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การปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี: กรณี ศึกษา
วิ ทยาลัยเทคนิ คบ้านค่าย
Best Practice in Dual Vocational System: Case study at Bankhai Technical College
ปรัชญนันท์ นิลสุข1* และ ปณิตา วรรณพิรุณ2
บทนํา
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็ นการจัดการ
ศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
ร่วมมือกันในการจัดการศึกษา เป็ นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการปฏิบตั จิ ริงในสถานประกอบการ ทําให้
ผูเ้ รียนมีทกั ษะและความสามารถทีแ่ ท้จริงจากการปฏิบตั ิ
ในสถานประกอบการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงเป็ น
ระบบทีถ่ กู นํามาใช้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในรูปแบบของ
ช่างฝึ กฝี มอื แบบโรงเรียน-โรงงานและแพร่หลายเข้าสู่
ระบบการจัด การศึก ษาของกรมอาชีว ศึก ษาในอดีต
พัฒนาหลักสูตรและใช้เป็ นรูปแบบการจัดการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปจั จุบนั จน
เป็ นระบบการศึกษาที่ได้รบั การยอมรับว่าประสบความ
สําเร็จอย่างสูงและได้ผลอย่างแท้จริงจนเป็ นที่พอใจของ
สถานประกอบการทีจ่ ะได้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีสมรรถนะตามที่
ต้องการ ขณะทีส่ ถานศึกษาก็ผลิตบุคลากรทีไ่ ด้คุณภาพ
ตรงตามความต้อ งการของตลาดแรงงาน และเน้ น
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ []
แม้จะเป็ นระบบการจัดการอาชีวศึกษาที่ได้ร ับการ
ยอมรับอย่ างสูง แต่ ย ังมีหลายวิทยาลัยหลายแห่ งที่ไม่
สามารถดําเนินการในระบบทวิภาคีได้อย่างเต็มที่ ยกเว้น
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง ทีเ่ ป็ นสถานศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาเพียงแห่งเดียวทีจ่ ดั การศึกษาแบบทวิภาคี
00 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ ในระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 4

สาขางาน มีการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ (Best Practice) มี
ความร่ วมมือกับสถานประกอบการ จํ านวน 44 แห่ ง
แบ่งเป็ นการทําบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความ
ร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DS) จํานวน 34
แห่งและสัญญาการฝึ กอาชีพในสถานประกอบการระหว่าง
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายกับสถานประกอบการ จํานวน
0 แห่ ง ได้ ร ับ การสนั บ สนุ น ครู ฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ ทัง้ ในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ร้อยกว่า
คน ผูเ้ รียนได้รบั การนิเทศจากครูฝึกในสถานประกอบการ
และจากของสถานศึ ก ษาเป็ น แบบอย่ า งที่ ค วรค่ า แก่
การศึกษา
บริ บทของวิ ทยาลัยเทคนิ คบ้านค่าย
วิทยาลัย เทคนิ ค บ้า นค่ า ยเดิม ชื่อ วิทยาลัย เทคนิ ค
ระยองแห่งที่  ตัง้ อยู่ ณ เลขที่  หมู่  ตําบลหนอง
ละลอก อํา เภอบ้า นค่า ย จัง หวัด ระยอง ที่ตงั ้ วิทยาลัย
เป็ นทีร่ าชพัสดุเนื้อที่ 0 ไร่ ซึง่ กรมธนารักษ์ กระทรวง
การคลังได้จดั สรรให้ใช้ประโยชน์ดา้ นการศึกษาจํานวน
00 ไร่ พืน้ ทีอ่ ยูต่ ดิ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เปิ ดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 54 เป็ น
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทงั ้ หมด มีผลการ
ดํ า เนิ น งานดีเ ด่ น มาโดยลํ า ดับ โดยผ่ า นการประเมิน
ภายนอกรอบแรกของ สมศ. ในปี พ.ศ. 547 ต่อมาได้รบั

__________________________________________________________________________


รองศาสตราจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 0-555-000 ต่อ 398 อีเมล: panitaw@mutnb.ac.th
*
ผูน้ ิพนธ์ประสานงาน โทร. 0-555-000 ต่อ 398 อีเมล: prachyanunn@kmutnb.ac.th

_13-1534(001-158).indd 148

12/20/56 BE 7:10 PM

149

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษา (สถาน
ศึกษาขนาดกลาง) ในปี พ.ศ. 549 ได้รบั รางวัลสถานศึกษา
ประกันคุณภาพภายในดีเด่น ผ่านการประเมินภายนอก
ของ สมศ.รอบสอง ในปี พ.ศ.55 ระดับดีมาก ได้ร บั
รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3D ระดับ
เหรียญทอง และสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 553 [] นับเป็ นสถานศึกษา
แบบทวิภาคีเต็มร้อยที่ได้รบั รางวัลไม่แตกต่างจากสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่ทงั ้ หลาย
การปฏิ บ ตั ิ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ด้ า นการจัด การอาชี ว ศึ ก ษา
ระบบทวิ ภาคี
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัย
ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็ นวิทยาลัยนําร่องรุน่ แรก ๆ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จ ัดแบบ
ทวิภาคีทงั ้ หมด วิทยาลัยอื่น ๆ ทีจ่ ดั การศึกษาในลักษณะ
เดียวกันได้เปลีย่ นแปลงหรือลดจํานวนการจัดทวิภาคี มี
เพียงวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายที่ประกาศเอกลักษณ์ “การ
จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 00 เปอร์เซ็นต์” มี
สาขางานเด่นโดยเฉพาะคือ ระดับ ปวส. สาขาเครื่องกล
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ โดยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับบริษทั เอสซี แมนเนจเมนท์ จํากัด ผลิตช่างเครื่องกล
เรือให้กบั เรือเดินสมุทรและเรือสินค้าต่าง ๆ บริษทั เป็ นผู้
คัดเลือกและรับสมัครนักศึกษาเข้ามาทําการฝึ กภาคปฏิบตั ิ
ในเรือ ขณะทีภ่ าคทฤษฎีเครื่องกลและวิชาสามัญเป็ นการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาแล้วได้งานทําทุกคนและมีรายได้สงู มากและเป็ น
ทีต่ ้องการอย่างมากของธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์ เพราะ
ผลิตได้ตรงความต้องการ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ความอดทน ความรูค้ วามสามารถ สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึง่ ประสงค์ตามทีส่ ถานประกอบการต้องการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้ นการปฏิบตั ิจริงผลิตนักเรียนนักศึกษาที่
เป็ นมืออาชีพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา [3]
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การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคีแบบ “บววร”
การจัด การศึ ก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว มของไทยตั ง้ แต่
ระดับพืน้ ฐานจะจัดการศึกษาในรูปแบบทีเ่ รียกย่อ ๆ ว่า
“บวร” อันหมายถึงการจัดการศึกษาทีป่ ระกอบด้วย
บ้ า น + วัด + โรงเรีย น โดยบ้ า นเป็ น พื้น ฐานในการ
ดํารงชีวติ ของนักเรียน วัดเป็ นแหล่งทีก่ ล่อมเกลาจิตใจให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเป็ นแหล่งศึกษาหา
ความรู้เพื่อนํ าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้ า ความ
แตกต่างกันระหว่างการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกับการจัด
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาคือการเพิม่ ขึน้ ของบวรมาเป็ น
“บววร” คือ บ้าน+วัด+วิทยาลัย+โรงงาน เนื่องจากการ
จัด การอาชี ว ศึ ก ษาจะเน้ น การปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประสบการณ์จริง โดยเฉพาะระบบทวิภาคีทจ่ี ะต้องอาศัย
โรงงานที่เป็ นสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา โรงงานจะเป็ นสถานที่ฝึกทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานจริงที่วทิ ยาลัยไม่สามารถจัดให้ได้ เนื่องจาก
วิทยาลัยไม่มเี ครือ่ งมือในการปฏิบตั ซิ ง่ึ ต้องลงทุนมหาศาล
ไม่มคี รูฝึกมากเพียงพอที่จะคอยดูแลนักเรียนนักศึกษา
จํานวนมากได้ ระบบทวิภาคีแบบ “บววร” จึงเป็ นลักษณะ
สําคัญของการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายมีการจัดการแบบครบถ้วน
ตามลักษณะของ “บววร” เริม่ ตัง้ แต่การทําความเข้าใจกับ
ผูป้ กครองให้ทราบถึงระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
ทีบ่ ุตรหลานจะต้องเข้าสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในสถานประกอบการ
ติดต่ อประสานงานกับทางบ้านของนักเรียนนักศึกษา
ตลอดเวลาที่ ศึ ก ษาอยู่ ใ นวิ ท ยาลัย หากมี นั ก เรี ย น
นักศึกษาขาดการเข้าฝึ กในสถานประกอบการ ก็จะโทร
แจ้ง ให้ท างบ้า นรับทราบในทันที เมื่อ เริ่ม รับ นั ก เรีย น
นักศึกษาเข้ามาใหม่กจ็ ะมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และปฐมนิ เ ทศให้ ก ับ นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษาโดยขอความ
อนุ เคราะห์ว ดั เป็ นสถานที่ฝึ กอบรมคุ ณธรรมจริยธรรม
ปลูกฝงั ความรักสามัคคีให้เป็ นคนดีของสังคม วิทยาลัย
นํ า นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษามาฝึ กฝนระเบี ย บวิ นั ย ความ
รับผิดชอบ ความอดทน การสู้งานหนัก โดยร่วมมือกับ
กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 ค่ายสุรสิงหนาท
ฝึกความมีระเบียบวินยั ทุกสัปดาห์
ประเด็นสําคัญคือได้รบั ความร่วมมือ ความเข้าใจ
และเสียสละจากโรงงาน ทีร่ ว่ มมือกันอย่างจริงจังในการ
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จัดการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ ปรับระบบการจัดการ
ให้เข้ากัน ร่วมแรงด้วยกันทุ กฝ่าย โรงงานได้ให้โอกาส
นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานในลักษณะของพนักงานของ
โรงงาน โดยจัดครูฝึกที่เป็ นพนักงานของโรงงานให้เป็ นพี่
เลี้ยงนักเรียนนักศึกษา และจ่ายค่าตอบแทนการทํางาน
เหมือนเป็ นพนักงานของตน ซึ่งหลายแห่งจัดสวัสดิการ
เช่ น ชุ ด เครื่อ งแบบ รถรับ ส่ ง อาหาร เหมือ นกับ เป็ น
พนั กงานของตน อนุ ญาตให้นั กเรียนนั กศึกษามาร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยได้ในบางกรณี ความเข้าใจ
ความร่วมมือและความเสียสละของโรงงานทําให้ระบบทวิ
ภาคีแบบ “บววร” ประสบผลสําเร็จ
ปั จจัยความสําเร็จของของการจัดการอาชี วศึ กษา
ระบบทวิ ภาคี วิ ทยาลัยเทคนิ คบ้านค่าย
ความสํา เร็จ ที่แ สดงถึง การปฏิบ ตั ิอ ัน เป็ น เลิศ ด้า น
ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย สะท้อนมาจากปจั จัยแห่ง
ความสําเร็จหลายประการทีส่ ร้างความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษา พร้อมเป็ นวิทยาลัยที่จดั ทวิภาคีได้อย่างเต็ม
รูปแบบและยังยื
่ น ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ ครู
ฝึ กอาชีพ นักเรียน-นักศึกษา ผู้ปกครอง วัด และทหาร
เข้ามาเกีย่ วข้อง ได้แก่ [4]
- ผูบ้ ริ หารของวิ ทยาลัย เป็ นผูน้ ําทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
ชัดเจน มีภาวะผูน้ ําและบริหารงานอย่างต่อเนื่อง ได้รบั
การยอมรับอย่างสูงจากบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ
เป็ นผูป้ ระสานทุกภาคส่วน แก้ไขปญั หาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ได้ลุลว่ ง เกาะติดสถานการณ์ของวิทยาลัย
ตลอดเวลา เป็ นคนในท้องทีแ่ ละบริหารงานแบบธรรมาภิบาล
- คณะกรรมการสถานศึ ก ษา มีค วามเข้ม แข็ง
โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษามีตําแหน่ งสูงใน
ภาคเอกชน มีวิส ยั ทัศ น์ แ ละเข้า ใจระบบทวิภ าคีเ ป็ น
อย่ า งดี คณะกรรมการสถานศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรมของวิทยาลัยอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นคนในพืน้ ที่ มี
ความเสียสละ และมีความคิดในทิศทางเดียวกัน
- บุคลากร มีความเข้าใจตรงกันในการทํางาน มี
ความเป็ นหนึ่งเดียว มีเอกภาพในการทํางาน มีความ
เสียสละและรับผิดชอบร่วมกัน
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- ชุม ชนรอบบริ เวณวิ ท ยาลัย มีส่ว นร่ว มอย่า ง
มากในการจัดการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ ําท้องถิน่ อย่าง
กํ า นั น ผู้ใ หญ่ บ้า น นั ก การเมือ งระดับ ชาติแ ละระดับ
ท้องถิน่ ผู้นําชุมชน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ได้เข้าร่วมเป็ น
คณะกรรมการวิทยาลัย มีกจิ กรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา
ชุมชนได้เข้ามาใช้สถานที่ของวิทยาลัยในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ
- สถานประกอบการ เข้าร่วมการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภ าคี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มีค วามเชื่ อ ถื อ วิท ยาลัย
ประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ ร่วมแก้ไขปญั หาอุปสรรคและ
ยืดหยุน่ กับขัน้ ตอน เห็นประโยชน์ทจ่ี ะได้ร่วมกัน เสียสละ
เพื่อประโยชน์ ส่วนรวม มองระบบทวิภาคีเป็ นการพัฒนา
บุคลากรมากกว่าเป็ นภาระของโรงงาน
- ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ รูส้ กึ เป็ นเกียรติ
และได้รบั การยกย่อง มีการไหว้ครูฝึกเหมือนกับไหว้ครู
ในวิทยาลัย ไม่ ม ีการกํ าหนดเรื่องของคุ ณวุ ฒ ิ ครูฝึ กมี
ความชํานาญในงานอาชีพและถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่
- นักเรียนนักศึกษาและผูป้ กครอง มีความเข้าใจ
อย่างชัดเจนเหมือนกันทุกสาขางานเกี่ยวกับระบบทวิภาคี
ซึง่ ไม่มกี ารเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าหรือสบายกว่ากัน
- วัด ให้ความอนุ เคราะห์ให้เป็ นสถานทีจ่ ดั กิจกรรม
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงั ค่านิยมทีถ่ ูกต้องดีงาม
ฝึกปฏิบตั ธิ รรม ปฐมนิเทศ เก็บตัวฝึกปฏิบตั สิ มาธิ
- ทหาร มีส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก ระเบีย บวินั ย ของ
นัก เรียนนัก ศึกษาในชัน้ ปี ท่ี  โดยเน้ นการฝึ กความมี
วินัย ความรับผิดชอบ ความสามัค คี ความอดทน อัน
เป็ นคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของสถานประกอบการ
ปจั จัยแห่งความสําเร็จต่าง ๆ เป็ นทีม่ าของความเป็ น
เลิศ ในการจัด การอาชีว ศึก ษาระบบทิว ภาคี ซึ่ง เป็ น
ตัวอย่างทีด่ ขี องการจัดการศึกษาทีแ่ สดงถึงความร่วมมือ
ของทุกฝา่ ย ทําให้การจัดการศึกษาไม่ใช่เป็ นหน้าทีข่ อง
วิทยาลัย หรือ ผู้บริห ารเพียงอย่างเดียว แต่เป็ น การมี
ส่วนร่วมของทุกฝา่ ยในชุมชนท้องถิน่ โดยเฉพาะในท้องที่
เป็ นเขตอุตสาหกรรมอย่างอําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปจั จัยเหล่านี้สามารถเกิดขึน้ ได้ในทุกทีถ่ า้ ร่วมมือกัน
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อ ุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ท ี ่ 4 ฉบั บ ที ่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2556

กลยุทธ์ของวิ ทยาลัยเทคนิ คบ้านค่าย
เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงในรายละเอียดพบว่าวิทยาลัยฯ
ก็มกี ลยุทธ์ต่าง ๆ ทีท่ ําให้ประสบความสําเร็จได้รบั การ
ยอมรับอย่างสูง สร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา
ระบบทวิ ภ าคี แ ละก่ อ ให้ เ กิ ด ความยัง่ ยื น กลยุ ท ธ์ ท่ี
วิทยาลัยนํามาใช้ ได้แก่
- การแนะแนวอาชีพ เป็ นการให้ขอ้ มูลการศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยสถาน
ประกอบการจะเข้าไปแนะแนวและใช้ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ทีท่ าํ งานอยูใ่ นสถานประกอบการต่าง ๆ เป็ นตัวอย่าง
ของความสําเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- การให้บริ ษทั เป็ นผู้สมั ภาษณ์ และรับเป็ นพนักงาน
เป็ นกลยุทธ์ท่ีประสบความสําเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะใน
สาขางานเทคนิคเครือ่ งกลเรือ ทีใ่ ห้บริษทั เอสซี แมนเนจเมนท์
จํากัด เป็ นผู้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับ
ปวส. เป็ นการรับสมัครจากทัวประเทศ
่
เข้าทํางานกับ
บริษทั และเรียนกับทางวิทยาลัย
- การพัฒนาครูฝึกและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
เป็ นการจัดทําแผนการฝึ กระหว่างครูฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการกับ วิท ยาลัย โดยทํา แผนการเรีย นรู้โ ดย
แบ่งเป็ นแผนภาคปฏิบตั ติ ามทีค่ รูฝึกทํางานจริงในสถาน
ประกอบการ ทางวิทยาลัยได้ทาํ แผนในส่วนของทฤษฎี
ที่เ กี่ย วข้อ ง ทํา ให้ส ะดวกในการจัด แผนการเรีย นทัง้
สองฝา่ ยและครูในวิทยาลัยก็สอนเพิม่ เติมตามหลักสูตร
- การสัมมนาครูฝึกอาชีพอยู่เสมอ เป็ นการชีแ้ จง
ทําความเข้าใจกับครูฝึกในสถานประกอบการเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงครูฝึกอาชีพอยู่ตลอดเวลา จะต้องทํา
ความเข้าใจระบบทวิภาคีให้ตรงกันอย่างสมํ่าเสมอในทุก
ภาคเรียน
- การจัด การเรี ย นการสอนแบบโครงการ
(Project-based Learning) เป็ นการกําหนดให้นกั เรียน
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา จัดทําโครงการร่ วมกับ
สถานประกอบการตามโจทย์ของสถานประกอบการ ทําให้
ได้ผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ ได้จริง สถานประกอบการ
พึ ง พอใจและวิ ท ยาลั ย ก็ ไ ด้ ร ั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน
- การสร้างวุฒิภาวะผู้ใหญ่ในนักเรียนนักศึกษา
เป็ น การทํ า ข้อ ตกลงที่นั ก เรีย นนั ก ศึก ษาจะต้ อ งเข้า
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ทํางานในสถานประกอบการเหมือนหนึ่งเป็ นพนักงานของ
สถานประกอบการ แต่งเครื่องแบบของสถานประกอบการ
ได้รบั สวัสดิการ รถรับส่ง อาหาร ค่าตอบแทน และได้รบั
การปฏิบตั ิเหมือนเป็ นผู้ใหญ่ ทําให้ต้องรับผิดชอบและ
ประพฤติตนตามระเบียบสถานประกอบการ
- การมีงานทําและรายได้ระหว่างเรียน เป็ นการ
ทําสัญญาฝึกอาชีพระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัย
มีค่ า ตอบแทนการทํ า งานให้ก ับ นั ก เรีย นนั ก ศึก ษาใน
ลักษณะของการฝึ กอาชีพ เพื่อไม่ให้ผดิ กฎหมายในเรื่อง
ของการใช้แรงงานเยาวชน พร้อมทัง้ ประกันการมีงานทํา
เมื่อสําเร็จการศึกษาแต่ไม่ผูกมัดให้ทําในสถานประกอบ
เดิม สามารถไปสมัครงานทีอ่ ่นื ๆ ได้เมือ่ สําเร็จการศึกษา
- การเปิ ดปริ ญญาตรีเที ยบโอนหน่ วยกิ ตร่วมกับ
มหาวิ ทยาลัยบูรพา โดยใช้สถานทีข่ องวิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่ายเป็ นศูนย์การเรียน รับนักศึกษาระดับ ปวส. เข้า
เรีย นต่ อ สองปี ใ นวัน เสาร์-อาทิต ย์ ขณะที่ว นั ธรรมดา
นั ก ศึก ษาก็ ทํ า งานในสถานประกอบการ ได้ คุ ณ วุ ฒ ิ
เทคโนโลยีบ ณ
ั ฑิต (ทล.บ) ทํา ให้นัก ศึก ษาเห็น ความ
ก้าวหน้าของการเรียนในระบบทวิภาคี
กลยุทธ์ท่ใี ช้เป็ นไปในลักษณะครบวงจรตัง้ แต่ปจั จัย
นําเข้าสูร่ ะบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระบบ
ผลผลิตของระบบและผลลัพธ์ท่เี ป็ นความสําเร็จของการ
จัดการระบบทวิภาคี เป็ นการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่
ระบบและส่งเสริมความก้าวหน้าให้เมือ่ สําเร็จการศึกษาไป
แล้ว เป็ นกลยุทธ์ทต่ี ่อเนื่องและยาวนานหลายปี
ความยังยื
่ นของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
การปฏิบ ัติท่ีเป็ นเลิศของวิทยาลัยเทคนิ คบ้านค่าย
ไม่ได้หมายความแค่ ม ีความร่วมมือร่วมใจจากทุ กฝ่าย
ปจั จัยแห่งความสําเร็จ การมีแค่กลยุทธ์ หรือกระบวนการ
ที่ดีในการบริหารจัดการเท่ านัน้ แต่ ข้อสําคัญของการ
ปฏิบ ัติท่ีเป็ นเลิศคือ การปฏิบ ัตินั น้ ได้ดํ า เนิ นมาอย่ า ง
ต่อเนื่องและยังยื
่ นซึง่ เป็ นผลอันเกิดจากเหตุปจั จัย ดังนี้
- วิ ท ยาลัย ฯ จัด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี 100
เปอร์เซ็นต์ จึงมีการปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียว ไม่มรี ะบบ
ปกติเข้ามาทําให้นักเรียนนักศึกษาอยากเปลี่ยนแปลง
วิธกี าร ได้จดั ระบบทวิภาคีตงั ้ แต่เริม่ ตัง้ วิทยาลัย
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- ผู้บริ หารวิ ทยาลัยฯ เข้าใจระบบทวิ ภาคีอย่างดี
ยิ่ ง ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน เป็ นคน
พื้น ที่ เข้า ใจบริบ ทและรู้จ กั ชุ ม ชนท้อ งถิ่น เป็ น อย่า งดี
ทุม่ เทเพือ่ ท้องถิน่ ของตน
- วิ ทยาลัยฯ ตัง้ อยู่ในเขตอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ในพื้น ที่ม ีส ถานประกอบการจํ า นวนมากที่ต้ อ งการ
พนักงาน และมีการขาดแคลนแรงงานฝี มอื จํานวนมาก
ทําให้เป็ นโอกาสทีจ่ ะรับนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าไปฝึ ก
อาชีพและทํางานอย่างต่อเนื่องยืนนาน
- สถานประกอบการได้ประโยชน์ อย่างยิ่ งและ
โดยตรงจากระบบทวิ ภ าคี ได้ ร ับ ความจงรัก ภัก ดี
องค์กรจากผูเ้ รียนในระบบทวิภาคีในฐานะผูส้ ร้าง จึงรับ
นักศึกษาเข้าสูร่ ะบบต่อเนื่องยาวนาน

- การจัด การอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ข อง
วิ ทยาลัยฯ เป็ นไปอย่างยืดหยุ่น และปรับเข้ากับทุก
ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง แก้ไขปญั หาร่วมกันไม่ให้ระบบชะงักทํา
ให้จดั ระบบได้ต่อเนื่องยืนยาว
- การจัดระบบทวิ ภาคี 100 เปอร์เซ็นต์ เป็ นความ
แตกต่างจากวิทยาลัยอื่น ๆ เป็ นเหมือนวิทยาลัยทางเลือก
ไม่ซ้ําแบบใคร ไม่เหมือนใคร มีเอกลักษณ์ เฉพาะ เป็ นที่
รู้จ ักและได้ ร ับการยอมรับจากชุ มชนและส่ งผลให้การ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้อย่างยังยื
่ น

การปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ
ด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
ความยังยื
่ นของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
 การศึกษาระบบทวิภาคี 1 เปอร์เซ็นต์
 ผูบ้ ริหารวิทยาลัยเข้าใจระบบทวิภาคี
 วิทยาลัยตัง้ อยูใ่ นเขตอุตสาหกรรม

 สถานประกอบการได้ประโยชน์อย่างยิง่
 การจัดการเป็ นไปอย่างยืดหยุน่

กลยุทธ์ของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี





การแนะแนวอาชีพ
การให้บริษทั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์และรับเป็ นพนักงาน
การพัฒนาครูฝึกและพีเ่ ลีย้ งในสถานประกอบการ
การสัมมนาครูฝึกอาชีพ






การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
การสร้างวุฒภิ าวะผูใ้ หญ่ในนักเรียน
การมีงานทําและรายได้ระหว่างเรียน
การเปิดปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิตร่วม

ปัจจัยความสําเร็จของของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ ภาคี
 ผูบ้ ริหารของวิทยาลัย
 ชุมชนรอบบริเวณวิทยาลัย
 นักเรียนนักศึกษา ผูป้ กครอง
 คณะกรรมการสถานศึกษา  สถานประกอบการ
 วัด
 บุคลากร
 ครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  ทหาร
รูปที่  การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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บทสรุป
การจัด การอาชีว ศึก ษาระบบทวิภ าคีถู ก จัด ความ
สําคัญในลําดับแรก ๆ ทีก่ ําหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ทุกแห่งต้องดําเนินการ เป็ นทัง้ นโยบาย และกําหนดเป็ น
ตัวบ่งชีใ้ นการประเมินคุณภาพ มีการจัดการศึกษามานับ
สิบปี มีการศึกษาดูงานต้นแบบจากเยอรมันนี ทดลองใช้
ในทุกวิทยาลัยมาแล้วทัวประเทศ
่
จนเหลือวิทยาลัยที่ม ี
การปฏิบตั เิ ป็ นเลิศเพียงไม่ก่แี ห่ง หนึ่งในนัน้ คือวิทยาลัย
เทคนิคบ้านค่ายทีอ่ าศัยการจัดการแบบ “บววร” ความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็ นปจั จัยความสําเร็จ
กลยุทธ์เฉพาะทีป่ รับใช้ได้กบั ทุกวิทยาลัยและการปฏิบตั ิ
ทีน่ ําไปสูค่ วามต่อเนื่องยังยื
่ น
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