 
เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถใน
อาชีพโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) 
 
 
 
 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ควรมีแผนงาน/โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากร



 ๖๒  
 

 

 

ประเด็นพิจารณา  
 

สภาพปัญหา 
 

แนวทางการส่งเสริม 
ประสิทธิภาพ ในการประสานงานและ      
การขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ไม่ดีเท่าที่ควร 
 

ส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
หรือมีส่วนได้รับการพัฒนา เช่นเดียวกับ 
อาชีวศึกษาของรัฐ เช่นการอบรมพัฒนา
ผู้บริหาร และรองผู้ อ านวยการ และ
ครูผู้สอน เป็นต้น 
 

  
๓.๖ บทวิเคราะห์ข้อดี/ข้อจ ากัดและแนวทางการด าเนินการในการปรับแก้ไขกฎหมาย 
  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ และเป็นก าลังส าคัญในการผลิตบุคลากรอาชีวศึกษาให้กับ 
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าได้ พบว่า การจัดการอาชีวศึกษา
เอกชน ภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  ส่งผลให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนเดิมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) และบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องมาอยู่ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นั้น  
ปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดในการบริหารจัดการ คือ การขาดกฎหมายที่จ าเป็นที่จะน ามาใช้เป็นแนวทาง         
ในการบริหารจัดการศึกษาในทางปฏิบัติที่ดีได้ จากผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันสรุปได้ ดังนี้ 
 

แนวทางการแก้ไขกฎหมาย ข้อดีและข้อจ ากัด แนวทางการด าเนินการ 
๑. กรณีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
    พระราชบัญญัติการอาชีว- 
    ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเพิ่ม 
    หมวดท่ีว่าด้วย “การจัดการ 
    ศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน” 
 

๑. สามารถด าเนินการแก้ไขเพิม่เติมได้รวดเร็ว 
    กว่าการยกร่างและจัดท าร่างพระราชบัญญัต ิ
    การอาชีวศึกษาเอกชนออกมาเป็นการเฉพาะ 
๒. การบริหารจัดการสถานศกึษาภายใต้กฎหมาย 
    หรือพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันจะท าใหเ้กิด 
    ความคล่องตัว สะดวกในการออกกฎหมาย 
    ล าดับรอง เช่น กฎ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ  
    ท าให้การก ากับดูแล การส่งเสริม สนับสนุน 
    และติดตาม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจะต้อง
หารือร่วมกับผู้แทนของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนอย่างเร่งด่วน เพื่อ 
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติม
พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ก า ร
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
และการออกกฎหมาย
ล าดับรองทั้งหมด 

๒. กรณีการเสนอร่างกฎหมาย 
    หรือร่างพระราชบัญญัติการ 
    อาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 
    ฉบับใหม่  
 

๑. ในการด าเนินการจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน   
    เนื่องจากจะต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการ 
    หลายขั้นตอน  
๒. การบริหารจัดการต้องใช้กฎหมายล าดับรอง 
    หลายฉบับ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วสามารถ 
    รวมกันได้ และจะท าให้เกิดความสะดวกในการ 
    ปฏิบัติมากกว่า 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและผู้แทน
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนจะต้องจัดส่งผู้แทน
เข้าร่วมในการยกร่างและ
จัดท ากฎหมายทุกฉบับ      
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 



 

 

บทที่ ๔  
สรุปผลการพิจารณาศึกษา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

๔.๑ สรุปผลการพิจารณาศึกษา 
  การพิจารณาศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ       
เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เอกชนครั้งนี้ 
เป็นการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิด ที่มา สภาพปัญหาและอุปสรรค        
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่เกิดจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่ส่งผลให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเดิมที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ต้องมาอยู่ ในก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ              
การอาชีวศึกษา ระยะเวลาผ่านมากว่า ๓ ปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการออกกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบออกมารองรับการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตามมามากมาย  คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา                 
ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว เนื่องจาก
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนมีความส าคัญในการแบ่งเบาภาระของรัฐในเรื่องการจัดการศึกษา        
ให้เยาวชน ซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ท าให้ ภาครัฐสามารถ
ประหยัดเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านการศึกษาได้เป็นจ านวนมาก สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนมีการบริหารจัดการที่มีอิสระ โดยบริหารอย่างระบบธุรกิจซึ่งคล่องตัวมากกว่าระบบราชการ          
จึงสามารถลดขั้นตอนและระเบียบวิธีการในการสั่งการ บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการบริหารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาได้อย่างเต็มที่ ท าให้ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณและก าลังคน ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก        
ของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งการบริหารจัดการโดยภาคเอกชนนั้นยังมีความคล่องตัว       
ในการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ด าเนินกิจการโดยไม่มีข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ
ข้อบังคับเหมือนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์        
การศึกษาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์         
ประเด็นดังกล่าวนับได้ว่าเป็นจุดเด่นส าคัญของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่สามารถจัดการศึกษา         
ในอันที่จะน าไปสู่การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเข้าสู่ภาคประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง   
 การพิจารณาศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน ตามค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๘/๒๕๕๙          
ที่ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) จากค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ที่ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก ากับดูแลสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วยนั้น ในขณะที่
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐเองก็ยังมีปัญหาทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน งบประมาณและบุคลากร           
ที่มีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ อีกทั้งการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัด



 ๖๔  
 

 

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่ด าเนินการอยู่         
และที่เป็นปัญหาอย่างมาก คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบนัการอาชวีศึกษา ที่ไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องงบประมาณและบุคลากรในฐานะนิติบุคคลได้ การที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หลายแห่งไม่เข้าร่วมอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การน า
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเข้ามาอยู่ในก ากับดูแลเพ่ิมเติมอีกนั้น จึงเป็นเหมือนการเพ่ิมภาระงาน         
ให้เจ้าหน้าที่และเพ่ิมปัญหาให้กับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ไม่ได้มีการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ มาก่อน จึงท าให้การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
 ๒) การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีความแตกต่างกัน เมื่อน าสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งสองประเภทมารวมกัน 
โดยใช้กฎหมาย ใช้กฎ ใช้ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เดียวกัน ท าให้มีปัญหาในการบริหาร
จัดการเป็นอย่างมากที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนไม่สามารถด าเนินการได้ จึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมา 
 ๓) ปัญหาความเหลื่อมล้ าของบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่ไม่ได้รับ         
สิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับเหมือนกับที่อยู่ในสังกัดเดิม แต่เมื่อย้ายสังกัดมาอยู่ในการก ากับดูแล        
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กลับไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับ 
เช่น การขึ้นเงินเดือน และการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
 ๔) การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในโครงสร้างการบริหารงาน       
ระดับต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่มี เช่น การมีส่วนร่วมในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ยังไม่ให้ความส าคัญเท่าที่ควร 
 ๕) สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ส่วนหนึ่ งยังมีการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ          
โดยเจ้าของเดียวท าให้ขาดการลงทุนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีท าให้มีผู้เรียนจ านวนลดลง 
 
๔.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  จากผลการพิจารณาศึกษา คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ อันน าไปสู่แนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาระบบ
อาชีวศึกษาของไทยให้มีคุณภาพ ดังนี้ 
  ๑) การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน เป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะจะเป็นกลไก        
ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
จะต้องเร่งผลักดันกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๑.๑) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะ
เร่งรัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรเร่งออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่จะต้อง
สอดคล้องกับค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการ
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รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา         
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และเพื่อเป็นการเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนในระยะสั้นก่อนที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๒) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะ
เร่งด่วน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรเร่งออกออกกฎหมายล าดับรอง กฎ 
ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการในเรื่องต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่กฎหมายล าดับรอง กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์
บางส่วนจะเป็นหลักการส าคัญที่ช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน         
ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย 
   ๑.๓) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะกลาง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรเร่งและด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเพ่ิมหมวดขึ้นใหม่ เป็นหมวดที่ว่าด้วย “การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน” ในลักษณะของภาพรวมส าหรับเป็นหลักการพ้ืนฐานเพ่ือน าไปออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ        
ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะด าเนินการได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการจะออกกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติ         
การอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับ  
   ๑.๔) การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระยะยาว 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) อาจพิจารณาด าเนินการ “จัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ. ....” ออกมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะ และต้องออกกฎหมายล าดับรอง           
ทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๒) ภาครัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
แต่ละแห่งให้เพียงพอ และควรปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่จากเดิมจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
รายหัวตามจ านวนผู้เรียน เป็นการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และสร้างเจริญก้าวหน้าในการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ       
เป็นระบบ 
  ๓) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรให้สิทธิประโยชน์กับครู          
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมครูในโครงการต่าง ๆ ในสัดส่วน         
ที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมครูให้เปน็ไปในแนวทางเดียวกันกบัครใูนสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ของรัฐ ซึ่งจะท าให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๔) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องประสานไปยังสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือพิจารณาความพร้อมของตนเองในทุกด้านและปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อาจจะต้องยกเลิกหลักสูตรในสาขาวิชาที่ไม่มีผู้เรียนและไม่มีผู้สนใจเข้าเรียน รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในสาขาที่ผู้เรียนยังคงให้ความสนใจและสอดคล้องตามความเปลี่ยนแปลงของประเทศในช่วง
ปัจจุบัน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ        
ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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  ๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องประสานไปยังสถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน และให้ค าแนะน าในการแสวงหาหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการในพ้ืนที่  
ต่าง ๆ เพ่ือท าความร่วมมือกับในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบ  
ทวิภาคี รวมทั้งการส่งครูเขา้ไปเรียนรู้ในสถานประกอบการ อันจะเป็นผลดีในการสร้างความเชื่อมั่นใหก้บั
ผู้เรียนในการมีงานท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 
  ๖) รายละเอียดของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จะครอบคลุมไปถึง
การด าเนินงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนด้วย โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตร
ระยะสั้น หรือแม้แต่การเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีก็สามารถใช้เงื่อนไขของสถาบันสมทบ       
ได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องพิจารณาสาระและหลักการของพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ (๓) มาตรา ๑๙ และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ดังนั้น ผู้บริหารสมาคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน อาจต้องพิจารณาทบทวนหลักการในเรื่องดังกล่าวที่ก าหนดไว้ให้ชัดเจนตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการท าความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 
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การเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
ณ จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

การเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

การเดินทางไปศึกษาดูงานเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา  
ณ จังหวัดน่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพ” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  อ.เมือง จ.นนทบุรี 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 




