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ถอดบทเรียนความกาวหนาทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชน 

เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร (8 มิถุนายน 2555) 

อาชีวศึกษารัฐบาลอยาพ่ึงคอนควักเมื่อเหลือบเห็นหัวขอน้ี สืบเน่ืองก็ดวยไดเขารวมกิจกรรมซึ่งเก่ียวของกับระบบทวิภาคี เปน

ตนวา สวนรวมในการใหความรูครูฝกสถานประกอบการในการจัดทําแผนการฝกและประเมินผล การรวมตรวจความพรอม

ของสถานศึกษาเอกชนในการขอเพ่ิมหลักสูตร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสถานศึกษาเอกชนท่ีจัดทวิภาคีและตัวแทนสงเสริม

การศึกษาระบบทวิภาคีจากบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน)  ไดรับขอเสนอแนะและใหคําปรึกษากับครูนิเทศระบบทวิภาคี 

ซึ่งเก่ียวของกับอาชีวศึกษาเอกชนท่ีจัดระบบทวิภาคีและสถานประกอบการท่ีรับนักเรียนทวิภาคี แลวมีฝายจัดฝกอบรมภายใต

รมเงาของบริษัทแม 

นอกจากน้ียังพบวา อาชีวศึกษาเอกชนตางจังหวัดเขารวมเปนสถานศึกษาเครือขายของกลุมธุรกิจคาปลีกซึ่งจัดระบบทวิภาคี

เพ่ิมข้ึน การโฆษณาประกาศรับนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาเอกชนท่ีจัดระบบทวิภาคีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนตามหนา

หนังสือพิมพ หนาเว็บไซตและ social network การเพ่ิมจํานวนข้ึนไมเฉพาะระดับ ปวช. เทาน้ัน ในระดับ ปวส. สถานศึกษา

เอกชนบางแหงสามารถนํารูปแบบของสถานศึกษาท่ีจัดระบบทวิภาคีในระดับ ปวช. มาเปนโมเดลเพ่ือจัดการศึกษาในระดับสูง

ข้ึนโดยรวมมือและเปนเครือขายกับภาคเอกชนซึ่งจัดการศึกษารูปแบบน้ี 

 

 

กลับมาท่ีอาชีวศึกษาภาครัฐบาล สําหรับวิทยาลัยขนาดใหญเชน วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา จะมีระบบน้ีแทรกอยูใน

สาขายอดนิยมซึ่งสวนใหญก็รับในระดับ ปวส. เชน ยานยนต ธุรกิจคาปลีก การโรงแรม และไดรับขาวสารวาสถานศึกษาหลาย

แหงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการ แลวบางแหงก็เปนเครือขายกับงานสงเสริมการศึกษาระบบทวิภาคีของบริษัท ซีพี ออลล จํากัด 

(มหาชน)  แลวสถานประกอบการเจาเดิม ๆ หลายแหงก็ยังรวมจัดทวิภาคีอยางตอเน่ือง สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญ

ไมไดจัดระบบน้ี เพราะเพ่ิมทวิภาคีเขาไปท้ังคน เครื่องมือ อุปกรณ งบประมาณ ตองปรับแผนกันอีก แลวขาวสารท่ีไดรับจาก

สื่อตาง ๆ จะเงียบกวาของเอกชนซึ่งมีการแขงขันสูงกวา 

อะไรเปนปจจัยใหเกิดความกาวหนาของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาเอกชนโดยเฉพาะการดําเนินการเปน

เครือขาย รวมกับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ดวยแหลงขอมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทํางานรวมกับ
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หนวยงานภาครัฐบาลท่ีรับผิดชอบอาชีวศึกษาเอกชน  ไดพยายามรวมรวมของสังเกต ซึ่ง ณ ท่ีน้ีเปนความคิดเห็นสวนตัวลวน ๆ 

จะผิดถูกประการใดก็ขอใหใชวิจารณญาณของผูอานใหวิเคราะหเอาเอง 

สถานประกอบการ   มสีถานประกอบการจํานวนมากท่ีจะรองรับและมีการวางแผนการจัดนักเรียนสับเปลี่ยนกลุมกันในแตละ

บล็อกของการจัดแผนการเรียน ขณะเดียวกันบริษัทแมมีตัวเลขขอมูลของจํานวนสาขา (สถานประกอบ) และขยายสาขาท่ี

วางแผนไวตอเดือน ตอปชัดเจน   ลักษณะของสถานประกอบการ ประกอบธุรกิจแบบเดียวกันตัวอยางเชน  ธุรกิจคาปลีก

สะดวกซื้อ ดังน้ัน สมรรถนะงานของทุกสาขาจะเปนรูปแบบเดียวกัน การกําหนดสมรรถนะในการฝกงาน มอบหมายงานแตละ

ระดับช้ันจึงเหมือนกัน รวมถึงการกําหนดเน้ือหาการเรียนเมื่ออยูในสถานศึกษาก็ยังสามารถบูรณาการความรูจากการ

ปฏิบัติงานมาใชไดจากสถานการณจริงของงานแตละรานสาขา 

หนวยงานท่ีเปนศูนยกลางทางดานวิชาการ  โดยมีฝายสงเสริมการศึกษาระบบทวิภาคี  ดูแลเรื่องการจัดแผนการเรียน การ

ติดตอการสถานศึกษาเครือขาย การจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเปนผูสอนเองผานระบบ

เครือขาย นอกจากน้ันยังกําหนดปฏิทินการเรียนการสอนใหเปนรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศ 

สนับสนุนอุปกรณการเรียนการสอน สถานศึกษาท่ีเปนเครือขายจะไดรับสนับสนุนดานอุปกรณสําหรับใชในระบบสื่อการสอน

ทางไกล มีบันทึกขอตกลงรายละเอียดครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน  โดยมีครูของสถานศึกษาท่ีเก่ียวของกับวิชาน้ัน ๆ 

เปนผูดูแลหองเรียนและกระตุนการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานอุปกรณท่ีมอบไว โดยสื่อสารกันผานจอแอลซีดี 

ตามท่ีนักเรียนเรียกกันวา  ครูตู ดังน้ัน เน้ือหาแตละรายวิชาของแตละระดับช้ันจึงเหมือนกันท่ัวประเทศ 

ครูฝก เรียนในสถานศึกษากับ ครูตู และบางสวนก็เรียนกับผูสอนประจําวิชาของสถานศึกษาแหงน้ัน ๆ แลว เมื่อลงฝกอาชีพ ณ 

รานสาขาจะไดเรียนรูงานจากการท่ีไดรับการอบรมกอนลงฝก จากน้ันก็เปนการสอนงานจากผูจัดการราน เสมือนเปนครูอีก

ทานหน่ึงเพราะไดมีการกําหนดหนาท่ีของผูจัดการรานจะตองสอนงานตามขอบขายไดแก สอนในเรื่องมนุษยสัมพันธในการ

ทํางาน มาตรฐานการทํางานของราน  การเตรียมความพรอม สินคาและบริการของราน บทบาทหนาท่ีการเปนแคชเชียร การ

รักษาสภาพแวดลอมของรานและอุปกรณ ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน จากน้ันก็ทําหนาท่ีตรวจสอบ การบันทึกเวลา

เขา-ออกของนักเรียน ทายสุดคือประเมินผล นอกจากน้ีกรณีท่ีมนัีกเรียนรุนพ่ีอยูในรานสาขาก็สามารถทําหนาท่ีครูฝกใหกับรุน

นองตอไดอีก  

การอบรมใหความรูครูฝก มีหลักสูตรสําหรับการพัฒนาผูจัดการสาขา (ครูฝก) ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน 

เชน การสอนงาน การวัดประเมินผล จิตวิทยาการสอน หรือมีหัวขอการฝกอบรมพัฒนาอยางตอเน่ือง เชน การจัดการคาปลีก

สมัยใหม  ท้ังน้ี ก็ใหสถานศึกษาเครือขายไดเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาเชน หลักสูตร สัมมนาครูตนแบบระบบทวิภาคี  

แผนการฝกและคูมือการฝก มีคูมือเปนเอกสารตําราสําหรับการเรียนและการทํางานไปพรอม ๆ กัน หลังจากไดรับการสอน

งานจากผูจัดการราน (ครูฝก) แลว หากตองการทบทวนศึกษาดวยตนเองคูมือฝกก็เปนอีกทางเลือกหน่ึง มีแผนการฝกแสดง

สมรรถนะแตละช้ันปชัดเจนควบคูกับการฝก พรอมเอกสารคูมืออานแลวเขาใจและปฏิบัติไดงาย 

การนิเทศการฝก โดยครูจากสถานศึกษาตั้งคณะทํางานในเรื่องนิเทศโดยเฉพาะรับผิดชอบแบงการนิเทศเปนเสนทาง 

กําหนดเวลา สาขาท่ีชัดเจนทําเปนปฏิทินและแผนใหกับสถานประกอบการและสถานศึกษาไดเก็บไวเปนหลักฐานขอมูลในการ

ทํางาน นอกจากน้ัน ภายในแตละรานสาขาก็เกิดระบบนิเทศภายในจากผูจัดการรานเอง แลวยังมี fc ของบริษัทฯ ท่ีมาตรวจ
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เยี่ยมสาขาชวยใหการฝกงานของนักเรียนทวิภาคีมีผูใหคําแนะนําปรึกษาอยางสม่ําเสมอ กรณีนักเรียน drop out ในสาขาใดก็

ใชเปนอีกตัวบงช้ีสําหรับการประเมินผลรานสาขาน้ัน ซึ่งมีผลตอคาตอบแทนสําหรับตัวผูจัดการสาขาดวยเชนกัน 

การวัดประเมินผล  มีเอกสารกําหนดรายละเอียดและข้ันตอนการประเมินท่ีชัดเจน แจงใหผูจัดการ (ครูฝก) และนักเรียนรู

แนวทางปฏิบัติ แลวเปนการประเมินจากการทํางานจริง ตัวอยางเชน กําหนดวิธีการประเมินผลคือ ทดสอบทักษะ

ความสามารถจากการปฏิบัติจริง  การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  การใชคําถามปากเปลา การใชกรณีศึกษา เปนตน 

 

ทํางานใกลบานและมีรายไดระหวางเรียน ขณะท่ีฝกปฏิบัติจะกําหนดอัตราคาแรงใหกับนักเรียนแตละระดับช้ัน แตกตางกัน

ไปโดยเพ่ิมรายไดตามลําดับช้ัน จึงเปนการเรียนท่ีไดรับรายไดลดภาระคาใชจายใหกับผูปกครอง พรอมยังมีสวัสดิการอ่ืน และ

การกําหนดเปนนโยบายชัดเจนท่ีวา ใหนักเรียนฝกงานใกลบาน เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ผูปกครองเกิด

ความอุนใจท่ีลูกหลานอยูใกลตัว แลวกรณีนักเรียนยายตามผูปกครองก็หาสาขาท่ีใกลบานใหไดลงฝกงาน สําหรับบางชวงเวลา

ท่ีตองการแรงงานเพ่ิม นักเรียนเหลาน้ีก็สามารถเขามาทํางานชวง part time เปนการหารายไดเพ่ิมอีกทางหน่ึง 

จบแลวศึกษาตอในระดับสูงขึ้น  นอกจากจะจบการศึกษาแลวมีงานทําในบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทใน

เครือแลว ยังสามารถมีเสนทางในการศึกษาตอท้ังระดับ ปวส. และปริญญาตรี นอกจากจะไดประกาศนียบัตรของสถานศึกษา

แลวยังไดรับประกาศนียบัตรของสถานประกอบการ เปนการรับรองและอางอิง ถึงคุณสมบัติและความสามารถ เพ่ือจะรับ

อัตราคาแรงในระดับท่ีกําหนดไวของบริษัทได โดยไมตองมาประเมินหรือทดลองฝกงานใหมอีก ดังเชนผูเรียนจบแบบนักเรียน

สายอาชีพปกติ  

ปจจัยในเรื่องสถานประกอบการพรอมและเพียงพอ แลวมีลักษณะธุรกิจแบบเดียวกัน  มีหนวยงานท่ีเปนศูนยกลางดูแลจัดการ

ในเรื่องการเรียนการสอนใหเปนระบบและมาตรฐานเดียวกัน  การสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน ครูฝก

เปนผูจัดการสาขาท่ีไดรับการอบรมมีความรูในดานการสอนงานและจัดการเรียนการสอน  แผนการเรียนและคูมือสําหรับครูฝก

และนักเรียนสําหรับแตละระดับช้ันท่ีชัดเจน   การนิเทศการฝกดวยครูจากสถานศึกษา ครูฝกจากสถานประกอบการและมี FC 

คอยดูแลใหคําปรึกษา การวัดประเมินผลถูกกําหนดเปนขอบขายหนาท่ีของผูจัดการและนักเรียนรับรูวิธีการประเมินจากการ

อบรมเตรียมตัวกอนฝก การสอนงานและในคูมือการฝก  นักเรียนมีรายไดแนนอนและทํางานใกลบาน ทายสุดคือ จบแลวมี

งานทําแลวมีลูทางสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  

http://pr.nsdv.go.th/main/
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เรื่องเหลาน้ี เปนเรื่องท่ีคนทํางานทวิภาคีในภาครัฐ ไดเรียนจากภาคทฤษฎีและรับรูจากภาคปฏิบัติ แลวยังมีพวกงานวิจัยซึ่ง

เผยแพรไวอยางหลากหลายภายใตระบบทวิภาคี ตั้งแตเริ่มแรกท่ีมีการจัดการเรียนการสอนระบบน้ีจวบจนถึงปจจุบัน  แต

เน้ือหาความรูและงานวิจัยเหลาน้ัน กลับอยูบนหิ้งไมเคยไดหยิบลงมาปดฝุน เพ่ือใหลงสูการปฏิบัติจริงดังเชนภาคธุรกิจ ซึ่งเขา

มาทีหลังแลวใชบทเรียนเหลาน้ันพลิกใหเกิดโอกาส ผลิตกําลังคนใหกับองคกรแลวยังตอยอดวางแผนการพัฒนาบุคลากร ใหมี

ประสิทธิภาพรองรับธุรกิจคาปลีกซึ่งนับวันจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนในภูมิภาคน้ี แลวตอนน้ี...ถึงเวลาขยับตัวหรือยัง 

 

อางอิง : 

1. บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสถานศึกษากับบริษัท ซอยสมินิสโตร จํากัด เพื่อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขางาน

ธุรกิจคาปลีก 

2. เอกสารการเตรียมความพรอมการดําเนินการเปดหลักสูตรสาขางานธุรกิจคาปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เชียงใหม 

3. เอกสารแผนพับ ผูจัดการรานที่มีนักเรียนทวิภาคีระดับ ปวช. 1 ลงฝกอาชีพ ณ รานสาขา สังกัดศูนยการเรียนปญญาภิวัฒนและโรงเรียน

เครือขาย (อาชีวศึกษาเอกชน)  

4. เอกสารแผนพับ นักเรียนทวิภาคีระดับ ปวช. 1 ลงฝกอาชีพ ณ รานสาขา สังกัดศูนยการเรียนปญญาภิวัฒนและโรงเรียนเครือขาย (อาชีวศึกษา

เอกชน) 

5. เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลง รายการอุปกรณที่ติดต้ัง ณ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร เขียนวันที่ 7 มิถุนายน 2555 

จากการศึกษาเอกสารและการตรวจความพรอมการขอเพิ่มหลักสูตร ระดับ ปวส. 

การนําขอความไปตีพิมพตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูเขียนเทานั้น 

อีเมล pomdvt@hotmail.com   ผลงานและส่ิงพิมพของผูเขียน  http://pr.nsdv.go.th/ 
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