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การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 

      “การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝ ก อ บ ร ม วิ ช า ชี พ นั้ น  ถื อ เ ป น
ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
กํ าลั งคน  เพื่ อ เพิ่ มผลผลิตและ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของประเทศ ใหไดระดับ
มาตรฐานสากล ทําใหประชาชน
สามารถประกอบอาชีพโดยอิสระ
และพึ่งตนเองได” 



รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาของตางประเทศ 

Company 
Model 

School  
Model 

Cooperative 
Model 

รูปแบบบริษัท 
จะผลิตกําลังคนเอง 

เชน  
อเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน 

รูปแบบโรงเรียน 
วางแผนจัดการและควบคุม 

โดยรัฐบาลกลาง 
จะเปนประเทศโลกที่สาม  

รูปแบบความรวมมือ 
ระหวางสถานศึกษากับ 
สถานประกอบการ 

เชน 
เยอรมัน  

ออสเตรเลีย  
สวิสเซอรแลนด   

(ที่มา : ITED KMITNB, 1994)  



การอาชีวศึกษาของไทย (อดีต ปจจุบัน อนาคต) 

 
อดีต 

 
สืบสานอาชีพ 

 
ปจจุบัน 

 
สืบสานอาชีพ 

 
พัฒนาอาชีพ 

 
อนาคต 

 
สืบสานอาชีพ 

 
พัฒนาอาชีพ 

 
สรางอาชีพ 

 
การศึกษาเพื่อการทํางานและชีวิต 



รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาของไทย 

 
อดีต 

 
สถานศึกษา  

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 

 
สถานประกอบการ  

ฝกปฏิบัติ 

 
ปจจุบัน 

 
อนาคต 

 
สถานศึกษา  

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 

 
สถานศึกษา  

ทฤษฎี 
 

ปฏิบัติ 

 
สถานประกอบการ  

ฝกปฏิบัติ 

 
ชุมชน 



มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษา 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี 

ความสําคัญของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษา 

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาระบบทวิภาคี 

ทั้งน้ี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันน้ัน  
ตองมุงเนนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนสําคัญ 

ความสําคัญของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



ภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติ 

ฝกงาน 

ภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติเบื้องตน 

ฝกอาชีพ 

สถานศึกษา 
 

สถานประกอบการ + 

ปกติ 

ทวิภาคี 

รายวิชา 

ความสําคัญของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



สถานศึกษา 

สถาน
ประกอบการ 

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูเขารับ
การศึกษา 

การฝกอาชีพ 

ทฤษฎีและปฏิบัติ
เบื้องตน 

รายวิชา A รายวิชา B รายวิชา C รายวิชา D 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



สถานศึกษา สถานประกอบการ 

ภาคเรียนที่ 1 

ภาคเรียนที่ 4 ภาคเรียนที่ 3 

ภาคเรียนที่ 2 

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูเขารับ
การศึกษา รายวิชา A 

รายวิชา B 

รายวิชา C 

รายวิชา D 

ทฤษฎีและปฏิบัติ
เบื้องตน 

การฝกอาชีพ 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



หลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



DVT

มาตรฐานวิชาชีพ 

สถาน 
ศึกษา 

สถาน
ประกอบ

การ 

สมรรถนะวชิาชพี 

รายวิชาทฤษฎี 
และปฏิบตัิเบือ้งตน 

รายวิชาชพี 
(ฝกอาชีพ) 

นํารายวชิา 
จากหมวดวชิาชพี  

ใชจัดการเรยีนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



? 

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



 การบูรณาการแบบสหวิทยาการ เปนการบูรณาการ
การ เรียน เชิ ง เนื้ อห าวิ ชา  โดยการผสมผสาน
เนื้อหาวิชาตางๆ เขาดวยกันในลักษณะหลอมหลอม
แบบแกน คือ มีผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไปตางคนตาง
สอนวิชาของตนและจัดกิจกรรมการเรียนรูของ
ตนเองเปนสวนใหญ แตมาวางแผนการสอนรวมกันใน
การใหงานหรือโครงการ ที่มีหัวเรื่อง แนวคิด หรือ
ความคิดรวบยอดและปญหาเดียวกัน แลวแยกกัน
ประเมินผล การทํากิจกรรมการเรียนรูเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับรายวิชาของตน สวนเนื้อหาสาระหรือ
กิจกรรม การเรียนรูที่ไมเกี่ยวของสัมพันธกัน ผูสอน
แตละคนก็จัดการเรียนรูในรายวิชาของตน  

การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 



สถานศึกษา 

สถาน
ประกอบการ 

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูเขารับ
การศึกษา 

การฝกอาชีพ 

ทฤษฎีและปฏิบัติ
เบื้องตน 

รายวิชา A รายวิชา B รายวิชา C รายวิชา D 

สถานศึกษา 

สถาน
ประกอบการ 

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

ผูเขารับ
การศึกษา 

การฝกอาชีพ 

ทฤษฎีและปฏิบัติ
เบื้องตน 

รายวิชา A รายวิชา B 

รายวิชา C รายวิชา D 

หัวของาน 1 
(Theme 1)

  

หัวของาน 2 
(Theme 2)
  

หัวของาน n 
(Theme n)
  

ใหม เดิม 

แนวคิดการบูรณาการแบบสหวิทยาการ                                                    
(Multidisciplinary) 

บูรณาการรายวิชา  



คณะกรรมการ 

การบูรณาการ 
การสอน 

การฝึกอาชีพ 
(สถานประกอบการ) 

ครูนิเทศก 

ฐานขอมูล วัดประเมินผล 

ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ผูเรียนฝกอาชีพครบ 
ตามหัวเรื่อง 

 

ผูเรียน 

ครูฝก 

สถานศึกษา สถานประกอบการ 

รูปแบบการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
โดยบูรณาการการสอนในสถานประกอบการ 


