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บทคัดย่อ

การผลิตและพัฒนากาลังคนทางด้านอาชีวศึกษาเป็นสิ่งที่จาเป็นยิ่ง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลทาง
ด้านอาชีวศึกษาเป็นกาลังสาคัญในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การทางาน
ภาคอุตสาหกรรม การทางานภาคการเกษตรสมัยใหม่ อันนาไปสู่การผลิตนวัตกรรมและสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ซึ่งมีผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของภาคการศึกษาในการเตรียมความพร้อม
เยาวชนเข้าสู่ โลกทางวิชาชีพ เมื่อพิจารณาบริบทการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในประเทศไทย พบว่า
มีการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่มีความน่าสนใจ 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การศึกษาระบบทวิภาคี โดยผู้เรียนใช้เวลา
ส่ ว นหนึ่ ง ในสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น และเรี ย นภาคปฏิ บั ติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรือหน่วยงานของรัฐ อาจเป็นไปได้ทั้ง ระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบในพื้นที่ ระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบนอกพื้นที่
ระบบ ทวิภาคีบางสาขาวิชา ระบบทวิภาคีจัดให้แก่พนักงานของสถานประกอบการ และระบบทวิภาคีใน
ต่า งประเทศ และ (2) การจั ดการศึกษาเรียนร่ว มหลั กสู ตรทวิ ศึกษา ซึ่ งเกิด จากความร่วมมือ ของส านั กงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศึก ษา และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สานักงานส่งเสริม
การศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย หรือ ส านั กงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึกษาเอกชน
โดยเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551)
อย่างไรก็ตาม แม้การจัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบนี้มีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่มีเป้าประสงค์ในการพัฒนา
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ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง
คาสาคัญ : การอาชีวศึกษา ทวิภาคี ทวิศึกษา
Abstract

The production and development of vocational education manpower are necessary
because they can make economic prosperity by being smart enterprise, working in the
industrial sector and smart farming. All of these lead to creating innovation and technology which
have an effect on the expansion of economic. Thus, this is the responsibility of the educational
section that should prepare students for entering the world of professional. To consider the
context of vocational education in Thailand, there are two types of vocational education system
that are interesting: (1) Dual Vocational Education is the system that students learn about
knowledge in school and practice in private enterprise, state enterprise, or government sector
(full dual vocational education in the area, full dual vocational education outside the area, dual
vocational education in some subjects, dual vocational education in foreign countries) and (2) Dual
Education is the program of study that corroborate between the Office of the Vocational Education
Commission and the Office of the Basic Education Commission, or the Office of the Non-formal and
Informal Education, or the Office of the Private Education Commission. Students study both
professional certificate curriculum and basic education curriculum (Basic Education Core
Curriculum B.E. 2551 or Non-formal and Informal Education Core Curriculum B.E. 2551). Although
both of program are not the same, the objectives of the study still emphasize on enhancing
students’ moral, skill and cognitive domain, competency of work, applying knowledge and skill
in their real-world situation.
Keywords: Vocational Education, Dual Vocational Education, Dual Education
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บทนา

“การอาชีวศึกษา” เป็นการจัดการศึกษาเสริมจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ช่วยพัฒนาและรองรับ
ผู้ เรี ยนที่ มี ค วามต้ องการ ความถนั ดและความสนใจในการพั ฒ นาความรู้ ทั กษะและเจตคติ เกี่ย วกับ วิ ช าชี พ
(วรรณดี สุทธินรากร และ ภูวเรศ อุบดุลสตา. 2561: 7 และอนุชัย รามวรังกูร. 2558: 4 – 5) และเป็นการเตรียม
คนสายอาชีพที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานเข้าสู่โลกแห่งการทางาน (นลินรัตน์ รักกุศล. 2561: 4; พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2551. 2551: 3) จึงเห็นได้ว่า การอาชีวศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม
และเป็นกระบวนการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (นลินรัตน์ รักกุศล. 2561: 4) เพราะ
ผู้เรียนทั้ง ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค ระดับเทคโนโลยี และผู้เรียนที่เรียนเพื่อการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะ
อาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวเพื่อการประกอบอาชีพ (อนุชัย รามวรังกูร. 2558: 4 – 5) จะได้รับประสบการณ์ตรง
ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ การลงมือปฏิบัติจากทฤษฎีที่เป็นสากลและภู มิปัญญาไทยและจากความร่วมมือ
ของสถานประกอบการด้ ว ยการฝึ ก ในสภาพแวดล้ อ มของการท างานจริ ง (นลิ น รั ต น์ รั ก กุ ศ ล. 2561: 4,
อนุชัย รามวรังกูร. 2558: 4 – 5 และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. 2551: 3) จากโครงสร้างของ
หลักสูตร 2 ประเภท คือ วิช าการศึกษาทั่ว ไปและวิชาชีพ เพื่ อให้ผู้เรียนได้ มีทั้ง ทักษะชี วิต และทักษะอาชี พ
ไปพร้อมกัน จนมีสมรรถนะและสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้
(วรรณดี สุทธินรากร และ ภูวเรศ อุบดุลสตา. 2561: 7 และ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. 2551: 3)
นอกจากนี้ จากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ ทาให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ (เรวดี นามทองดี. 2558: 672)
การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชาและสาขาวิชาทั้งระดับฝีมือ ซึ่ งเทียบได้กับ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับเทคนิค ซึ่งเทียบได้กับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับเทคโนโลยี ซึ่งเทียบได้กับระดับปริญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ) และการฝึกอบรมวิชาชีพที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพ จะมุ่งเน้นการพัฒนา
และปลูกฝังผู้เรียนในภาพรวม (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562.
2562: 10, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561. 2561: 4 - 5 และ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2560: 1 - 2) คือ
1. ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติและลักษณะนิสัยที่ดีงามตามหลักศีลธรรม
ทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิ ทธิของผู้อื่น มี ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนหรือทางาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฎีและหรือข้อเท็จจริงตามมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษาเป็นหลัก
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3. ผู้เรียนต้องมีทักษะความสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการ
และแก้ปัญ หา การทางานด้ วยทั กษะด้านกระบวนการคิดที่ เกี่ย วข้องกับ การใช้ต รรกะ ทั กษะการหยั่ง รู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติการ การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข และการจัดการ
และการพัฒนางาน ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และทักษะการปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่มีความคล่องแคล่ว ความชานาญตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และการปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานคุ ณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ
4. ผู้ เ รีย นต้ องมี ค วามสามารถในการประยุ กต์ ใช้ ความรู้ ทั กษะในสาขาวิ ช าชี พ สู่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง
การประยุกต์สู่อาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การมีสุขภาวะที่ดี และมีความรับผิดชอบที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ การใช้ความรู้ มีทักษะ
ทางสังคมในการทางาน หรือการศึกษาอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพของบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยความสามารถ
ในการสื่ อสาร ภาวะผู้ น า ความรับ ผิ ด ชอบและความเป็ น อิส ระในการด าเนิ น การต่ า งๆ ได้ ด้ ว ยตนเอง เช่ น
ความสามารถในการตัดสินใจ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ทั้งนี้ ถ้าพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการอาชีวศึกษาแต่ละระดับจะพบว่า การจัดการอาชีวศึกษาใน
แต่ละระดับจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ของบุคคลให้สูงขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการเรียนรู้สู่
การปฏิ บั ติ เพื่ อพั ฒ นาสมรรถนะกาลั ง คน รวมทั้ ง คุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ แ ละกิจ นิ สั ย ที่
เหมาะสมในการทางาน ให้สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคมและสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ แต่มีจุดที่แตกต่างกันในวัตถุประสงค์ คือ การจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเป็นการพัฒนาสมรรถนะกาลังคนระดับฝีมือ การจัดการอาชีวศึ กษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
เป็นการพัฒนาสมรรถนะกาลังคนระดับเทคนิค และการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการเป็นการพัฒนาสมรรถนะกาลังคนระดับเทคโนโลยี จึงทาให้แนวทางการพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียน
ในแต่ละระดับมีการพัฒนาและปลูกฝังผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมือนกัน
และมีค วามแตกต่า งกันในเรื่องของระดับ ความเข้มข้นด้านความรู้ ด้านทักษะและด้ านความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2562ก: 1 – 2;
2562ข: 1 – 2; 2562ค: 1 – 2)
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ตาราง 1 คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาตามระดับการอาชีวศึกษา
คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับการจัด
การอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง

ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
มีคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษา
เอกลักษณ์ของชาติ
ไทย เคารพกฎหมาย
เคารพสิทธิของผู้อื่น
มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่
ของตนเองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมี
จิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ด้านความรู้

ด้านทักษะ

ความรู้ในหลักการ
ทั่วไปของงานอาชีพ
เฉพาะและการ
วิเคราะห์เบื้องต้น
รวมทั้งมีความรู้
ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
สามารถใช้ในการ
สื่อสารเบื้องต้นได้

ทักษะการเลือกและ
ประยุกต์ใช้วิธีการ
เครื่องมือและวัสดุ
ขัน้ พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน
ทักษะการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทักษะการคิด
วิเคราะห์และ
การแก้ปัญหา และ
ทักษะด้านสุขภาวะ
และความปลอดภัย

ความรู้ทางทฤษฎี
และเทคนิคเชิงลึก
ภายใต้ขอบเขตของ
งานอาชีพ รวมทั้ง
ความรู้ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ทักษะในการปรับใช้
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้
เหมาะสม ทักษะ
ด้านความปลอดภัย
ที่เชื่อมโยงกันในการ
ทางานที่หลากหลาย

248

ด้านความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้
และความ
รับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติงาน
ตามแบบแผน
ปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงทีไ่ ม่
ซับซ้อน ให้
คาแนะนาพืน้ ฐานที่
ต้องใช้การตัดสินใจ
วางแผนและแก้ไข
ปัญหาโดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมใน
บางเรื่อง ประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะทาง
วิชาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารในการ
แก้ปัญหาและ
การปฏิบัติงานบริบท
ใหม่ รวมทั้ง
รับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น
สามารถปฏิบัติงาน
ตามแบบแผน และ
ปรับตัวภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลง
สามารถแก้ปัญหาที่
ไม่คุ้นเคยหรือ
ซับซ้อนและเป็น
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คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับการจัด
การอาชีวศึกษา

ปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ

ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ด้านความรู้

ด้านทักษะ

การสื่อสารในระดับ
ที่เชื่อมโยงกับการ
ทางาน

ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหา ทักษะ
ในการวางแผน การ
บริหารจัดการ การ
ประสานงาน และ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วย
ตนเอง
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์
และเปรียบเทียบ
ปัญหา ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ความรู้ทางทฤษฎี
และเทคโนโลยี
เฉพาะทางอย่าง
กว้างขวางและ
เป็นระบบในการ
พัฒนางานอาชีพ
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ตลอดเวลา สามารถ
ริเริ่ม ปรับปรุง
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นามธรรมในการ
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รูปแบบการศึกษาอาชีวศึกษา
รูป แบบการจัด การเรียนรู้จึ งมี ส่ วนสาคัญ ในการพัฒ นาคุณ ภาพผู้ เรีย นของการศึกษาอาชีว ศึกษา
โดยสามารถจัดได้ 3 รูปแบบ (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. 2551: 3) คือ
1. รูปแบบการศึกษาในระบบ ที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบั นเป็นหลัก โดยมี
การกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จ
การศึกษาที่แน่นอน
2. รูปแบบการศึกษานอกระบบ ที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา
ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เ ป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. รูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น ในปัจจุบันได้มีการพั ฒนารูปแบบการจัดการ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส ายเทคโนโลยี ห รื อ
สายปฏิบัติการ พ.ศ. 2562 ข้อที่ 6 ที่กาหนดให้การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาใช้ระบบทวิภาค ในรูปแบบการจัด
การศึกษาในระบบ และรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2562ก: 2;
2562ข: 2; 2562ค: 2)
ทั้งนี้ จากความสาคัญของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาที่มุ่งสร้างและพัฒนากาลังคน สร้างโอกาส
และลดความเหลี่ยมล้าทางการศึกษา โดยข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า จานวนสัดส่วนผู้เข้า
เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 32.50 ซึ่งลดลงจากปี 2552
ร้อยละ 5.20 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560) ซึ่งสะท้อนมุมมองของผู้ปกครองและผู้เรียนที่ยังให้
ความสาคัญในการเรียนสายสามัญเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ทาให้ขาดกาลังคนด้านแรงงานทักษะที่มีฝีมือที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการจากการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จึงได้มี
การจัดการศึกษาในลักษณะของทวิศึกษาที่ประสมประสานการศึกษาสายสามัญกับสายอาชีพเข้าด้วยกัน เพื่อผลิต
พัฒนากาลังคนที่มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางอาชีพ และตอบสนองต่อตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
การศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการอาชีวศึกษารูปแบบหนึ่งตามที่มีการระบุไว้ใน พระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 8 โดยให้คาจากัดความว่าเป็น “การจัดการศึกษาวิชาชีพ ที่เกิดจากข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่อง
การจั ดหลั กสูต ร การเรียนการสอน การวัด และการประเมิน ผล โดยผู้เรียนใช้เวลา ส่วนหนึ่ง ในสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น และเรีย นภาคปฏิบั ติ ใ นสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ”
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(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. 2551: 3) จากความข้างต้นจะเห็นได้ว่า เป็นการจัดการศึกษาที่เกิด
จากความร่วมมือของทางสถานศึกษาและสถานประกอบการในการให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่ผู้เรียน
โดยมีการแบ่งความรับผิดชอบในการจัดการ การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะเรียนภาคทฤษฎี
ในสถานศึก ษา และฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ในสถานประกอบการ มุ่ ง หวั ง เพื่ อผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนที่ มี คุณ ภาพ
มีความชานาญที่เพียงพอและตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมถึงก่อให้เกิด
การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (จอมพงศ์ มงคลวนิช. 2561: 13) ทั้งนี้ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
จะสาเร็จได้ ต้องอาศัย ปัจจัยด้านหลักสูตรและการสอน ด้านสถานประกอบการ และด้านชุมชน เป็นสาคัญ
(เบญจวรรณ ศรีคานวล ปัญญา ทองนิล และ กาญจนา บุญส่ง. 2560: 2535)
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษานั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะในการวิชาชีพ รวมทั้งมีประสบการณ์
การท างานจริง ในสถานประกอบการ โดยในปั จ จุ บั น มี ส ถานศึ กษาอาชี ว ศึ กษาทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชนให้
ความสาคัญในการจัดการศึกษารูปแบบระบบทวิภาคีมากขึ้น ความมีส่วนร่วมของสถานประกอบการที่มีโอกาสใน
การร่วมออกแบบเนื้อหา การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล ซึ่งก่อให้เกิดการผลิตกาลังคนที่มี คุณภาพ ความรู้
ทักษะ สมรรถนะ ความชานาญในอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ยกระดับมาตรฐานของ
ผู้เรียน และสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพของผู้ด้อยโอกาสและ พนักงานในสถานประกอบการด้วย
และหากพิ จ ารณาในมิติ ของสถานประกอบการ นอกจากจะได้ กาลั ง คนที่ มี คุณ ภาพมาตรฐาน แล้ ว ยั ง เป็ น
การวางแผนกาลังคนระยะยาวเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป (จอมพงศ์ มงคลวนิช และคณะ. 2558; นลินรัตน์ รักกุศล.
2561)
ลักษณะการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551) สามารถจัดได้
3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมุ่งผลิตและพัฒนา
กาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีที่มีความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
รวมถึงสามารถพัฒนาตนเองและทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทั้งต้องสอดคล้ อง กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติด้วย ทั้งนี้ รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สามารถจัดได้ 5 รูปแบบ
(จอมพงศ์ มงคลวนิช. 2561; วรรณดี สุทธินรากร และภูวเรศ อับดุลสตา. 2561; สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 2559)
ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบในพื้นที่ โดยผู้เรียนทุกคนในทุกสาขาวิชา
จะได้เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ตั้งสถานศึกษา
รูปแบบที่ 2 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบนอกพื้นที่ ซึ่งมีความแตกต่างจากในรูปแบบที่
1 คือ ไม่มีสถานประกอบการในพื้นที่ตั้ งสถานศึกษา ผู้เรียนทุกคนจะเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการนอก
พื้นที่ โดยมีจะการจัดหาที่พักให้แก่ผู้เรียนและครูผู้ดูแล
รูปแบบที่ 3 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบางสาขาวิชา เป็นการจัดการศึกษาตามความพร้อมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งสามารถอยู่ในเขตพื้นที่หรือนอกเขตพื้นที่ตั้งสถานศึกษา
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รูป แบบที่ 4 การจั ด อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี แก่ พ นั ก งานของสถานประกอบการ เป็ น การจั ด
การศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะความรู้ใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบที่ 5 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในต่างประเทศ เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ซึ่ ง จากรู ป แบบทั้ ง 5 นั้ น เห็ น ได้ ว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะมิ ติ ทั้ ง ในมิ ติ ข องที่ ตั้ ง ของ
สถานประกอบการ มิ ติ ค วามพร้ อ มในความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษาและสถานประกอบการ และมิ ติ ข อง
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียน ซึ่งในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในรูปแบบใดนั้นต้องพิจารณาถึงความพร้อมของ
ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งในส่วนผู้สอน ผู้นิเทศ บุคลากรสนับสนุน ความพร้อม และความเพียงพอ
ของวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ สถานที่ รวมถึงงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้บุคลากรและ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องตรง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบุคลากรกาลังคนที่มีคุณภาพและ ตรงตามความต้องการของ
ทั้งสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยในขั้นตอนในการดาเนินการจัดนั้น ต้องเกิดจากความเห็นพ้องร่วมกัน
ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ซึ่ ง ในรู ป แบบที่ 1 ถึ ง 5 เป็ น ระบบ ความร่ ว มมื อ ภายในประเทศ
ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดการ (จอมพงศ์ มงคลวนิช. 2561; สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2557)
ดังภาพที่ 1
ส่ ว นในรูป แบบที่ 5 นั้ น เป็ น ความร่ว มมื อกั บ สถานประกอบที่ ตั้ ง อยู่ ในต่ า งประเทศ ขั้น ตอนใน
การดาเนินการจัดการศึกษามีความใกล้เคียงกัน หากแต่มีในบางประเด็นที่เพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งกองวิเทศ
สัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ในการดาเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านหลักสูตร การจัดทาแผนฝึกอาชีพ ทักษะภาษาของ
ผู้เรียน การคัดเลือกผู้เรียน ครูพี่เลี้ยง รวมถึงการประสานงานต่างประเทศในการจัดทาความร่วมมือ การจัด
ประชุมระหว่างหน่วยงาน การส่งผู้เรียนไปฝึกอาชีพ และการดูแลผู้เรียนในขณะที่อยู่ต่างประเทศ
โครงสร้างหลักสูตร
จากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ผู้เรียนจะต้องศึกษาจากหมวดวิชา ทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. 2562ง)
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) หมวดวิชาสมรรถะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิช าวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และกลุ่มวิช า
สุขศึกษาและพลศึกษา
2) หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพ
พื้นฐาน กลุ่ม สมรรถนะวิช าชีพ เฉพาะ กลุ่ม สมรรถนะวิช าชีพ เลือก ฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิช าชีพ และ
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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ทั้งนี้ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกรวมไม่น้อยกว่า
18 หน่ ว ยกิต ไปร่ว มกาหนดรายวิ ช ากับ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มจั ด การศึกษาระบบทวิ ภาคีในประเด็ น จุ ด ประสงค์
สมรรถนะ คาอธิบายรายวิชา แผนการเรียน เวลาในการฝึก จานวนหน่วยกิต และการประเมินผล แล้วทาการ
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
จากกระบวนการวั ด และการประเมิ น ผลผู้ เ รี ย น สามารถพิ จ ารณาได้ ห ลากหลายไม่ ว่ า จะเป็ น
การพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน ความประพฤติ การเข้าร่วมกิจกรรม
รวมถึงการทดสอบวัดความรู้ โดยการวัดและประเมินผลนั้นต้องมีความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้นและรูปแบบ
การจัดการศึกษา ซึ่งในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้น มีการวัดและการประเมินผลเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนดให้ การประเมิ น ผลการเรี ย นให้ ป ระเมิ น เป็ น รายวิ ช าโดยสถานศึ ก ษาหรื อ สถานศึ ก ษาและสถาน
ประกอบการเป็น ผู้ป ระเมิ น และส าหรับ รายวิ ชาที่ฝึ กในสถานประกอบการ ครูฝึ กและครูนิเทศก์ จ ะร่วมกัน
ประเมินผลการเรียน
การวั ด และการประเมิ น ผลผู้ เ รีย น จะพิ จ ารณาทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ โดยวิ ธี การที่
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คานึงถึงพัฒนาการและสมรรถนะของผู้เรียน
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในการวัดและประเมินผลจึงเป็นหน้าที่ของทั้งในส่วนของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา .
2557)
เกณฑ์การจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562
1) ได้รายวิชาในและจานวนหน่วยกิ ตสะสมในทุกหมวดวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรตามแผนการเรียน
ที่สถานศึกษากาหนด
2) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
3) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผ่านทุกภาคเรียน
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 4 หน่ว ยงาน ได้ แก่ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งประเภทวิชาที่เปิดสอนจะเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร
อาชี ว ศึ กษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พุ ทธศักราช 2556 ประกอบด้ ว ย 9 ประเภทวิ ช า ได้ แ ก่
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 56 หลักสูตร ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/160
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยมีการจัดการศึกษา 3 ลักษณะ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา .
2558)
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สถานประกอบการ

สารวจความพร้อมในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
ด้านกาลังคน / ด้านงบประมาณ / ด้านวัสดุอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักร / ด้านบริหารจัดการ

สรุปผลงานดาเนินงานประจาปี
ประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนา
เสริมสร้างความร่วมมือต่อไป

ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU)
การแสดงข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ

การติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
สารวจการมีงานทา การศึกษาต่อ ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์และแนะแนว
เผยแพร่ข่าวสารให้บุคลากร ประชาชน ผู้สนใจทราบ
และเข้าใจ รวมถึงแนะแนวผู้สนใจเข้าเรียน

จัดแผนการเรียนและการฝึกอบรม
จัดทาตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบหลักสูตร

การสาเร็จการศึกษา
เมื่อผู้เรียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร
กาหนดและผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
จะได้รับประกาศนียบัตร (ตามวุฒิ) จากสถานศึกษา
ใบรับรองการผ่านงานจากสถานประกอบการ วุฒิบัตร
รับรองการศึกษาระบบทวิภาคี
และใบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ

คัดเลือกผู้สมัครเรียน
คัดเลือกตามคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ และคัดเลือก
โดยสถานศึกษาและสถานประกอบการ

วัดและประเมินผลการเรียนและการฝึกอาชีพ
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)
ประเมินผลตามรายวิชา (การเรียนและฝึกอาชีพ)
และประเมินตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทาสัญญาการฝึกอาชีพ
ทาสัญญาระหว่างสถานประกอบการกับผู้เรียน
โดยมีผู้ปกครองให้การรับรอง

นิเทศการเรียนการสอนและฝึกอาชีพ
สถานศึกษาและสถานประกอบการร่วมกันนิเทศ
ตามส่วนที่รับผิดชอบ

ปฐมนิเทศผู้เรียนและประชุมผู้ปกครอง
ชี้แจงระเบียบการ แนวทาง หลักเกณฑ์ คู่มือ

จัดการเรียนการสอนและการฝึกอาชีพ
ดาเนินการตามแผนที่ร่วมกันจัดทา

ภาพ 1 ขั้นตอนการดาเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่มา: ดัดแปลงจาก จอมพงศ์ มงคลวนิช (2561) และ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557)

254

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

Humanities, Social Sciences and arts
Volume 12 Number 6 November – December 2019

ลักษณะการจัดการศึกษา
ลักษณะที่ 1 การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และเมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมี
2 รูปแบบ คือ
1) รูปแบบที่ 1 บุคลากรจากสถานศึกษาสังกั ดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสอนที่
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) รูปแบบที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งนักเรียนมาเรียน
ที่สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ลักษณะที่ 2 การขึ้นทะเบี ยนเป็นนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่เน้นวิชาชีพตามหลักสูตรจนแล้วได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี
2 รูปแบบคือ
1) รูปแบบที่ 1 นักเรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ
(ปวช.) เพื่อเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีกอย่าง
น้อย 1 ภาคเรียนจึงได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556
2) รูปแบบที่ 2 นักเรียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลักษณะที่ 3 การขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่นาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 มาจัดการเรียนการสอน เมื่อสาเร็จการศึกษาจะได้วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาพี่เลี้ยง
ทั้ง นี้ ในการเปิด สอนนั้ นให้เป็น ไปตามหลั กเกณฑ์ ก ารขอเปิ ด หลั กสูต รระดั บประกาศนีย บั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.)
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างหลักสูตร
ผู้เรียนการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จะต้อง
ขึ้น ทะเบี ย นเป็ น นั ก เรี ย นในสถานศึ กษา 2 แห่ง คื อ สถานศึ กษาที่ เปิ ด สอนหลั ก สู ต รการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน
(ม.ปลาย) และสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยผู้เรียนที่ลงเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถเลือกลงทะเบียนกับสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สถานศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) หรือสถานศึกษาที่เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศู นย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: ศูนย์ กศน.) และ
สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ทั้ ง นี้ ผู้ เรีย นที่ เรี ย นในระบบจะต้ อ งเรีย นไม่ น้ อยกว่ า 112 หน่ ว ยกิ ต มากกว่ า ผู้ ที่ เรี ย นหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ที่ เ รี ย น 81 หน่ ว ยกิ ต
อยู่ 31 หน่วยกิต จานวนหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้นมาจาก รายวิชาต่อไปนี้
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1) รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ที่เรียนโครงการ
ทวิศึกษาต้องเรียน 8 หน่วยกิต ขณะที่ผู้ เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 6 หน่วยกิต ทาให้วิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน (8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้) รวมเป็น
41 หน่วยกิต มากกว่าผู้ที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเดียวที่เรียน 39 หน่วยกิต
2) รายวิชาเพิ่มเติม จัดตามหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หลักสูตรปวช. จานวนไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
ได้แก่ กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 หน่วยกิต กลุ่มทักษะ
วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 หน่วยกิต และ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4 หน่วยกิต ขณะที่ ผู้เรียนในหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ระดับมั ธยมศึกษา
ตอนปลาย เรียน 42 หน่วยกิต
ส่วนผู้เรียนที่เรียนนอกระบบจะต้องเรียน 116 หน่วยกิต ขณะที่ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
ซึ่งจานวนหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้นมาไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิตนี้มาจากรายวิชาเลือกที่ผู้เรียนต้องเรียนหมวดวิชาทักษะ
วิช าชี พตามหลั กสู ตรปวช. อาชีว ศึกษา จ านวนไม่น้ อยกว่ า 72 หน่ วยกิต ขณะที่ผู้ เรีย นหลั กสูต รการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรายวิชาเลือกเพียง
32 หน่วยกิต นอกจากนี้หลักสูตรยั งเปิด โอกาสให้ผู้เรีย นสามารถเทียบโอนผลการเรียนระหว่ างหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายได้ มีรายละเอียดดังภาพที่ 2
เกณฑ์การจบหลักสูตร
ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีรายละเอียดดังนี้
เกณฑ์การจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1) ประเมินผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2) ได้จานวนหน่วยกิตสะสมครบตามโครงสร้างของหลักสูตร
3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
4) เข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผ่านทุกภาคเรียน
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เกณฑ์ ก ารจบหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลาย
1) ผู้ เรียนเรี ยนรายวิ ชาพื้นฐานและเพิ่ มเติม ไม่ น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิ ชาพื้ นฐาน
39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรีย นต้ องได้ หน่ว ยกิต ตลอดหลักสู ต รไม่ น้ อยกว่า 77 หน่ว ยกิต โดยเป็ นรายวิ ช าพื้น ฐาน
39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า 38 หน่วยกิต
3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากาหนด
5) ผู้ เรีย นเข้า ร่ว มกิจ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รีย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ การประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากาหนด
เกณฑ์ ก ารจบหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1) ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิช าบังคับ 44 หน่วยกิต และวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต
2) ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
3) ผ่านการประเมินคุณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป
4) เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
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หลักสูตร ปวช. 2556
(ไม่น้อยกว่า 103 นก.)

หลักสูตรแกนกลาง 2551
(ไม่น้อยกว่า 81 นก.)

วิชาบังคับ 44 นก.
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
1.3 คณิตศาสตร์
1.4 วิทยาศาสตร์
1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.6 สังคมศึกษา
1.7 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
1.8 การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม
1.9 ทักษะการขยายอาชีพ
1.10 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

เทียบโอน

เทียบโอน

1.11 ทักษะการเรียนรู้
1.12 ช่องทางการขยายอาชีพ
1.13 เศรษฐกิจพอเพียง
1.14 ศิลปศึกษา

หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไม่น้อยกว่า 22 นก.

หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 10 นก.

เทียบโอน

เทียบโอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 39 นก.
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
1.3 วิทยาศาสตร์
1.4 คณิตศาสตร์
1.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา
1.7 ศิลปะ
1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 71 นก.

วิชาเลือก 32 นก.
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1 นก.

เทียบโอน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

เทียบโอน

1) กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ
พื้นฐาน
2) กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3) กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
4) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5) โครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

เทียบโอน

เทียบโอน

รายวิชาเพิ่มเติม 42 นก.
(ไม่น้อยกว่า 1,680 ชั่วโมง)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
360 ชั่วโมง

ภาพ 2 การเทียบโอนรายวิชาระหว่างหลักสูตร

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสาเร็จของการจัดการศึกษาทวิศึกษาในประเทศไทยจากจานวนผู้เรียน พบว่า
ผู้เรียนในโครงการทวิศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีจานวนลดลงจากปีการศึกษา 2558 จานวน 8,557 คน คือ
จาก 32,686 คน เหลือ 24,129 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 26.18 โดยผู้เรียนมีจานวนลดลงในทุกประเภทวิชา ยกเว้น
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีจานวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น 200 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.67)
ประเภทวิชาที่มีร้อยละของจานวนผู้เรียนลดลงมากที่สุด คือศิลปกรรม มีผู้เรียนลดลง 94 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
ถัดมาคือ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีผู้เรียนลดลง 749 คน คิดเป็นร้อยละ 43.83 และ พาณิชยกรรม มีผู้เรียนลดลง
5,229 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63 และไม่มีผู้เลือกเรียนอุตสาหกรรมสิ่งทอเลย รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 2
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560)
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ตาราง 2 จานวนผู้เรียนในโครงการทวิศึกษา ปีการศึกษา 2558 และ 2559 จาแนกตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คหกรรม
ศิลปกรรม
เกษตรกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
รวม

ปีการศึกษา 2558
จานวนผู้เรียน
ร้อยละ
12,936
39.58
14,277
43.68
895
2.74
141
0.43
2,352
7.20
76
0.23
1,709
5.23
300
0.92
32,686
100.00

ปีการศึกษา 2559
จานวนผู้เรียน
ร้อยละ
11,055
45.82
9,048
37.50
768
3.18
47
0.19
1,698
7.04
53
0.22
960
3.98
500
2.07
24,129
100.00

การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) นับเป็นแนวทาง
ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยขยายกลุ่มผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าสู่หลั กสูตรอาชีวศึกษา
เพิ่มมากขึ้น เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ผู้เรียนจะได้วุฒิการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทาให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ทางวิชาการ เพิ่มทักษะและความรู้ทางด้าน
อาชีพ อันนาไปสู่การเพิ่มโอกาสในการมีงานทา
สรุป

จากภาพรวมของการจัดการสอนอาชีวศึกษา และรายละเอียดของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จะเห็นได้ ว่าการจัด
การศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ มุ่งพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา การวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เข้า
สู่โลกแห่ง การทางาน โดยบ่มเพาะผู้เรียนให้มีทั้งความรู้ และทั กษะทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม
การจัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบ มีความแตกต่างกันที่สาคัญ คือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นการบูรณาการ
การทางานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึก ษากับสถานประกอบการ ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์การทางานใน
สภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขางานนั้น รวมถึงได้สัมผัส
กับสถานการณ์การทางาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่เกิดขึ้นจริง มีรายได้ระหว่างศึกษา และเมื่อจบ
การศึ ก ษาสามารถมี โ อกาสสู ง ในการเข้ า สู่ อ าชี พ ได้ ทั น ที แต่ ป ระโยชน์ ในการศึก ษาลั กษณะนี้ จ ะไม่ เกิ ด ขึ้ น
ถ้าค่านิยมและทัศนคติของประชาชนยังไม่เห็นถึงความสาคัญ และมองในมิติของภาพลักษณ์แง่ลบจากการเสพสื่อ
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ที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนในระดับอาชีวศึกษา ในขณะที่การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ทวิ ศึ ก ษา) เป็ น การบู ร ณาการของหลั ก สู ต ร ระหว่ า งหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้ทางวิชาการสายสามัญและ
ทักษะทางวิชาชีพไปพร้อมกัน เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ปกครองหรือผู้เรียนที่มีความสนใจในสายอาชีพ แต่ยัง
เป็นกังวลต่อภาพลักษณ์แง่ลบของการเรียนสายวิชาชีพได้เข้าเรียนและฝึกทักษะทางวิชาชีพในโรงเรียนสายสามัญ
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เรียนในระบบทวิศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบ ความตั้งใจ และความพยายามในการเรียน
มากกว่ า ผู้ เรีย นในหลั กสู ต รใดหลั กสู ต รหนึ่ ง เนื่ องจากต้ องศึกษาควบคู่กัน ระหว่ า งหลั กสู ต รสายสามั ญ และ
สายอาชีพตลอดจนจบหลักสูตร
นอกจากนี้ ยังคงมีประเด็น ที่เป็นข้อสังเกตสาหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ต่อไปว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนมาสนใจศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษา
ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงจะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างมโนทัศน์เชิงบวกเกี่ยวกับการอาชีวศึกษา เพื่อ ให้ผู้ปกครอง
ไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษาเหมือนกับการอาชีวศึกษาในต่างประเทศ ที่พบว่า
ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และไต้หวัน ผู้เรียนทางด้านสายอาชีพ
จะมีหน้าที่การงานในตาแหน่งที่ได้รับการยอมรับและมีเงินเดือนในอัตราที่สูง (สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2561) สาหรับการอาชีวศึกษาของประเทศไทยปัญหานี้ยังคงเป็นประเด็น
สาคัญที่ต้องหาคาตอบต่อไป
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